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Die Bruinvrou in die onderwys het 'n besondere rol om te vertolk veral in die !ewe van 

die volwassewordende kind asook in die hele skoolopset. Die doel van hierdie 

ondersoek was om hierdie rol te bepaal. 

Tersaaklike gegewens is verkry deur middel van Iiteratuurstudie, die outobiografiese 

teks, onderhoude asook vraelyste. 

Deur die inligting bekom, is vasgestel dat die omstandighede waaronder 'n groot 

gedcelte van die Bruinonderwyseresse werk, nie altyd gunstig is nie. Baie Bruinlccrclcrs 

woon in sosio-ekonomiese agtergeblewe gebiede waar misdaad en bendebcdrywighedc 

aan die orde van die dag is. Waardestelsels, leefstyl van die subkultuur, onvoldoende 

materiele versorging en gebrekkige opvoeding veroorsaak steuringe in die leerders se 

ingesteldheid teenoor die skool. 

Haar vrouwees laat die onderwyseres baie empatie toon in haar opvoedingskommunika

sie met die leerder. Sy poog om toereikend na sy behoeftes om te sicn. As medcganger 

help sy die leerder om elke mylpaal wat hy bereik, te beskou as die begin van 'n ander. 

Deur haar meelewendheid word veral die milieugestremde Bruinkind se menswaardig

heid erken. Baie bruinleerders het aangedui dat onderwyseresse rolmodelle vir hulle is. 

Sommige onderwyseresse word verplig om jarelank dieselfde graad te onderrig. 

Aangesien hulle so 'n betekenisvolle rol in die volwassewording van die kind speel, is 

dit nodig dat hulle ervaring opdoen van die verskillende grade in die skool. 



Die vrou is baie veelsydig en het moontlikhede wat tocreikcnd aangewend kan word in 

al die fasette van die skoolopset. Sy kan '11 baie belangrike bydrae lewer in die 

organisasie en administrasie van die skool as sy die geleentheid gebied word. Haar 

ingesteldheid op die menslike en die belangrikheid van gesonde verhoudinge asook haar 

hoe pligsbesef dui daarop dat die onderwyseres by magte is om 'n uitstekende 

onderwysleier te wees. Nieteenstaande die feit dat onderwyseresse volgens statistieke 

oorverteenwoordig is in die onderwys, is hulle onderverteenwoordig in bestuursposte. 

Alhoewel die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika 1996, gebaseer is op die 

beginsels van gelykheid en menswaardigheid, is seksisme en diskriminasie op grond van 

geslag nog steeds ernstige struikelblokke vir die onderwyseres op haar weg na beter 

vooruitsigte in die onderwys. 

Aanbevelings vir praktykverbetering asook verdere navorsing is gemaak. 

******* 
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The Coloured woman in education has a particular role to play, especially in the life 

of the child growing towards adulthood as well as in the school in general. The aim of 

this investigation is to determine that role. 

Relevant information had been obtained by means of literary sources, autobiographical 

texts, interviews and questionnaires. 

Having obtained this information, it was established that the circumstances in which a 

large proportion of Coloured female educators work, are not always favourable. Many 

coloured learners live in socio-economic disadvantaged areas where crime and 

gangsterism prevail. Value systems, lifestyles of the subculture, inadequate material 

care and a serious lack of education are causing disruptions of learners' inclination 

towards the school. 

Being a woman enables the female educator to show considerable empathy in her 

pedagogic communication with the learners. She endeavours to sufficiently provide in 

their needs. As pedagogic accompanist she assists the learner to see every milestone that 

he/she achieves as the basis for another. Her involvement brings about an 

acknowledgement of the human dignity of the milieu-deprived Coloured child. Many 

coloured learners have indicated that their female educators are their role models. 

Some female educators are compelled to teach the same grade for years. Their 

significant role merits experience of teaching the various grades at school. 



Women are very versatile and have potential which can be utilized adequately in all the 

facets of the school situation. They can make very important contributions towards the 

organisation and administration of the school as a whole, given the opportunity. Their 

focus on human nature and the importance of sound relationships as well as their high 

sense of duty are indicative of the ability female educators have to become excellent 

leaders in education. They are nevertheless under-represented in educational 

management positions. 

Although the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, is based on the 

principles of equality and human dignity, sexism is still a stumbling block in the path 

of female educators. 

Recommendations for an improvement m educational practice as well as further 

research were made. 

***** 
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HOOFSTUK EEN 

INLEIDENDE ORieNTERING TEN AANSIEN 

VAN DIE STUDIE 

1.1 INLEIDEND 

En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het Hy 
horn geskape, man en vrou het Hy hulle geskape (Die Bybel, Naslaan, 
1992: Genesis l v 27:6). 

1 

Die vrou met haar innerlike skoonheid is beelddraer van God. Sy is dinamies, kreatief 

en bedeeld met bepaalde talente. Sy het die potensiaal om aan baie rolverwagtings te 

voldoen en in 'n wye spektrum van aktiwiteite te presteer. Daar is talle voorbeelde van 

vroue wat suksesvolle beroepsvroue is en terselfdcrtyd hul rolle as tuisteskeppers en 

moeders suksesvol vervul (Acker, 1992: 138). In hierdie verband se Rissik (1993: 123) 

van die vrou dat sy is: 

Often the nucleus for her family, providing love, care and attention, 
making a home the best she can. Today many a woman is also climbing 
a career ladder, juggling her life to suit herself as well as many others. 

Omdat 'n vrou baie omgee vir haar medemens, het die vrou in die onderwys 'n besliste 

rol om te speel, het sy 'n godgegewe taak. In die klaskamersituasie kan sy gou 'n kind 

identifiseer wat honger of fisies onversorgd is of 'n nood aan liefde het. Met sorgsame 

toegewydheid sal sy probeer om in so 'n kind se nood te voorsien. In die 

onderrigsituasie maak sy voorsiening vir die individuele opvoedingsbehoeftes van elke 

kind. Aangesien sy so veelsydig is, kan sy baie vir die opvoeding van die kind beteken. 

Haar veelsydigheid kan ook met vrug in die ander fasette van die onderwys aangewend 

word. Hierdie vrou wat s6 veelsydig is, regverdig 'n diepgaande studie om die 

essensiele van haar vrouwees na vore te bring. 
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Skryfster is een van die vroue wat in die onderwys staan. Haar persoonlike ervaring en 

waarneming van die belewing van ander onderwyseresse bet haar genoop om die rol 

van die vrou in die onderwys onder die loep te neem. 

Dit is onder meer die taak van die onderwyseres om die kind voor te berei vir die eise 

wat die samelewing in die toekoms aan horn gaan stel. Sy moet die kind se belewenis 

van die skoolsituasie sinvol maak sodat dit relevant kan inwerk op sy alledaagse en 

toekomstige lewe. In die hedendaagse samelewing is die nood wat 'n kind aan 

geborgenheid het, baie groot. Die onderwyseres moet derhalwe toenemend mede

staander, medeganger en steunpilaar vir horn wees. Om haar opvoedingstaak toereikend 

te verrig, moet die onderwyseres seker wees van haar posisie, van haarself en van 

waarheen sy op pad is (Franzsen, 1985: 164). 

Onderwyseresse by Bruinskole het 'n groot opvoedingstaak. Leerders by baie van 

hierdie skole het 'n intense nood aan 'n veilige hawe waar hulle geborge kan voe!. 

Omdat Bruinonderwyseresse dee! is van die Bruingemeenskap, het hulle 'n empatiese 

begrip van die gebrek aan stabiliteit wat leerders in hul gesinsverhoudinge en 

gemeenskappe beleef. Hierdie onderwyseresse is derhalwe bewus daarvan dat hulle in 

die besonder steun moet verleen aan die leerders in hul spesiale nood. Die 

Bruinonderwyseres se unieke belewing van haar onderwystaak, regverdig 'n studie waar 

haar rol in die onderwys ten beste aan die Jig gebring kan word. 

In die onderwyssituasie word 'n hoe premie op die onderwyseres se kundigheid as 

opvoeder geplaas. Drastiese inkorting van onderwysergetalle by skole bring mee dat die 

oorblywende onderwyspersoneel verantwoordelik is vir die onderrig van al hoe groter 

leerdergetalle. Oorvol klasse waar individuele aandag aan leerders nie effektief 

deurgevoer kan word nie, het ernstige dissiplinerc probleme tot gevolg. Onderwyseresse 

is verplig om onderrig te gee in vakke waarvoor hulle gecn formele akademiese en/of 

professionele opleiding gehad het nie. 

Die afname in bevorderingsposte as gevolg van die drastiese inkorting van onderwyser

getalle by skole is 'n ander betekenisvolle faktor. Dit kom daarop neer <lat 

bevorderingsgeleenthcde vir veral onderwyseresse feitlik nic bestaan nie. 
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Wanneer daar ondersoek ingestel word na die rol van die vrou in die onderwys, moet 

dit teen die agtergrond van die huidige situasie in die onderwys bekyk word. 

1.2 DIE VROU 

1.2.1 Inleiding 

She is a perfect mother 
the model wife 
the best housekeeper 
the greatest cook 
the most available daughter 
the most effective worker 
the most helpful friend 
She is wonderful at 
juggling home and career 
with a constant smile 
and an even disposition. 
She is everything 
to everyone. 
But who is she? (Natasha Josefowitz (Shaevitz, 1985: 19)) 

In hierdie aanhaling word die vrou beskryf as 'n dinamiese mens wat uitdagings en 

verantwoordelikhede aanvaar. Sy vertroetel, versorg, is sjarmant, talentvol, selfstandig 

en kreatief. Sy versinnebeeld gevoelens soos liefde, empatic, vertroue, begrip en agting 

vir ander. 

Elizabeth Eybers (1978: 27) se van haar: 

DIE VROU 

Somer en herfs en winter trek in wye 
onafgebroke wisseling deur die land, 
maar sy bly draer van die lente want 
liefde het haar verhef bo die getye. 

Haat en verwoesting plant hul lamfervlae 
in honderd stede en oral sink die nag; 
vir haar op wie ook bloed en worsteling wag 
klink nog die lied van vrede en welbehae. 



Die uitgeteerde miter neig sy sens 
en aarselend voor die klaarheid van haar blik 
erken selfs hy sy heerskappy se grens: 

in haar wat die onsterflikheid bewaak 
ontkiem die toekoms in die flou getik 
van !ewe wat voorwereldlik ontwaak. 

4 

Sy is die misterieuse, die vrou wat soms onbegryplik, onberckenbaar, veranderlik en 

dromerig voorkom. Haar blote verskyning spreek van haar geheimsinnige innerlikheid 

en haar onkenbaarheid. 

Dit is van haar dat Buytendijk ( 1951: 235-236) se: 

De vrouw en een bloem zijn wat ze zijn, alsof zij niet gemaakt wcrden, 
maar alleen openbaar worden en door een ontvouwen van wat altyd reeds 
was. 

en om haar te verstaan: 

... is slegs te bereiken door af te sien van alle werklijke feitelikheid en 
toevalligheid en in dit geval verschijnt just dat aspect der vrouwlijkheid 
in de vrouw, dat wij de geheimsinnige innerlikheid noemen (Buytendijk, 
1951: 235-236). 

Maar wie is hierdie vrou? 

She is the beacon light of our ambition, our energies and aspirations are 
all drawn forth by the holy influence of her love, our well-being, social 
and domestic, is derived from her fostering care. From the cradle to the 
grave, whether we realise it or not, she is our master, moulding us for 
good or evil. If we wish to know the character of a home, we must 
discover what the wife and the mother is who rules it; and if we desire 
to gauge the moral and political condition of a state, we must ask what 
rank women hold in it, and how they have been educated and trained 
(Downes, ongedateerd: 313). 

Skrywers skryf oor haar: Audrey Blignault oor daardie eerste soet ontdekking van die 

liefde; Etienne van Heerden oor 'n triestige bruid in Bellville se landdroshof; Sita oor 
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Merie Roeks se blinde moederliefde vir haar kleintjie met die "pragtige hiller oe"; 

Dalene Matthee oor 'n vrou wat haar onwennige seun probeer oortuig dat sy tog deur 

die mense van haar omgewing gereken word, al is sy arm en Bruin. 

In die bundel "Dogters van Afrika" (Scheepers samesteller, 1997) is opgeneem verhale 

oor huiswerkers en skooljuffrouens, oor boervroue, lykversorgers en selfs prostitute -

alma] onmiskenbaar Suid-Afrikaanse vroue; Bruin, Wit en Swart; plattelands en 

stedelik; jonk en oud; gesofistikeerd en na"ief. 

Digters besing die vrou, byvoorbeeld DJ Opperman in 

SLAPENDE VROU 

My flikkerende vuurhoutjie was 'n weerligstraal 
skuins oor die slapende landskap van jou liggaam. 

Was jy die oomblik 'n eiland 
met vlegsels water langs jou slape, 
onder borne en sluitende vlerke van voels 
die ovale kalmte waarteen my onrus breek? 

Of was jy tussen steierende bosse 
versonke tot 'n kuil 
met die skaarse roering van visse teen riete, 
en die geheime lokking van jou vroulikheid 
onder die spanninglose losle van water 
deur 'n oerbron gevoed? (Opperman, 1987: 28). 

Breyten Breytenbach skryf die gedig oor sy vrou: 

My vrou se naam is Yolande 
Sy is 'n vrou 
klein en getrou 
maar getrain 
haar hare is swart 
haar oe mispelbruin 
haar neusie is plat 
en haar mond 'n rooiborsie 
gestol in die vlug 
agter haar tande 
hang die vlcesklok van 'n vreemde land 



Yolande Yolande gee my jou hande 
ek het jou getrou 
jy is my vrou 

- en al julle vraatsige oe, Here, kakkerlak 
vir spek en boontjies oor my landkaart 
as julle verwag, onnosele age, dom donders 
dat ons my vrou vir julle slag en rangskik 
in die beddens van julle verbeelding 
dis ons twee wat lag -
(my vrou en ek) 

om af te rond: 
haar ore is dus kerke 
haar hande is soos wyn 
haar voete is meesterwerke 
roosblaar en klein konyn 
sy dra vyf tone aan elke voet 
worsies spek en bloed 
van die beste in die land 
my Yolande 
hier kom sy nou 
my Vrou (Breytenbach in Coetzee, 1995: 47). 

6 

Swift (in Downes, ongedateerd: 32) in sy "History of Women" sien die vrou soos sy 

reeds vanaf die vroegste tye in gedigte en kunswerke versinnebeeld is: 

THE HISTORY OF WOMEN 

All that we dream of gracious or divine 
In women hath its type, each holy sprite, 
Poet or seer, or saintly eremite, 
Resembles women; all that doth refine 
The arts, the manners to her sway benign 
Owes high allegiance; all things fair and right 
Hear weakness champion in the world's despite; 
where women is, no home but hath a shrine; 
How oft, alas, profaned! Men crucify 
Her gentle spirit, and to shame betray 
Her innocence with a kiss; her agony 
And sweat of blood the winds that ever stray 
forever witness; and her bitter cry 
Goes up to heaven for vengeance, night and day. 

Barend J Toerien beskryf die vrou van Suid-Afrika in die gedig 



DIE TANTE 

Die tante met die bene 
leun oor die tuinhekkie, die ene 
oe vir die straatgebeure, met arms wat oor die hekkiekrulle 

peul en haar wange stut, soos 'n kupidon in barokpaleise 
of kerkgeboue in Wene. 

Die tante het 'n slag met plante; 
die hele kontrei soek in vleie en op rante 
blomme vir haar onversaagbare hande wat hul brei en boet

seer (volgens sketse in 'n boek) tot reuserangskikkings, 
voorportaal- en kerk-versiersels, muurborduursels, tafel
rangskikkings vir 'n deftige onthaal, tot heel klein skep
pinge vir 'n siekbed van kortsteel-krisante. 

Sy golf in haar geblomde rok 
hoewel sy calvinisties soos 'n stok 
orent staan, vierkantig vasgeplant, afkeurend nie-raaksien die 

bondels bruinmense (soms aangeklam) wat kleef om 
winkelstoepe (haar jong spit in die tu in), uitpeulend uit 
haar stywe borstrok. 

Sy staar my agterna 
die tante sonder weerga 
soos al die tantes van die dorp, keiserinne, despote, gewoond 

aan organiseer (hul mans, mekaar) en uitdeel (resepte, 
patrone, tuinvrugte, sapsoene bevele, Spit hier! Skrop 
daar!), vrou van Suid-Afrika (Opperman, 1990: 438) 

In Hooglied, Salomo se mooiste lied, besing hy die vrou onder meer soos volg: 

4 Jy is mooi, my liefling, 
jy is mooi, jou oe is duiwe 

agter jou sluier. 

en 9Jy het my hart gesteel, 
my beminde bruid, 

jy het my hart gesteel 
met een kyk van jou oe, 

met een skakel in die ketting 
om jou hals! (Die Bybel, Nuwe Vertaling, 1990: 628) 

7 
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en 7 Jou voetc is so mooi in jou skoene, 
edel dogter, 

die rondings van jou heupe 
is soos juwele 

wat deur kunstenaarshande gemaak is (Die Bybel, Nuwe Vertaling, 1990: 63). 

Maar dit is veral in Spreuke 31 dat Salomo die deugde van die vrou beskryf: 

* 

* 

* 

* 

* 

Sy is 'n steunpilaar vir haar man en hy kan op haar staatmaak: 

10'n Knap vrou is baie werd, 
baie meer as edelstene. 

11Haar man steun op haar 
en pluk die vrugte van haar werk. 

12Sy bring vir horn net voordeel, 
nie nadeel nie, 

haar hele !ewe lank. 

Sy is hardwerkend en 'n vennoot vir haar eggenoot: 

13Sy maak wol en vlas bymekaar 
en geniet dit om dit te verwerk. 

14Sy is soos die handelskepe, 
sy bring die kos van ver af in. 

Die vrou is sorgsaam en sien om na die behoeftes van andere: 

15Sy staan op as dit nog nag is 
en maak kos vir haar huisgesin; 
ook haar slavinne kry hulle dee!. 

Sy is vernuftig met die aankoop van goedere en die vervaardiging van produkte: 

16Sy oorweeg die waarde 
van 'n stuk grond en koop <lit, 

sy sit <lit onder wingerd 
met geld wat sy self verdien het. 

Sy het innerlike krag; 

17Sy pak die werk aan met krag, 
haar hande staan vir niks verkeerd nie. 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die vrou het uithou- en deursettingsvermoe: 

18Sy stel vas of die wins goed is, 
haar lamp bly heelnag brand. 

Sy kan baie aktiwiteite aanpak: 

19Sy werk met die spinwiel, 
haar hande bly besig met die weefstoel. 

Sy gee om vir andere en sien om na hul behoeftes: 

20Sy het 'n oop hand vir die armes, 
sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. 

Sy sien om na die fisiese behoeftes van haar gesin: 

21Sy is gerus oor haar huisgesin 
as dit sneeu: 

hulle dra alma! warm klere. 

22Sy maak self vir haar dekens 
en sy dra klere van linne en wol. 

Sy is handig en het verkoopsvernuf: 

24Sy maak klere en verkoop dit, 
sy !ewer gordels aan die handelaars. 

Sy is eervol, wys en blymoedig en het 'n sterk persoonlikheid: 

25 Alles aan haar spreek van 'n sterk 
en edel persoonlikheid; 

sy ken geen kommer oor die toekoms nie. 

26As sy praat, is dit met wyshcid; 
as sy leiding gee, is <lit met liefde. 

Sy organiseer haar huisgesin na die beste van haar vcrmoe: 

27Sy hou goeie toesig 
oor haar huishouding; 

lui is sy nie. 

281 Iaar kinders prys haar, 
haar man bewonder haar: 

9 
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29Daar is baie knap vrouens, 
maar jy oortref hulle almal! 

10 

Die vrou wat die Here <lien, verdien om geprys te word. As vrou staan sy haar 

plek vol in die samelewing ongeag status of kultuur. 

30Uiterlike skoonheid hou nie, 
'n mooi voorkoms is nie alles nie; 
as sy die Here <lien, 
dan verdien 'n vrou om geprys 

te word. 

31Gee haar wat haar toekom 
vir alles wat sy doen; 

laat haar werk haar roem wees 
in die stadspoorte (Die Bybel, Nuwe Vertaling, 1990: 616). 

1.2.2 Aangebore karaktertrekke van 'n vrou 

Oh woman! lovely woman! Nature made thee 
To temper man: we had been brutes without you! 
Angels are painted fair, to look like you! 
There's in you all that we believe of heav'n: 
Amazing brightness, purity and truth, 
Eternal joy, and everlasting love - (Otway, soos aangehaal in Downes, 
ongedateerd: 57). 

Om vrou te wees is nie slegs 'n liggaamsbelewing nie. Dit het 'n rigtende invloed op 

haar wyse van optrede. Sy is in wese daarop ingestel om lief te he, sy is liefdevol en 

wil liefde uitdeel. Die vrou wil graag vertroetel en versorg word. 

Daar is 'n sagtheid, 'n teerheid wat veral merkbaar is in haar blik wanneer sy na 'n 

geliefde kyk, of wanneer sy besig is om hulp te verleen aan andere wat in nood 

verkeer. Sy is saggeaard en vriendelik en sal nie doelbewus 'n ander se gevoelens 

seermaak nie. 

Om vrou te wees beteken om onselfsugtig en opofferend te wees. Sy plaas soms haar 

eie behoeftes, uit liefde, so laag op die lys dat <lit telkemale selde aan die beurt kom. 

Die vrou sal uit haar pad gaan om ander se lot te verlig. Sy trek graag nader en stoot 
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nie af nie. 

Die affektiewe speel 'n groot rol in 'n vrou se !ewe. Om hierdie rede word sy dikwels 

ontstel en ontroer deur gebeure rondom haar. Marion Evans in Hemmings (1985: 29) 

verduidelik hoe die dood van 'n vriend haar getref hct: 

... my dear city friend died. My way of easing deep emotional moments 
is to write, and although the poem I wrote to exorcise my grief gave 
temporary relief, I still cannot read it without tears. 

Carol Thomas (Hemmings, 1985: 130) skryf oor haar ongelukkige huwelik: 

There were times when misery would get the better of me and I'd sit 
staring at my books, my eyes running along the lines of print without my 
knowing a word I had read. There were times when I plotted suicide, 
and there were others when rage and resentment ate at my very being. 

Haar teerheid, empatie en liefde kom veral tot uitdrukking in haar gebare, haar blik, 

haar woorduitinge en die warmte wat sy uitstraal. Daphne Mimmack (in Hemmings, 

1985: 95) se die volgende oor haar belewing van liefde en smart: 

Love motivates, invigorates and stimulates, makes you feel ten feet tall 
and able to cope with anything. Grief diminishes your stature. 

Omdat 'n vrou haar gevoelens intens beleef, is sy bekend met die taal van die siel. 

Wanneer sy in iemand se oe kyk, word sy bewus van <lit wat in die andcr persoon se 

gemoed omgaan. Deur na die stem van 'n ander te luister, kan sy "hoor" wat daardie 

persoon voel omdat sy 'n diepte in haar het. 

In haar sagte aanraking, haar rustige beweging en haar stem waarin die ewige jeug 

opgesluit is, bring sy vertroosting aan iemand wat nood hct daaraan of 'n ander wat aan 

'n sickbed vasgekluister is. Die vreugde van 'n vrou se glimlag is soos balsem vir die 

siel. 

Diensbaarhcid en toegcneenthcid word uitgedruk in haar Iiefde vir mens en <lier, die 
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hulpeloses, oues van dae, onderdruktes en alma! wat in een of ander nood verkeer. Sy 

is begaan oor die welstand van die mensdom en is veral gelukkig wanneer sy na iemand 

se welstand kan omsien. Haar toewyding, geduld en gerigtheid op die versorging van 

ander is dee! van haar vrouwees. In haar offervaardigheid kom die vroulikheid van die 

vrou na vorc. Yersorging is 'n aanvoelcndc dcclname aan innerlike waardcs (Fourie, 

1972: 73). Selfs wanneer sy tot 'n beroep toetree sal sy 'n clement van vcrsorging 

bybring. 

'n Yrou is getrou en lojaal teenoor anderc veral omdat sy soveel waarde heg aan haar 

verhoudings met haar medemens. Sy wil nie graag iemand teleurstel nie en sal soms 

haarself icts ontse omdat sy 'n belofte gestand wil doen. Haar getrouheid en lojaliteit 

word veral gelllustreer in haar verhouding met familielede, vriende en haar beroep. 

1.2.3 Samevatting 

Om 'n vrou te wees is 'n wonderlike vreugde. Sy is misterieus en soms onbegryplik, 

'n steunpilaar met uithou- en deursettingsvermoe. Sy is sorgsaam, onselfsugtig, 

opofferend en is besorgd oor die welstand van haar medemens. Gebeure rondom haar 

ontroer haar en sy druk haar emosies uit deur woorde en gebare. Sy "hoor" en voe! aan 

wat in ander se gemoed omgaan. Haar vroulikheid word getoon in haar toegewydheid 

en offervaardigheid. 'n Yrou heg baie waarde aan haar verhoudings met ander mense 

en is daar wanneer hulle haar nodig het. 

1.3 DIE VROU IN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING 

1.3.1 Inleiding 

Vroue vorm meer as die hclfte van die Suid-Afrikaanse samelewing. Ongeveer 35 3 van 

alle huishoudings word deur vroue as cnkelouers bedryf (Beijing Conference Report, 

1995: 1). Dit bring mee dat vroue buitenshuise werk moet verrig en terselfdertyd voile 

verantwoordelikheid as tuisteskeppers en moeders moet aanvaar. 

Vir baie eeue al verrig vroue onopsigtelike, dog onmisbare werk. Ferreira en Pieters 



(1994: 32) skryf soos volg oor hierdie vroue: 

Hoeveel ma's is daar nie wat sorg dat hul gesinne oorleef in tye van 
armocde en nood. Hocveel vroue is daar nie wat 'n ekonomie aan die 
gang hou terwyl mans oorlog maak en politieke versoeningswerk om 'n 
kombuistafel instede van 'n onderhandelingstafcl doen nie. 

13 

Daar is Suid-Afrikaanse vroue wat uitgestyg het en belangrike pos1s1es m die 

samelewing beklee. Tans vervul die vrou nie slegs die rol van tuisteskepper nie. Die 

aantal vroue in sleutel besluitnemende posisies het vermeerder. In die kabinet is 21 

manlike en 4 vroulike kabinetministers. Uit die 13 adjunk-ministers is 8 vroue. 

Vroue in Suid-Afrika is dinamies, het ondernemingsgees en deursettingsvermoe. Deur 

hul veggees het baie van hulle groot hoogtes bereik. Wat opvallend is, is dat hulle nie 

slegs vir hul eie behoud veg nie, maar ook vir die van hul medemens. Hulle doen veral 

opheffingswerk in die gemeenskap. Verskillende projekte word van stapel gestuur om 

ander vroue te help om vaardighede aan te Jeer en om meer selfstandig te word. 

Een van hierdie projekte is 'n bemagtigingsorganisasie genaamd Femvest wat gestig is 

deur Linda de Vries, senior akademikus aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Die 

organisasie bestaandc uitsluitlik uit Bruin, Swart en Indiervroue, is gestig om 'n 

vennootskap tussen entrepreneurskap en gelyke bemagtiging te bereik asook om 

ekonomiese geletterdheid onder vroue te bevorder (Metro-Burger, 16 Julie 1998: 15). 

Ander projekte wat deur vroue geloods is, is: 

RAPCAN (Resources Aimed at the Prevention of Child Abuse) wat deur Shifra 

Jacobson gestig is om mishandelde en verwaarloosde kinders te help. Sy veg ook vir 

die regte van vroue, oues van dae, alle onderdruktes en minderbevoorregtes (The 

Argus, 23 August 1995: 14). 

Poppie Huna het haar berocp as voedseltegnoloog en sakevrou begin. In 1990 het sy die 

"Community Kitchen Network" begin waar sy werklose vroue gehelp het om kombuise 

op te rig wat lackoste maaltye verskaf aan inwoners in die gcbiede waar hicrdie vroue 
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woonagtig is. Na vyf jaar is vyftien kombuise opgerig en 170 000 maaltye per maand 

word verskaf (The Argus, 23 August 1995: 14). 

In 1980 het Magdalene Mokgate geletterdheidskursusse vir volwassenes begin. Sy is in 

1983 as hoof van die "Zamana Soweto Sister Council Literacy Programme" aangestel. 

Geletterdheidsprogramme is ook uitgebrei na Jandelike gebiede. Magdalene is 'n Trustee 

van "Women's Education Fund for Southern Africa" en President van die "National 

Council of African Women" (The Argus, 23 August 1995: 14). 

Wendy Orr, 'n geneesheer, is in 1992 aangestel as Direkteur van die "Students Health 

Service" by die Universiteit van Kaapstad. Sy het die "UCT Aids Education Working 

Group" gestig. Die groep het 'n uitreikingsprogram in verband met veilige seks en Yigs 

wat aan hoerskoolleerders aangebied word (The Argus, 23 August 1995: 14). 

In die beroepswereld het vroue veral opgang gemaak. Yanaf die sestigerjare het die 

aantal vroue wat tot die arbeidsveld toegetree het, meer as verdubbel. Daar is 'n aantal 

toonaangewende Suid-Afrikaanse vroue wat tot 'n groot mate ekonomies onaflrnnklik 

en selfstandig is. 

Truida Prekel in Lessing (1994: 17) het reeds in 1994 gese dat vroue in leiersposisies 

rolmodclle is vir ander vroue. Hulle hct 'n plig teenoor andere om hulle op te hef en 

hul posisies in die samelewing te help verbeter. 

Baie vroue het egter 'n gebrekkige skoolopleiding. Talle swart en Bruinvroue het nie 

verdcr as graad sewe gevorder nie. In hoerskole is gcwoonlik meer dogters as seuns, 

dog die slaagsyfcr vir graad twaalf is hoer by seuns as by dogters. 'n Rede vir hierdie 

verskynscl mag wees dat dogters tuis na klein kindertjies moet omsien en moet help met 

die huishouding wat meebring dat hulle minder tyd vir studic het. Sestig persent van 

alle mans het opleiding na graad twaalf terwyl slegs 40 % van alle vrouens opleiding na 

graad twaalf het (Beijing Conference Report, 1995: 5; Wolpe et al, 1997: 80, 166). 

Volgens Trudy Bester wat in 1989 as Sanlam se Makrovrou van die Jaar aangewys is, 

moet vrouc 'n verbete stryd vocr om op dieselfdc vlak as mans te wees of om ecn tree 
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voor hulle te wees (Isaacson, 1989: 22). Helena Dolny, besturende direkteur van die 

Landbank, sluit hicrby aan wanneer sy se dat alhoewel sy reeds bewys het dat geslag 

van minder belang is, boere steeds verbaas bly wanneer hulle sien die persoon in beheer 

is 'n vrou (Louw, 1998: 120). 

Alhoewel daar verreikende veranderinge ten opsigte van menseregte en meer spesifiek 

vroueregte konstitusioneel in die Suid-Afrikaanse samelewing plaasvind, is daar steeds 

wanpraktyke teenwoordig wat nadelig inwerk op die regte van vroue. In die stedelike 

opset word vroue dikwels onderwerp aan sosiale en beroepseuwels soos geweld tuis en 

in die bree gemeenskap en verduur hulle seksuele aanranding en teistering asook 

diskriminasie in die werkplek. Dft ten spyte van toereikende fasiliteite vir opleiding en 

beskerming wat tot die vrou se beskikking gestel word. 

Vroue op die platteland se posisie is minder gunstig. Hui sosiale en beroepsvooruitgang 

word gekortwiek deur gevestigde of rigiede seksistiese opvattings soos hul gelate 

aanvaarding van hul ondergeskikte sosiale posisie en patriargale norme en waardes. Die 

situasie word vererger deur 'n gebrekkige infrastruktuur soos die gebrek aan basiese 

geriewe onder andere water en elektrisiteit en dienste, veral wat gesondheidsklinieke, 

skole en gemeenskapsopheffingsfasiliteite betref. 

1.3.2 Die vrou in die onderwys 

Waar dit in hierdie studie gaan oor die rol van die vrou in die onderwys is dit nodig om 

in die besonder te kyk na die vrou as onderwyseres. In hierdie verband word die 

volgende kursoriese opmerkings gemaak. In hoofstuk drie sal die vrou as onderwyseres 

in besonderhede bespreek word. 

Die opvoeding van die kind in die skool behels nie slegs vakonderrig me. Dit het 

betrekking op die opvoeding van die kind in totaliteit ter voorbereiding van sy toetrede 

tot die samelewing. 

Die ondcrwyseres ondersteun die kind in sy geleidelike wording na 'n "!ak van 

verantwoordelikheid en onafhanklikheid. In hierdie hulpverleningsgebeure is die 
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onderwyseres bereikbaar en beskikbaar vir die kind, veral omdat sy as vrou baie omgee 

vir haar medemens. 

Vir haar is dit belangrik om 'n goeie verhouding met haar leerders op te bou. Hierdeur 

leer sy elke kind as individu ken. Sy doen kennis op van die maatskaplike 

omstandighede waaronder die kind leef wat 'n daadwerklike impak op die kind se 

akademiese vordering maak. 

Die onderwyseres is besorgd oor die fisiese welstand van !mar leerders, veral die wat 

'n gebrek aan voeding, kleding en behoorlike huisvesting het. Die emosionele 

gesteldheid van haar leerders is vir die onderwyseres van groot belang. Sy sal poog om 

na sulke leerders om te sien en sover as wat dit moontlik is in hul behoeftes te 

voorsien. 

Baie onderwyseresse is toegewyde leerkragte deurdat hulle in hul nougesette 

versameling van praktiese en relevante leerstof elke leerder opvoedend akkommodeer. 

Hui leerders word aangemoedig om aktief betrokke te raak by die opvoedende 

bedrywighede. Hulle toon respek en eerbied vir hul leerders se menswaardigheid. 

Die onderwyseres speel 'n leidende rol in die opvoeding van seuns en dogters tot 

selfverwesenliking. Seuns word geleer om die nodige respek en agting aan die vrou in 

'n werks- en gemeenskapsopset te toon. Dogters word opgevoed tot selfhandhawing en 

om nie 'n minderwaardige rol in die samelewing te aanvaar nie. Bekwame 

onderwyscresse dien dcrhalwe as rolmodelle vir hul leerders. 

Op grond van hul unieke aanleg, belangstellings en behoeftes is baie vroue aangewese 

op diensberoepe soos die onderwys, verpleging en maatskaplike werk (Van der 

Westhuizen en Hillebrand, 1990: 269). In die onderwys is vroue byna oorvcrteen

woordig. 

Die volgende vergelykende tabelle dui aan hoeveel meer vroue as mans poste in die 

onderwysberoep beklee: 
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I JAARTAL I MANLIK I VROULIK 

1985 11 685 19 924 
1986 12 272 20 509 
1987 12 977 21 354 
1988 13 613 21 875 
1989 13 836 21 854 

(Departement van Onderwys: ex Administrasie Raad van Verteenwoordigers, 1993). 

Alie onderwyspersoneel: 

JAARTAL MANLIK VROULIK 

1992/1993 343 663 

(Zaaiman, 1993: 34) 

JAARTAL MANLIK VROULIK 

1994 99 622 154 733 

(Navorsingsinstituut vir Onderwysbeplanning, 1994) 

Alhoewel vroue die meerderheid poste in die onderwys beklee is dit opvallend om 

daarop te let dat hulle onderverteenwoordig word in bestuursposte, soos vervolgens 

in die vergelykende tabelle getoon sal word: 

Die persentasie verdeling tussen mans en vroue in 1992/93: 

MANLIK VROULIK 

Posvlak 3 733 273 

Posvlak 4 82,63 17,43 

(Zaaiman, 1993: 35) 

I 
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MANLIK VROULIK 

In 1994: Prinsipaal 583 423 

In 1994: Adjunk-prinsipaal 693 31,43 

(Wolpe et al, 1997: 11) 

Die stelling "Women teach and men manage" (Marshall & Mitchell, 1989 ongepubli

seerd) geld nog steeds. 

Verskeie redes word aangevoer vir die wanverhouding van vroue tot mans in 

bevorderingsposte. McGrath (1992: 62) se dat die verskoning van gebrek aan 

kwalifikasies gebruik word om nie vroue in bevorderingsposte aan te stel nie. Zaaiman 

(1993: 35) gee die volgende redes: 

* 

* 

* 

* 
* 

min vroue meld hulself vir bevordering aan; 

die meeste vroue is plekgebonde; 

baie vroue tree vroeg uit die diens om hul huweliksverpligtinge na te kom; 

alle gemeenskappe aanvaar nog nie vroue as leiers nie; 

vroue het 'n agterstand teenoor mans wat kwalifikasies betref. 

In haar navorsing het De Klerk (1996: 173, 178) bevind dat daar in Suid-Afrikaanse 

skole nog 'n stereotipe, hierargiese, outoritere siening van leierskap heers. Sy dui aan 

dat die "eienskappemodel" dikwels gebruik is ter verduideliking waarom vroue nie in 

bestuursposte aangestel word nie. Indien 'n vrou "vroulike eienskappe" getoon het en 

emosioneel, versorgend of intu'itief opgetree het, is sy beskou as 'n onbevoegde leier. 

As sy egter volgcns die stereotipiese manlike siening van 'n leier opgetree het en 

aggressief, kompeterend en prestasie-georienteerd was, is sy as onvroulik gebrandmerk. 

Volgens Sergiovanni (1991: 180) behoort skole gesien te word as gemeenskappe waar 

veral die drie C's, naamlik "caring", "concern" en "connectedness", aangetref en beleef 

word. In so 'n skoolgemeenskap kan vroue veral as leiers gedy, want hulle gee uiting 

aan "such themes as cooperation, intimacy, affiliation, the construction of interpersonal, 
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networks and community building" (Sergiovanni, 1991: 248). 

In die beoefening van haar beroep kry die onderwyseres geleentheid om haar unieke 

moontlikhede as vrou tot voordeel van die kind en die bree onderwys aan te wend. 

1.3.3 Die Bruinvrou in die ondcrwys 

Die eise wat aan die Bruinvrou in die onderwys gestel word is van besondere omvang. 

Baie leerders aan Bruinskole is woonagtig in sub-ekonomiese behuisingskemas of 

plakkerskampe en plase. Van hierdie leerders is vanwee hul sosio-ekonomiese 

omstandighede milieu-gestremd en is dee! van 'n milieu-gestremde subkultuur. Hulle 

beleef ernstige sosiale, kulturclc en pedagogiese belemmeringe wat tot gebrekkige 

skoolprestasies lei. Baie Bruinleerders het 'n negaticwe ingcstcldhcid tccnoor die skool. 

Hicrdie negatiwitcit lei tot onderprestasie en hulle beleef gevoelens van 

minderwaardigheid. Onderwyseresse aan hierdie skole het benewens hul onderrigtaak 

ook 'n veeleisende opvoedingstaak om 'n positiewe ingesteldheid ten opsigte van die 

skoolsituasie by hul leerders te wek. 

Sommige Bruinonderwyseresse moet ook rekening hou met bendebedrywighede en 

misdaad. Deur positiewe kommunikasie en meelewing bereik hulle soms van die 

leerders wat betrokke is by hierdie aktiwiteite. Op die wyse bou hulle 'n 

vertrouensverhouding met die betrokke leerders op en gebruik dit as basis om die 

leerders die waarde van die skool as opvoedingsinrigting te laat besef. 

Sommige Bruinleerders kry min blootstelling aan leerstof wat hulle persoonlik en 

intellektueel kan verryk. Buite-kurrikulere aktiwiteite is derhalwe 'n noodsaaklikheid 

om die leerders holisties op te voed sodat hulle 'n bree perspektief van die !ewe kan 

bekom. Opvoedkundige uitstappies word gereeld onderneem. Aangesien baie Bruin

leerders nie finansieel goed daaraan toe is nie, is onderwyseresse voortdurend besig met 

fondsinsamelingspogings om leerders op hierdie uitstappies te neem. 

Onderwyseresse besef hul leerders moet veral kultureel opgevoed word en bestee baie 

tyd aan die voorbereiding van leerders vir sang- en musiekkompetisies, opvoerings, 
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debatte, eisteddfods en kunswedstryde. Omdat baie Bruinleerders so 'n groot agterstand 

het, word baie gedoen om hulle kultureel en geestelik te verryk. Bulle word ook die 

geleentheid gegun om hul talente te ontdek en te beoefen. 

Die Bruinonderwyseres is betrokke by baie binne- en buite-kurrikulere bedrywighede 

om die kind in totaliteit op te voed. Sy speel dus inderdaad 'n uiters belangrike rol in 

die lewe van die Bruinkind. 

1.3.4 Samevatting 

Baie Suid-Afrikaanse vroue het uitgestyg en beklee belangrike poste in die samelewing. 

Dit is dus onvermydelik, in die huidige tydsgewrig, dat die rol van die vrou geevalueer 

moet word. 

Die onderwyseres is baie besorgd oor die fisiese en geestelike welsyn van die kind. Sy 

stel 'n goeie voorbeeld vir haar Jeerders deur die manier waarop sy haar onderrigtaak 

verrig, haar pligsgetrouheid en toegewydheid. Die onderwyseres is 'n goeie rolmodel 

vir haar Jeerders. 

Die Bruinonderwyseres het benewens haar onderrigtaak ook 'n groot opheffingstaak om 

te verrig. Baie van haar leerders het 'n intense nood aan stabiliteit en geborgenheid. 

Haar taak binne- en buite-kurrikuler stel baie eise aan haar as vrou. 

Daar moet met groter waardering en erkenning na die rol van die vrou in die onderwys, 

veral Bruinonderwys, gekyk word. 

1.4 BEGRIPSVERHELDERING 

Sekere begrippe in die titel van hierdie proefskrif verg nadere omskrywing om te 

verseker <lat die korrekte betekenis binne die konteks van hierdie studie daaraan geheg 

sal word. 

Sommige van die sleutclbegrippe word in die loop van die studie vollcdig omskrywe en 
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ontleed. Die begrip "vrou" word omskryf in hoofstuk 2, "onderwyser" in hoofstuk 3 

en "Bruin" in hoofstuk 5. Hier word dan nou slegs kort verduidelikende omskrywings 

gegee. 

1.4.1 Roi 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

karakter, funksie, doe!, taak, werk (Harteveld et al, 1992: 238) 

die rol van "iets" of iemand is die funksie of posisie wat dit in 'n bepaalde 

situasie het (Gouws et al, 1994: 372) 

a part or character in a play or film to be played by an actor 

the part played by a person in a particular social setting influenced by his 

expectation of what is appropriate 

usual function (Mcleod & Hanks, 1985: 999) 

a function, or a part played or taken on by someone in life, business etc. 

someone's characteristic or expected function within a particular social setting 

(Robinson & Davidson, 1996: 1215) 

dui op 'n funksie wat iemand of iets in bepaalde omstandighede vervul (Odendal 

et al, 1994: 866) 

deelneem aan 'n saak of geleentheid (Labuschagne & Eksteen, 1993: 713) 

om metodies te werk te gaan, jou aan die reels te hou, aanpas, kondisioneer, 

doen, gedra (De Stadler, 1994: 752) 

dit dui ook op stellingname vir eie geslagsrol. 

Wanneer "rol" na die vrou verwys, dui dit op die posisie wat sy in die samelewing 

beklee en hier in die besonder haar posisie in die onderwys. "Roi" dui op haar 

deelname aan geleenthede in die gemeenskap, die eie karakteristieke wyse waarop sy 

sekere aktiwiteite vcrrig, die manier waarop sy haar as vrou gedra en haar vroulike rol 

vertolk. Dit kan egter ook dui op kondisionering, om by die reels deur die samelewing 

neergele te hou. 

In hierdie ondersoek word gekonsentreer op die rol van die vrou in die onderwys asook 

haar rol in die )ewe en opvocding van die volwassewordende kind en die bescndcre rol 

wat sy in die skoolsituasie as decl van 'n personeel vertolk. Die rol wat die vrou as 
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onderwyseres in die gemeenskap vertolk, gaan ook in oenskou geneem word. 

Die vrou in die samelewing word in hoofstuk 2 bespreek. Die vrou in die onderwys 

word in die besonder in hoofstukke 3 en 5 bespreek. 

1.4.2. Vrou 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

dame, eggenote (Boshoff & Nienaber, 1967: 698) 

vroulike persoon, dame, eggenote, meesteres, geaardheid van 'n vrou; 

eienskappe van 'n vrou 

tot die vrou, behorend aan die vrou, wat soortlik as vroulik onderskei word 

(Labuschagne & Eksteen, 1993: 1059, 1060) 

'n volwasse vroulike persoon (Gouws et al, 1994: 501) 

vroulikheid (De Stadler, 1994: 373) 

vroulike persoon, dame; die vrou is die steunpilaar van die man; die vrou as 

middelpunt van die huis 

stereotipe hoedanighede van 'n vrou 

natuur van 'n vrou 

betreffende van 'n vrou, passende by, sag beskroomd (Odendal, 1994: 1246) 

vrou, dame, dogter van Eva, wederhelf, moeder, huisvrou, eggenote (Harteveld 

et al 1992: 350) 

an adult female human being - female, feminine, wife, girlfriend possessing 

qualities such as warmth, attractiveness, typical of a woman (Mcleod & Hanks, 

1985: 1357) 

an adult human female, associated with a specified activity - feminine instincts 

(Robinson, Davidson, 1996: 1215) 

female, lady, ladylike manner (Websters, 1968: 878). 

Die begrip 'vrou' dui op 'n volwasse vroulike persoon, 'n persoon wat die geaardheid 

en eienskappe van 'n vrou openbaar. Sy word biologies en emosioneel onderskei van 

die man. Sy is veelsydig en vervul 'n belangrike rol in haar buitenshuise arbeid. 
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1.4.3 Onderwys 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

opvoeding, onderrig (gee) deur iemand wat opgelei is om onderrig aan leerders 

tc gee (Labuschagne & Eksteen, 1993: 1059) 

die onderwys is alles wat te doen het met die onderrig van mense, veral in 

skole. Wanneer 'n mens onderwys gee, leer of onderrig jy leerlinge (Gouws et 

al 1994: 302) 

onderwys(ing), opleiding, skoling, voorligting, skoolonderrig, skoolonderwys. 

skoolopleiding, vakonderwys, kinderonderrig, kinderonderwys, 

onderwysbevoegdheid, onderwyskrag 

op lei, onderwysgee, onderrig gee, lesgee, voorlig, doseer (De Stadler, 1994: 

559, 560) 

Jesse, onderrig in verskillende vakke, die onderwys as beroep, onderwysgee. 

bevoegdheid (Odendal, 1994: 727) 

afrigting, Jening, Jes, onderrig, opleiding, opvoeding, skoling, skool (Du Pre & 

Eksteen, 1995: 234) 

onderwys, instruksie, Jes, Jeer, onderrig (Harteveld et al, 1992: 197) 

help to learn, help to show, to give instructions or lessons to a person, to cause 

to learn or understand (Mcleod & Hanks, 1985: 1200) 

to give knowledge to someone, to instruct someone in a skill or help them to 

learn to give lessons in s subject 

to make someone learn or understand especially by example (Robinson & 

Davidson, 1996: 1450) 

to cause to acquire knowledge or skill; direct or showing to the other the intent 

he wants to hear 

the imparting of information, it often also connotes the imparting of information 

the bringing out or development of qualities or capacities latent in the individual 

or regarded as essential to his position in life (Websters, 1968: 814, 815) 

onderwys as sodanig is spesifiek gemik op die intellektuele selfstandigheid van 

die kind (Gunter, 1981: 22). 

Ondcrwys is 'n doelgerigte, doelbcwuste, opsetlike bemoeicnis van een mens met 'n 

antler. Dit is gerig op die intellcktucle vorming van die kind. Die doel van onderwys 
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is om die kind te help met die verwerwing van kennis, aanleer van vaardighede en 

kundighede en die vonning van selfstandige denke. Dit behels die sistematiese oordrag 

van kennis en die daarstelling van situasies sodat die kind die vaardighede en 

kundighcde wat 'n grondvereiste vir sy intellektuele vorming is, kan aanleer. 

In die onderwyssituasie is die onderwyser en leerders betrokke by die leerhandelinge. 

Die onderwyser as fasiliteerder is medestaander en medeganger. Hy/sy stel belang in 

die persoonlike vordering van sy/haar leerders. 

By opvoedende onderwys word die klem nie slegs toegespits op die vorming van die 

verstand en die hand nie. Die vorming van positiewe gesindhede, basiese individuele 

en maatskaplike deugde, mooi ideale en goeie sedelike gewoontes is ewe belangrik. 

Pormclc ondcrwys word in die klaskamer, die lesingsaal, laboratoriurn en werklokaal 

aangebied. Informele onderwys vind plaas wanneer die intellek, emosies of gees deur 

nuwe belewinge verryk word. 

Die rol wat die onderwyseres 111 die !ewe van die kind speel word 111 hoofstuk 3 

bespreek. 

1.4.4 Bruin 

Wanneer na "Bruin" in hierdie studie verwys word, is dit gerig op daardie dee! van die 

samelewing wat as Bruinmense of Kleurlinge bekend staan. 

Die volgende inligting is verkry ten opsigte van die Bruinbevolking: 

Die vermenging van die Blankes en die Kaapse Khoivolke vorm die kernfaktor waarop 

die etniese verband van die Bruinmense gegrond is. Met die vestiging van die Blankes 

aan die Kaap het mettertyd 'n derde bevolkingselement van groot verskeidenheid sy 

verskyning gemaak in die vorm van slawearbeid en politieke bannelinge. Hierdeur is 

sowel 'n Negroide as 'n Maleise element toegevoeg tot die Kaapsc bevolking. Die 

toevoeging van die twcede clement vorm die twccdc faktor waarop die etniese verband 
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van die Bruinmense berus. Dit was veral na die emansipasie van die slawegroep en hul 

vestiging onder en vermenging met die Bruinmense dat hierdie tussengroep aanmerklik 

in getalle toegeneem het. Die Maleise element het egter vanwee hul Islamitiese geloof 

en besondere instellings tot op groot hoogte 'n eiesoortige gemeenskap gebly (Theron 

& Swart, 1964: 2-3). 

In the 17th century many of the Khoikhoi mixed with and married the 
early Dutch sailors and now form what is today the Cape Coloured 
community. At the same time Malay women were brought to the Cape 
as wives for Dutch sailors and settlers and their cultural heritage was 
also added to the Cape Coloured community. There is now a strong 
Moslem following and some of the women wear the traditional religious 
dress (Rissik, 1993: 15). 

Die Bruinmense word al minder 'n homogene groep. Hulle was in werklikheid nooit 

heeltemal 'n homogene groep nie aangesien hulle opgedeel kan word in verskillende 

groepe soos die Kaapse Kleurling, Maleiers, Griekwas en Basters. 

Die volgcnde aspekte in verband met Bruinwees word in hoofstuk vyf bespreek: Waar 

die grootste persentasie Bruinmense woonagtig is, differensiasie wat groepe en inkomste 

betref, sosio-ekonomiese toestande asook die situasie in Bruinskole. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Die vrou se unieke eienskappe en moontlikhede maak haar byna onmisbaar in die lewe 

van die volwassewordende kind. Derhalwe vervul sy 'n belangrike rol in die onderwys. 

Die kernsituasie van hierdie studie is die rol wat die vrou in die onderwys, veral 

Bruinonderwys, vertolk. 

Om die situasie af te grens, moet daar op die volgende vrae antwoorde verskaf word: 

* Skep die onderwyseres 'n onderrig- en leerruimte in haar klaskamer? 

* Is die onderwyseres se ondc;-rigbenadering toeganklik vir leerderdeelname? 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

26 

Wat is die invloed van die onderwyseres op die !ewe van die leerders wat aan 

haar sorg toevertrou word? 

In hoe 'n mate vervul die onderwyseres haar rol as identifikasiefiguur of 

rolmodel vir die leerders? 

Kry die (Bruin) vrou die nodige erkenning binne die onderwys? 

Die (Bruin) vrou het 'n behoeftc aan 'n realistiese evaluering van haarself as 

opvoeder. Word die ideale wat sy vir haarself in die onderwys gevisualiseer het, 

gereal iseer? 

In hoeverre word die onderwyseres met haar unieke wesenskenmerke en 

moontlikhede betrek by besluitneming, beplanning en organisasie van die 

opvoedende bedrywighede van die skool? 

Met inagneming van die feit dat vroue 'n noemenswaardige meerderheid in die 

onderwys verteenwoordig, geskied bevordering op meriete sonder dat seksisme 

'n rol speel? Word daar op grond van haar geslag teen haar gediskrimineer? 

Ervaar vroue wat Jeierskapposisies beklee aanvaarding van kollegas, veral in die 

Bruingemeenskap wat nog 'n sterk patriargale karakter verteenwoordig? 

Word die nodige respek en agting vir die (Bruin) vrou se menswaardigheid in 

die onderwysberoep getoon? 

1.6 HIPOTESEVORMING 

Die volgende hipotese word geformuleer: Die vrou beskik oor unieke wesenskenmerke; 

derhalwe het sy as onderwyseres 'n fyn aanvoeling vir die bchoeftes van haar leerders. 

Sy !ewer voortreflike werk en beskik oor die kundigheid en vaardighede om haar 

Jeerdcrs d~ur opvoedende onderwys te lei na volwassenheid. Die vrou se positiewe 

moontlikhede stel haar in staat om ook 'n uitstckende onderwysleicr te wees. 
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1.7 METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

In 'n wetenskaplike ondersoek moet wee gevind word wat toereikend toegang verleen 

tot die onverborgemaking van die werklikheidsaspek wat beligting benodig. Op 

metodiese wyse moet ondersoek ingestel word. 'n Stelselmatige werkwyse moet gevolg 

word om die objeksgebied (Landman et al, 1980a: 5) waarmee tot doelverwerkliking 

gekom kan word te ondersoek. Verskeie aangewese metodes moet in onderlinge 

aanvulling gesamentlik aangewend word om die werklikheid, naamlik die rol wat die 

vrou in die onderwys vertolk, aan die Jig te bring en tot sy voile reg te laat kom. 

In die onderhawige ondersoek gaan van die volgende metodes gebruik gemaak word: 

* 

* 

* 
* 

Literatuurstudie 

Die vraelysmetode 

Die outobiografiese teks 

Die onderhoudmetode 

Die onderskeie metodes gaan gevolglik kortliks bespreek word. 

1. 7 .1 Literatuurstudie 

Wanncer 'n bepaalde terrein ondersoek word, is dit nodig om vas te stel watter 

relevante inligting in verband met die ondersoekveld reeds bestaan. Effektiewe 

literatuurstudie is derhalwe noodsaaklik vir die aanvang en ondersteuning van enige 

navorsing wat aangepak word. Om die effektivv'iteit van literatuurstudie te beklemtoon, 

maak Landman et al (l 980a: 33) die volgende uitspraak: 

Literatuurstudie is 'n fundamentele dee! van alle navorsing en vorm die 
basis daarvan. Verontagsaming van hierdie basis lei tot die oppervlakkige 
en naiewe navorsingswerk. Die kennis van insigte wat deur 
literatuurstudie verkry word, lei meestal tot 'n deeglike ontwerp van die 
navorsingsprojek en tot betekenisvolle uitkomste. 

Bestaande kennis is nodig sodat da:irop voortgcbou kan word om 'n werklike bydrae tot 
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kennisuitbreiding te maak. Dit is belangrik om vas te stel wat ander navorsers reeds oor 

die betrokke onderwerp wat ondersoek word of onderafdelings daarvan, geskryf het. 

Gepubliseerde werke, tydskrifartikels, verhandelings en proefskrifte moet derhalwe 

geraadpleeg word om bestaande kennis oor die onderwerp te bekom. 

'n Studie van veral literatuur oor die wesenskenmerke eie aan die vrou en haar unieke 

bestaanswyse moct onderneem word. Literatuur op die gebied van die onderwys en die 

essensies van onderwyserwees gaan ook bestudeer word om 'n werklike bydrae tot 

kennisuitbreiding in verband met die rol van die vrou in die onderwys te maak. Uit die 

aard van die saak is bronne wat bestudeer word, nie slegs beperk tot werke in die 

Opvoedkunde nie, maar heelwat literatuur wat spesifiek handel oor die vrou moet ook 

bestudeer word. Uitsprake van deskundiges en erkende opvoedkundiges gaan deeglik 

bcstudeer word met die oog op die ondersoek wat ondcrneem gaan word. Bronnc en 

navorsingsdata moet versigtig geselekteer en geevalueer word om die huidige stand van 

kennis oor die ondersoekterrein vas te stel. 

Literatuur oor die vrou moet bestudeer, geselekteer en fenomenologies geevalueer word 

met die oog op die aan die lig bring van die essensies van vrouwees. Die essensies 

word later in tabelvorm neergeskryf met die oog daarop om dit as kriteria te gebruik 

om die rol wat die vrou in die onderwys vertolk, te evalueer. 

1. 7 .2 Die vraelysmetode 

Deur die aanwending van die vraelys kan heelwat inligting deur die ondersoeker 

ingewin word. Die voordeel van die vraelysmetode is volgens Landman (1980: 108) die 

volgende: 

Inligting wat andersins moeilik bekombaar is, kan ingewin word. 
'n Vraelys is maklik hanteerbaar. 
Indien dit kort en maklik is om in te vu!, is dit maklik hanteerbaar en 
neem nie baie tyd in beslag om te voltooi nie. 
Dit is nie duur nie en groot groepe kan betrek word by die ondersoek. 

Volgens Landman f't al (1980a: 108) is dit voordelig om 'n vraelys te gebruik indien 
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met groot groepe gewerk word. 'n Verteenwoordigende getal leerders van verskeie 

skole asook studente verbonde aan tersiere inrigtings gaan by hierdie ondersoek betrek 

word. Inligting sal by wyse van vraelyste deur hulle verstrek word. Die voordeel 

verbonde aan die gebruik van die vraelyste is dat inligting tegelykertyd van 'n groot 

groep leerders en studente verkry kan word. 

Inligting wat moeilik bekombaar is, kan deur die aanwending van vraelyste ingewin 

word. Dis nie altyd moontlik vir die ondersoeker om fisiese kontak met respondente te 

he nie. Vraelyste kan dan aangestuur word na invullers. In hierdie geval kan vraelyste 

by skole uitgedeel en ander aangestuur word na studente aan tcrsiere inrigtings. 

Voltooide vraelyste word by een punt versamel en ondersoeker gaan dit afuaal. 

Vraelyste is maklik hanteerbaar indien dit kort en maklik is om in te vul. Die vraelyste 

waarvan hier gebruik gemaak gaan word, is maklik hanteerbaar en neem nie veel tyd 

in beslag om te voltooi nie. Respondente kan dit gou voltooi en inligting kan maklik en 

binne 'n kort tydsbestek by 'n groot groep leerders en studente ingewin word. 

Voorbeclde gaan by hoofstuk vyf en in die Bylae ingesluit word. 

Deur die aanwending van vraelyste kan die persoon wat die ondersoek doen, die 

werklike belewing van die respondente bepaal. Dit verhoed dat die ondersoeker die 

gegewe situasie met vooropgestelde idees, dit wil se subjektief, benader. Dit is nodig 

om die leerders by die ondersoek te betrek omdat die primere taak van die 

onderwyseres die onderrig en opvoeding van leerders is. Om haar rol in die onderwys 

te bespreek, is dit nodig om ook haar verhouding met haar leerders in oenskou te neem. 

Deur inligting verkry uit die vraelyste kan die gevoelens wat leerders teenoor 

onderwyseresse openbaar b..:paal word. Daar kan ook tot 'n mate vasgestel word of 

onderwyseresse as rolmodelle opgetree het en leerders se ingesteldheid teenoor die 

toekoms belnvloed het. Aangesien die respondente betrokke by die vraelyste anoniem 

is, kan hulle spontaan antwoorde verskaf. Die feit dat hul identiteit onbekend is aan die 

lesers, bring mee dat inligting deur hullc gegee meer betroubaar is. 



1. 7 .3 Die onderhoud 

If we want to know how people feel, what they experience and what they 
remember, what their emotions and motives are like, and the reactions 
for acting as they do - why not ask them? (Gordon Allport soos 
aangehaal deur Smit, 1983: 154). 

30 

Die onderhoudmetode is een van c.!ic belangrikste wyses waarop inligting ingewin kan 

word. Terugvoering uit die onderhoud vergemaklik die ondersoek want dit verminder 

die moeitc wat die ondersoekcr sou he met die versameling van inligting. 

Eerstehandse inligting word verkry omdat die persoon met wie die onderhoud gevoer 

word oor werklike ervaring beskik. Dit help die ondersoeker om objektiewe afleidings 

te maak. Aangeleenthede waaroor onduidelikheid bestaan, kan geredelik opgeklaar word 

deur vrae te stel. Spontane reaksies kan ook direk waargeneem word deur op te let na 

die nie-verbale gedrag van die persoon met wie die onderhoud gevoer word (Smit, 

1983: 164). 

Wanneer 'n onderhoud gevoer word, maak dit diepte-ondcrsoek moontlik. Vrae wat nie 

effektief in 'n veelvoudige keusevorm gestruktureer kan word nie, soos die van 'n 

persoonlike aard, kan in die onderhoud gebruik word (Landman et al, 1980a: 116). 

Vrae kan verander word deur die plasing van woorde te wysig na gelang van 

omstandighede indien dit lyk asof die onderhoud nie vlot verloop nie of in 'n verkeerde 

rigting beweeg. 

Die onderhoudmetode word in hierdie ondersoek aangewend om persoonlike kontak met 

skoolhoofde te maak. Daar is op die metode besluit omdat hul persoonlike opinies in 

verband met die aanstelling van onderwyseresse in bevorderingsposte baie belangrik is. 

Dit is ook belangrik om vas te stel hoe skoolhoofde voe! omtrent vroue in seniorposte 

met wie hulle nou moet saamwerk en wat moet help met die beplanning en organisering 

van skoolaktiwiteite. Deur die stig van 'n vertrouensverhouding deurdat ondersoeker 

persoonlik met skoolhoofde gesels, kan meer akkurate antwoorde verkry word. Elke 

skoolhoof kan sy mening duidelik lug en motivering vir sekere antwoorde kan 

onmiddellik verkry word. Hicrdeur word opvolgbesocke vermy en die inligting verlang 
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kan dadelik verkry word. 

1. 7.4 Die outobiografiese teks 

Wanneer 'n bepaalde saak ondersoek word, is die leefwereldervaringe van die persoon 

oor wie die ondersoek gaan, van baie groot belang. Deur die outobiografiese teks word 

die geleefde ervaring van diegene wat dee! vorm van die ondersoek, openbaar. 

In hierdie ondersoek gaan onderwyseresse gevra word om 'n verslag te skryf oor dit 

wat hulle in hul onderwysloopbaan beleef. Relevante aspekte wat nodig is om die rol 

van die vrou in die onderwys van nader te bekyk sal aangeraak moet word. 

Wanneer onderwyseresse besig is om die outobiografiese teks te skryf stel hullc deur 

kritiese herinnering die wesenlike van dit wat hulle in die onderwys bcleef oop ter insae 

van die ondersoeker en ander lesers. Hulle !ewer, volgens Landman (1985: 33, 34) 

"verslag van daardie onderrig-gebeure waarby hulle intensief-aktief-denkend betrokke 

was en identifiseer dan met die betekenisvolle daarvan". In die lig van die analise van 

hul belewenisse bn die inligting ingewin, vergelyk word met die essensies van 

vrouwees. Sodoende gaan gepoog word om die rol wat die vrou in die onderwys 

vertolk, op verantwoordelike wyse vas te stel. 

Om te verhoed <lat bevooroordeeldheid en subjektiwiteit in die studie ingedra word, is 

<lit noodsaaklik om fenomenologies te werk te gaan. Die fenomenologie het sy 

vertrekpunt in die verskynsel self. Deur van die outobiografiese teks gebruik te maak, 

word toereikend toegang verkry tot die onverborgemaking van <lit wat die vrou werklik 

vir die onderwys beteken. Dit is 'n wyse waarvolgens vasgestel kan word wat die 

onderwyseres beleef in haar daaglikse betrokkenheid by die gebeure in die 

skoolgemeenskap. Dit beteken <lat logiese afleidings gemaak kan word. 

Deur middel van inligting verkry uit die outobiografiese teks gaan gepoog word om af 

te lei watter faktore die werkmotivering van die onderwyseres be"invloed en of sy 

berocpsbevrediging geniet. Indien sy beroepsbevrediging geniet hou <lit verband met: 



* 

* 
* 

onderrig in die klaskamer en buite-kurrikulere bedrywighede? 

interpersoonlike verhoudings met Jeerders en kollegas? 

loopbaanontwikkel ing? 
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Daar kan verder by wyse van die inligting wat sy in die outobiografiese teks weergee, 

afgelei word of daar diskriminerende praktyke binne die onderwys is en of sy daardeur 

nadel ig getref word. 

Deur van hierdie metode gebruik te maak kan sinvolle inligting ingewin word ten 

aansien van die werklike posisie wat die Bruinonderwyseres in Bruinonderwys beklee. 

1.8 VERDERE PROGRAMAANKONDIGING 

Die studieterrein van die ondersoek is oopgedek en afgegrens. Kernbegrippe is 

verduidelik om te verseker dat in die wetenskaplike gesprek nie onduidelikhede en 

wanopvattings sal voorkom nie. Probleemstelling en hipoteseformulering is gedoen en 

metodes om inligting vir die ondersoek in te win, is bespreek. 

In hierdie ondersoek val die klem deurgaans op die vrou, aangesien die vrou in die 

onderwys die fokuspunt van die hele studie is. Dit is derhalwe logies dat die vrou in 

hoofstuk twee in diepte bespreek word. Bestaande kennis oor die vrou vervat in die 

literatuur sal bestudeer en geselekteer word. 'n Essensietabel sal na aanleiding van 

inligting bekom uit literatuurstudie opgestel word om die essensiele van vrouwees uit 

te Jig. 

In die daaropvolgende hoofstuk sal betekenisvolle en relevante kennis soos vervat in die 

literatuur oor die skool en die onderwys bespreek en evalueer word. Dit gaan gedoen 

word met die oog op die aan die Jig bring van die essensies van onderwyserwees en die 

rol wat die onderwyseres in die lewe van die kind speel. 'n Essensietabel gaan opgestel 

word. Hierdie essensietabel sal later gebruik word om inligting uit vraelyste te evalueer. 

Die mens is draer van waardigheid en het bchoefte aan erkenning, agting en waardering 

van sy menswaardigheid. Hoofstuk vier handel oor 'n bespreking van die vrou as draer 
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van waardigheid en hoe hierdie waardigheid in die Grondwet en veral in die Handves 

van Menseregte beskerm word. Die waardigheid van die vrou word gemanifesteer in 

die beginsels van gelykheid, menswaardigheid en vryheid. Hierdie beginsels en alle 

aspekte wat daaruit vloei asook hoe die vrou daardeur geraak word, word in detail 

behandel. 

'n Empiriese ondersoek bestaande uit die outobiografiese teks, onderhoude en vraelyste 

asook afleiding en 'n samevatting daarvan word in hoofstuk vyf behandel. Die doel van 

hierdie empiriese ondersoek is om aan te dui hoe die essensies van vrouwees en 

onderwyserwees soos onderskeidelik aan die lig gebring sal word in hoofstukke twee 

en drie, in die onderwys figureer. 

Ten laaste gaan daar in hoofstuk ses samevattende opmerkings, bevindinge, 

gevolgtrekkings en aanbevelings vir verdere navorsing gemaak word. 

******* 



HOOFSTUK TWEE 

VROUWEES 

2.1 INLEIDEND 

A woman is a foreign land, of which, though he settles young, a man 
will never quite understand the customs, politics and tongue (Farber & 
Wilson, 1963: 150). 
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'n Vrou word dikwels beskou en beskryf as 'n onkenbare, onbegryplike wese wat 'n 

innerlike onverstaanbare misterie besit. Deur die eeue is voortdurend gepoog om die 

vroulike bestaanswyse en die geheimenisvolheid daarvan te ontleed, te bestucl~er en te 

evalueer. In hierdie opsig se Ruth (1980: 13) die volgende: 

For centuries women have been studied ... Women are generally looked 
at ... We are rarely asked for our opinions or expressions concerning our 
own experience. 

Simmel (in McMillan, 1982: 2) maak die volgende uitspraak: 

All sorts of misunderstandings about women arise because judgements 
are made about them which are appropriate only to that other being, 
man. 

In hierdie hoofstuk gaan gepoog word om bepaalde aspekte rakende vroulike eksistensie 

aan die lig te bring. Hiermee word bedoel dat daar na die wese van die vrou, haar 

belewing van haar liggaamlikheid, die wyse waarop sy van haarself bewus is en hoe sy 

ander bewus maak van haar, haar gerigtheid op die mens en die wereld waarin sy 

beweeg, gekyk sat word. John Stuart Mill (in Smith, 1987: 3) stel die problematiek van 

die vroulike bestaanswyse soos volg: 



We may safely assert that the knowledge men acquire of women, even 
as they have been and are, without reference to what they might be, is 
wretchedly imperfect and superficial and will always be so until women 
themselves have told all they have to tell. 

2.2 VROULIKE IN DIE WeRELDWEES 
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Menslike eksistensie is 'n besonderse verskyning en is nie slegs biologies verklaarbaar 

nie. Die mens bestaan buite sy begrensdheid en deur sy bewussyn het hy dee! aan 'n 

wyse van bestaan wat nie van die natuur is nie (Mentz, 1974: 42). Hierdie mens like 

eksistensie is kenmerkend van menswees, dit wil se, ook onderliggend aan manwees, 

en kan nie as slegs kenmerkend van vrouwees beskou word nie. Die kern van vrouwees 

word gepostuleer deur haar vroulike in die wereldwees. In hierdie 'andersheid' le die 

wesenlike van vrouwees opgesluit. 

Die vrou (mens) is altyd in dialoog met die wereld en is bevraagde (Van der Merwe, 

1978: 53). Sy moet antwoord gee en die wyse waarop sy antwoord gee, toon haar 

vroulike bestaanswyse. Sy is ook aangesprokene deur haar medemens, dinge rondom 

haar en die ander. 

Om die wereld te bewoon en te bewerk, vereis dat die vrou haar wereld moet beteken 

en konstitueer. Haar wereldbetekening en wereldkonstituering getuig van haar vroulike 

wyse van syn. Haar bewoning van die wereld vereis veelsydigheid en inisiatief 

aangesien sy baie rolle in die samelewing moet vervul. 

Om die vrou te leer ken, moet sy in haar eie wereld ontmoet word; vrouwees as modus 

van menswees moet in totaliteit begryp word. Die greep van die vrou op die wereld, 

gedragswyses en optredes so kenmerkend aan die eie aard van die vrou, dat daar na 'n 

tipies vroulike bestaanswyse verwys kan word, moet aan die lig gebring word. 
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2.3 DIE BELEWENISWeRELD VAN DIE VROU 

2.3.1 Inleiding 

Elke mens bcleef die werklikheid op sy eie manier. Sonnekus en Ferreira (1979: 53) 

omskryf 'belewing' soos volg: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Belewing is 'n handeling voortspruitend uit die mens se oopstaan 
vir en gerig-wees-op die werklikheid. 

Belewing is na sy oorsprong beide gevoelsmatig as kennend van 
aard. 

Belewing vertoon 'n kontinue voortvloeiende karakter. 

Belewing het 'n integrale karakter en is derhalwe altyd 'n 
eenheidsbelewing. 

Belewing is altyd persoonsgebonde want dit gaan om sm en 
betekenis vir my. Elke mens gee op 'n unieke wyse sin en 
betekenis aan die wereld. 

Die menslike liggaam is die sentrum van belewing. 

'n Vrou belewe haar in die wereldwees in en deur haar liggaam. Sy ken deur middel 

van haar liggaam as middelpunt, betekenisse toe aan verhoudinge, handelinge, objekte, 

en dergelike meer. Haar vroulike wyse van wereldbelewing verskil van die van die 

man. Haar manier van aanraak, loop, praat, handelinge uitvoer, dui aan dat vrouwees 

'n besondere modus van menswees in die wereld is. 

Om die beleweniswereld van die vrou te verstaan is dit toepaslik om die vroulike 

liggaamlikheid as vertrekpunt te neem. 

2.3.2 Belewing van liggaamlikheid 

'n Vrou voer 'n dialoog met die wereld deur haar liggaam. Sy is haar liggaam. Haar 

helc bestaanswyse wentel om haar liggaamlikheid. Vir 'n vrou is haar "liggaam as 

gehecl 'n eksprcssiewe medium met demonstratiewe synswaarde" (Mentz, 1974: 147). 
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Sheila Kritzinger (in Laing, l 971: 90) het 'n studie van die vrou se belewing van haar 

liggaamlikheid gemaak en som dit soos volg op: 

A woman's body is not simply a biological fact. Her body image, her 
ideas and feelings about her own body affect not only the way she thinks 
and talks about it, but her response to physical sensation as well as stress 
in labour. 

Deur haar liggaamlikheid gee sy sin aan haar vrouwees. Sy tree die wereld lyflik 

tegemoet. Ruth (1980: 265) noem die volgende oor die liggaamlikheid van die vrou: 

Our bodies are the material representatives of ourselves. The relationship 
between our physical selves and our psycho-social selves is very close. 

Die vrou se liggaam dwing haar om meer bewus te wees van haarself. Haar vroulikheid 

is met menswees gegee. Die eerste werklikheid waarmee die vrou gekonfronteer word, 

is haar liggaamlikheid en haar vroulikheid. Haar lewensbeskouing, lewensbenadering, 

lewensaanvaarding, haar totale eksistensie word bepaal deur haar vroulikheid. Haar 

vroulikheid maak haar 'n moontlike draer van en geboortegewer aan menslike lewe. 

Juis daarom vind eg vroulike biologiese funksies soos menstruasie, swangerskap, 

borsvoeding en menopause plaas. Hierdie liggaamsfunksies aksentueer die uniekheid 

van die vroulike bestaanswyse. 

Baie negatiewe opvattings word aan genoemde lewensfunksies, veral aan menstruasie 

en menopause, toegedig. Deur die geskiedenis heen is die menstruele siklus van die 

vrou ge'identifiseer as 'n hoofoorsaak van verskeie gedragspatrone in vroue. Daar is 

egter nog nie 'n duidelike begrip oor die werklike verband wat daar tussen bepaalde 

optredes van vroue en die fluktuasie van hormone tydens die menstruele siklus bestaan 

nie (Gamberale in Lemmer, 1987: 35). Gedurende die middel of laat veertigerjare raak 

sommige vroue skielik neerslagtig, huilerig, ly hulle aan slapeloosheid, kry hart

kloppings, hoofpyn, verhoogde senuspanning en ander simptome. Dis egter nic alle 

vroue wat hierdie simptome ondervind nie. Dit is slegs 'n individuele belewing en kan 

nie beskou word as 'n integrale dee! van vrouwees nie. 
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Dit kan selfs nie teen haar gehou word, soos in die volgende aanhaling getoon word 

me: 

Suppose we had a menopausal woman President in the White House who 
had to make the decision of the Bay of Pigs ... at that time? (Berman in 
Lemmer, 1987: 33). 

Indien daar veranderinge in 'n vrou se optrede en emosionaliteit waargeneem word, is 

<lit slegs beperk tot die bepaalde indiwidu en kan nie as 'n wesenstrek van alle vroue 

beskou word nie. Hierdie siening word op die volgende wyse onderskryf deur Landers 

en Stoppard: 

asook 

Women do show changes associated with the premenstrual phase, but 
they are changes that occur within a consistent individual pattern of 
behaviour (Landers in Lemmer, 1987: 36). 

The onset of mood swings is variable (Stoppard, 1982: 236). 

Hierdie eg vroulike liggaamsfunksies behoort nie vroue se persoonlikheid en potensiaal 

as individue te be"invloed nie. Dit moet ook nie gebruik word om teen hulle te 

diskrimineer nie aangesien <lit deel van die vrou se totale liggaamlikheid is. 

Die menslike verskyning aan die ander is altyd betekenisvol. Dit spreek van sy 

bedoelinge, gevoelens en bestaan in die wereld. Die mens verskyn met sy totale 

liggaamlikheid aan die ander. 

Die vrou verskyn as vrou aan ander en het sekere spesifieke kenmerke eie aan haar 

vroulike wyse van bestaan. Sy identifiseer met haar liggaam en is baie bewus van haar 

uiterlike voorkoms. 
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Ondersoeke het getoon dat van al die skeletspiere, die armspiere van die vrou die 

swakste ontwikkel is, dit wil se die spiere wat altyd in aksie is by alle handelinge en 

gebare. Die vroulike arm is ronder en die hand gewoonlik klein en smal en veral baie 

meer gevoelig, derhalwe kan die vrou oor die algemeen meer fyn handewerk verrig. 

Sy het minder spierverspreiding, het 'n bree bekken en haar vel is gladder en minder 

bedek met hare (Fourie, 1972: 70). 

Die vroulike stem is hoer in toonhoogte as die van die man en in die eg-vroulike stem 

word daar 'n ooreenkoms met die van die jeugdige gevind (Fourie, 1972: 71). Volgens 

Buytendijk (1969: 262) is die vroulike stap baie meer gelykmatig en vloeiend. Die hele 

loopaktiwiteit is vloeiend en realiseer in kort tree. Dit skep die idee van 'n 

goltbeweging. 

Die uniekheid van die vroulike bestaanswyse kan ten dele uit haar vroulike 

liggaamlikheid begryp word. Die vrou se hele eksistensie is deurtrek met haar 

liggaamlikheid. 

2.3.3 Belewing van die affektiewe 

'n Vrou het 'n diepe belewing van die affektiewe weens haar vegetatiewe senuweestelsel 

(Fourie, 1972: 70). Aangesien haar brein meer gelntegreerd is, veroorsaak dit dat haar 

emosies soms haar denke belnvloed. 

Die vroulike liggaam is sensitief vir hartseer, blydskap, teleurstelling, angs en ander 

emosies. Wanneer sy in haar gemoed ontroer word, projekteer haar liggaam dit op een 

of ander manier, selfs al sou sy dit nie verbaal uitdruk nie. Sodanige gevoelsmatige 

belewinge vind Im! uitdrukking in die veranderinge van die kleur van die vel (bloos), 

veranderinge in liggaamstemperatuur, sweetafskeiding, vinniger klop van die hart, 

bloeddruk, ritmiese bewegings van die dikderm en die afskeiding van verteringsappe 

(Mentz, 1974: 133). Die trane van 'n vrou, as 'n manier om uitdrukking te gee aan 'n 

gevoelsmatige belewing, byvoorbeweld blydskap, smart, en ander emosies, is doel

treffcnder as die uitdruk van emosies in woorde. As liggaamlikheid, handel sy op 
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gevoelsmatige steurnisse en veranderinge in haar omstandighede. Die emosies dien as 

sinvolle aansporing tot handelinge waardeur die vrou as mens haar tot die wereld rig. 

Sy beteken en begryp die wereld op 'n bepaalde wyse vanuit haar gevoelslewe. Om 

hierdie rede word sy ontstel en ontroer deur gebare, handelinge en gebeure rondom 

haar. 

John Stuart Mill in Smith (1987: 3) se dat die vrou self moet spreek oor haar wereld

belewing sodat ander (die man) 'n beter begrip van haar vroulike bestaanswyse kry. 

Derhalwe word opsommenderwys verwys na 'n paar vroue se intense belewings van die 

affektiewe tydens traumatiese gebeurtenisse in hul Jewens geneem uit "A Wealth of 

Experience" (Hemmings, 1985: 29, 95-97, 130): 

Die dood van 'n geliefde soos ervaar deur Daphne Mimmack, na die selfmoord van 

haar dogter, maak dit moeilik om met die daaglikse lewe voort te gaan aangesien daar 

so baie gemengde emosies is. Carol Thomas, oor haar ongelukkige huwelik, het ervaar 

dat daar tye was dat ellende en neerslagtigheid die oorhand oor haar kry en dat sy 

gedurig sit en staar het na haar boeke sonder om enige woord te verstaan wat sy gelees 

het. Marian Evans het na die dood van 'n vriend haar diep emosionele oomblikke gesus 

deur te skryf en te dig. 

'n Vrou se wereldbelewing word deur die affektiewe bepaal. As individu rig sy haar 

op die ander in die wereld en, na aanleiding van haar eie intense belewing van die 

affektiewe, stig sy bepaalde verhoudings met hulle. 

Vir die vrou is die gevoelslewe en veral die lot van ander 'n baie belangrike aspek van 

menslike eksistensie. Sy toon 'n meelewende begrip en empatie vir die situasie waarin 

andere hulle bevind. 

2.3.4 Belewing van die iutui'tiewe 

In talle geskrifte oor die vrou word melding van die vroulike intu"isie gemaak. Intu"isie 

is kennis wat skynbaar skiclik asof vanuit die niet verskyn; dit is konkreet en baic reeel 
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(Van Velden et al, 1983: 13-28). 

Dit is nodig om na die denkprosesse van die mens te kyk om meer lig op die intu"itiewe 

te werp. 

Die brein van die mens word in twee verdeel. Die linkerbrein is verantwoordelik vir 

die denke en die logiese in die mens. Die regterbrein beheer intu"isie, artistieke/ 

kreatiewe denke en talente (Van Velden et al, 1983: 13 en Lemonick, 1995: 42, 43). 

Die brug van vesels, harsingsbalk of corpus callosum, verbind die regter- en linkerkant 

van die brein en is dikker by vroue. Dit bevorder groter kommunikasie tussen die 

emosionele, intultiewe regterhemisfeer en die rasionele, feitelike linkerkant. Dit is die 

basis van die vrou se brein. 

Weens die aanhoudende kruiskommunikasie tussen die rasionele linker- en die 

emosionele regterbrein maak die vroulike brein konneksies wat mans ontgaan. Dit word 

genoem die intui"sie, en behels 'n netwerk in die brein en liggaam, volgens dr Mona 

Lisa Schultz, 'n sielkundige van Portland, Maine (Huisgenoot, 27 Augustus, 1998: 32). 

Dit affekteer haar denke en handelinge en beTnvloed haar deur drome en voorgevoelens. 

Die vrou moet die boodskappe wat haar liggaam aan haar rig, korrek kan interpreteer 

sodat sy die Aha-Erlebnis (Van Velden et al, 1983: 28) kan ervaar. Aha-Erlebnis 

impliseer 'n liggaamlike sowel as geestelike gevoel. Dit is 'n skielike inmekaarskakel 

van dinge sodat alles meteens sinvol word. 

Vroue sien dinge nie so stereotiep soos mans nie; dit be'invloed hul besluitneming. Hulle 

sien emosionele nuanses raak en 'weet' hoekom 'n kind angstig is of waarom die 

kantoorpersoneel ongelukkig is (Huisgenoot 27 Augustus, 1998: 32). 

Intu"itiewe kommunikasie is inherent dee! van die vroulike wyse van syn, veral omdat 

dit gepaard gaan met die affektiewe. 
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2.4 DIE VROU SE WcRELDONTWERP 

2.4.1 Inleiding 

Om die wereld te bewoon moet die vrou haar wereld as haar woonplek toenemend leer 

ken. Sy is meeganger sowel as deelnemer aan die wereld. Haar positiewe moontlikhede 

moet ontdek en aangewend word om haar wereld te ontwerp in ooreenstemming met 

die eise van menslikheid. 

Vervolgens gaan gekyk word na die verskillende aspekte wat dee! uitmaak van die 

wereldontwerp van die vrou. 

2.4.2 Mensgerigtheid 

In haar wereldkonstituering konsentreer die vrou veral op die menslike eerder as op die 

saaklike (Mentz, 1974: 137). Sy beskou die stigting van verhoudings as fundamenteel 

in haar lewe en sien dit as 'n morele prioriteit (Cortina, 1989: 374). 

Die behoud van gesonde verhoudings in die familie is vir 'n vrou belangrik. Dr Mark 

George van die Medical University van South Carolina (Huisgenoot 27 Augustus, 1998: 

30) het in toetse bewys dat melancholiese gevoelens by vroue gewek word deur 

ondervindings met familie, vriende en geliefdes. Werk of prestasie het selde dieselfde 

gevoelens gewek. 

De Klerk (1996: 174) se <lat 'n vrou se belewing van selfvervulling nou verweef is met 

haar behoefte aan affiliasie en intimiteit. Sergiovanni (1991: 248) maak die volgende 

stelling: 

Women, by contrast, give emphasis to such themes as co-operation, 
intimacy, affiliation, the construction of interpersonal networks and 
community building. 
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Wat die vrou in die skoolsituasie betref, is dit duidelik dat sy ook hier gesteld is op 

gesonde mensevcrhoudings. Nadat Greyvenstein ( 1989: 151-153) die gcskriftc van 

verskeie navorsers, wat die eienskappe van mans en vroue in die pos van prinsipaal 

bestudeer het, onder oe gehad het, kom sy tot die volgende gevolgtrekkings: 

1. Women engage in more personal communication with their 
superiors, staff and pupils. 

2. Women have a more participatory (democratic) and collaborative 
decision-making style. 

3. Women are especially skilled in areas culturally stereotyped as 
being feminine, such as greater concern for the social and 
emotional development of pupils. 

4. Women operate on a more personal level with the entire school 
community. 

5. Women are more effective at resolving conflict. 

Vorster (1984: 135-136) sien die vrou in 'n leierskapposisie soos volg: 

A woman's more humane relations focused leadership may create an 
organisational climate which is less threatening ... 

'n Vrou wat beskou word as 'n goeie leier, word gekenmerk deur vriendelikheid, 

onselfsugtigheid, opregtheid, moedigheid en opregte besorgdheid teenoor andere. 'n 

Leier met hierdie eienskappe dwing 'n besondere hoe graad van lojaliteit af en is in 

staat om 'n hoe moraal onder selfs die ongunstigste omstandighede te handhaaf 

(Vorster, 1984: 135-136). Sy kan 'n kundige bemiddelaar en onderhandelaar wees 

vanwee haar besorgdheid en begrip vir die gevoelens van mense, en ook vanwee haar 

kommunikatiewe vaardighede. 

Die vrou se intensionele gerigtheid op die stigting en behoud van menslike verhoudings 

word treffend uitgebeeld in die volgende aanhaling uit die 'Encyclopedia of Psychology' 

(Corsini, 1994: 581): 



They are more intent on interpersonal relationships and more attuned to 
love and romance than men in general. 
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Daar is deur navorsers aangedui dat die vrou intensioneel gerig is op die stigting en 

bchoud van mcnseverhoudings en dat haar bestaanswyse daarom wentel. Dit be"invloed 

haar denke, haar handelinge en haar wereldbetekening en -konstituering. Dit is duidelik 

dat die vrou op medemenslike wyse uitdrukking gee aan 'n bestaanswyse van bestaan

deur-ander, bestaan-met-ander en bestaan-vir-ander (Van Zyl, 1975: 158-159). 

2.4.3 Dialoog met die wereld 

Die wereld rig voartdurend 'n appel tot die mens (vrou); <lit spreek haar voortdurend 

aan en sy moet antwoord. 

Vrouwees is modus van menswees en menswees beteken wereldbewonerwees (Van Zyl, 

1980: 159). As wereldbewoner verander die vrou voortdurend haar wereld en verander 

sy ook haar eie in die wereldwees. 

Die betekenisse wat die vrou aan die dinge en gebeure om haar heg, dui op die 

samehang en die gebondenheid wat tussen haar en haar wereld bestaan. Haar wyse van 

antwoord gee op die appel wat deur die wereld tot haar gerig word, is beduidend van 

haar vroulike wyse van in die wereldwees. Die mens (vrou) se wereld bestaan uit 

verskillende werklikhede. Hierdie werklikhede is medebepalend vir mekaar en vir die 

mens (vrou) se totale daarwees in die wereld (Landman & Roos, 1973: 12). Die 

verskillende werklikhede van die wereld van die vrou is medebepalend vir die totale 

vrouwees en in die wereldwees van haar as vrou. 

Die vrou konstitueer 'n wereld van haar eie vir haarself. Sy is 'n volwassene maar 

volwassenheid dui nie op geslotenheid nie, inteendeel, die wereld van die volwassene 

bly steeds 'n ope wereld. Volwassenheid dui op selfstandige voortgang en die 

aanvaarding van persoonlike verantwoordelikheid (Van Zyl, 1980: 159). Sy is 

voortdurend besig om dialoog te voer met die wereld en is intensioneel gerig op die 
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wereld. In haar dialoogvoering met die wereld ontdek sy voortdurend nuwe 

moontlikhede en staan sy voor die keuse of sy hierdie nuwe moontlikhede wil verstaan 

en beheers sodat dit sinvol word vir haar menslike in die wereldwees. Soos sy nuwe 

moontlikhede ontgin, gedy sy in haar posisie as bewoner van die wereld. 

As wereldbewoner het die vrou 'n verantwoordelikheid teenoor haarself en teenoor die 

ander. Sy het sekere pligte wat sy moet nakom om die wereld sinvol te bewerk en te 

bewoon. Prekel (in Lessing, 1994: 7) is van mening dat die vrou 'n hoe pligsbesef het, 

hardwerkend en betroubaar is. Indien sy in 'n administratiewe hoedanigheid werksaam 

is, is sy gewoonlik goed georganiseerd (Schulte, 1988: 153), openbaar 'n besondere sin 

vir detail en kry dit reg om die verskillende fasette van haar !ewe te balanseer (De 

Klerk, 1996: 174). Vroue maak gebruik van interpersoonlike vaardighede en harde 

werk (Rosener, 1990: 121), is baie entoesiasties oor hul werk en deel graag hierdie 

cntoesiasme met andcr (Rosener, 1990: 124). Swiderski (1988: 27) se vroue is: 

... highly competent and committed to continuing their personal growth. 

In haar wereldbewoning is die vrou veral ingestel op die estetiese. Sy openbaar 'n liefde 

vir die skone en verfraai graag haar omgewing (King, 1981: 144). Sy is kreatief en hou 

haar dikwels besig met die skone kunste. In sy toespraak gelewer op 3 Maart 1990, 

tydens die seminaar "Die vrou in die onderwys" het die destydse Direkteur van 

Onderwys, mnr WJ Odendaal, die volgende aan die gehoor gese: 

U bydrae ten opsigte van kultuuraangeleenthede, ek dink veral aan 
musiekuitvoerings, konserte, operettes, kunswedstryde en debatte is 
onteenseglik. Op die gebiede neem u beslis 'n leidende rol (Odendaal, 
1990: 3). 

Ook Skawran (in Lessing, 1994: 276) is van mening dat vroue die leidende rol in die 

kunste neem en maak die volgende uitspraak: 

Women have excelled in all fields of the arts and the doors are wide 
open for further developments. 
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Die vrou wend haar veral tot haar medesyndes en waag saam met hulle wanneer die 

onbekende betree moet word. Vroulike leiers bestee veral tyd in gesprek met andere 

omdat hulle ingestel is op die ander en hulle erken (De Klerk, 1996: 176). Die vroulike 

leier het 'n deelnemende leierskapstyl. Deur haar erkenning en waardering van ander 

help sy om ook die selfwaarde van andere te verhoog (Troemel-Ploetz, 1994: 200). 'n 

Vrou word gcmotivcer dcur dienslcwering aan haar gemeenskap. Shakeshaft (1987: 

173) wys op die vrou se siening van leierskap: 

Women, then, have been found to view the job of principal or 
superintendent more as that of master-teacher or educational leader. 

Die feit dat 'n vrou sensitief is vir die behoeftes van andcr beteken dat sy empatie en 

begrip toon teenoor haar medesyndes. Volgens Marshall (1985: 135) is vroue in 

bestuursposte veral sensitief vir en empaties teenoor die behoeftes van hul medewerkers. 

Futrell (1985: 2) is van mening dat die fokus van onderwyseresse se sensitiwiteit en 

gepaardgaande empatie en begrip die nood van die steunbehoewende kind aan 

opvoeding is. Dit is die mening van Hoyenga en Hoyenga (in Lemmer 1987) dat 'n 

vrou vanwee haar sensitiwiteit vir die behoeftes van ander ook begrip toon vir die nie

verbale kommunikasie van ander. 

Dit is kenmerkend van die vrou om as uiting van haar vroulikheid te hunker na 

medesyn ook met iemand wat as "kind" aangespreek kan word (Barnard, 1971: 19). Die 

vrou se wereldstigting is van so 'n aard dat sy haar na die ander as medesyndes wend, 

en sodoende toewending konstitueer. Barnard (1971: 19) noem die volgende in die 

verband: 

Haar dialoog met die wereld is 'n toewendende dialoog. Dit is haar 
toewendende gerigtheid wat haar as vrou bekem.l maak. 

Soos reeds voorheen genoem, kan die vrou vanwee haar "biologies-fisiese vrouwees" 

(Barnard, 1971: 19) ook moontlik die moeder van 'n kind word. Dit is egter nie alle 

vroue wat moederskap beleef nie. Die vrou wat nooit moederskap sal beleef nie, kan 

we! moederlikheid sinvol tot uitdrukking bring (Mentz, 1974: 164). Die begrip 
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"moederlikheid", aid us Barnard (1971: 31), kan in sy morfologiese struktuur beskou, 

'n aanduiding gee van sy betekenis. Die post-morfeem "lik" dui op die vergelyking van 

'n moeder en die post-morfeem "heid" dui op die wese van moederwees. "Moederlik

heid" beteken letterlik om soos 'n moeder te wees. 

In hul uitgaan tot die wereld gee vroue oor die algemeen uiting aan moederlikheid. 

Hierdie moederlikheid word gedra deur versorgend in die wereld te wees (Fourie, 1972: 

74) en kom tot uiting in haar vroulike teerheid, offervaardigheid en gerigtheid op haar 

medemens (Walker, 1990: 124). Versorging is 'n aanvoelende deelname aan innerlike 

waardes (Fourie, 1972: 73). 

Selfs wanneer sy tot die berocpswereld toetree, bring die vrou 'n element van 

versorging by wat in vele beroepe van onskatbare waarde is. Helen Regan (1990: 565-

575) 'n hoerskoolhoof in Amerika se dat sy 'n harde en sagte ("hard and soft") manier 

het om haar skool te bestuur. Hiermee bedoel sy dat sy streng is, reels en regulasies 

neergele het, maar omgee vir die algemene welstand van haar personeel en leerders. Sy 

het ook strukture daargestel om alma! by die skool geborgenheid te laat beleef. 

Vir die vrou is toewending en sorgsaamheid twee bclangrike komponente m haar 

dialoog met die wereld. 

2.4.4 Wereldbetekening 

2.4.4.1 Inleiding 

Die vrou (mens) en die wereld is onafskeidelik deel van mekaar. Volgens Oberholzer 

(1968: 161) is die mensewereld 'n persoonlike, geselekteerde be-teken-de wereld. Die 

mens (vrou) moet dus in sy (haar) gerelasioneerdheid met die wereld betekenisse heg 

aan dit wat hy (sy) beleef. Hy (sy) moet kennend gerig wees op die werklikheid om dit 

te ontsluit. Om betekenisse te heg aan handelinge, geleenthede en dinge in die wereld 

het die mens (vrou) sekere vaardighede nodig. Hierdie vaardighede gaan kortliks 

bespreek word. 
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2.4.4.2 V erbale vaardighede 

Taal is 'n magtige ontdekkings- en veroweringsmiddel om die wereld van betekenisse 

te verower. Die verbale vaardighede van die mens (vrou) is van groot belang in sy 

(haar) eksploratiewe besigwees en konstituering van 'n eie wereld. 

Baie studies het aangetoon dat dogters oor verbale superioriteit bo seuns beskik. Hulle 

is superieur wat grammatikale konstruksie, lees, spelling en algemene verbale 

vaardighede betref (Mentz in Landman et al, 1979: 153). Maccoby en Jacklin (1974: 

357) kom ook tot die .:>lotsom dat dogters oor beter verbale vaardighede as seuns beskik. 

Hui navorsing word gesteun deur Hoyenga en Hoyenga (in Lemmer, 1987: 46) wat se: 

dogters presteer beter en skryf ]anger opstelle, met langer sinne, en vaar beter in 

oefeninge met woord- en sinsbou (Vrey, 1979: 166). Corsini (1994: 581) maak die 

volgende uitspraak: 

Women are not less intelligent and are more fluent verbally. 

O'Leary (in Lemmer, 1987: 46) skryf die verbale moontlikhede van dogters toe aan die 

feit dat hulle vroeer as seuns verstandelik ontluik. 

Neurologiese studies het bewys <lat die vrou beide kante van haar brein gebruik by selfs 

elementere taalgebruik soos die spelling van 'n woord. Dit dui daarop <lat verskillende 

dele van die brein betrokke is by die taalaanwending van 'n vrou (Huisgenoot 27 

Augustus, 1998: 31). McGlone (in Phillips et al, 1994: 3) noem die volgende: 

Women show less impairment of speech than men, overall when the left 
side of the brain is traumatized, suggesting great involvement in both 
hemispheres in language processing". 

Gorman (1995: 49) sluit ook hierby aan: 

Readings of MRI scans suggest: ... women seem to have stronger 
connections between the two halves (hemispheres) of their brains. 
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Dokters Sally en Bennett Shoywitz, Yale professore in ncurologie (Huisgenoot 27 

Augustus, 1998: 31) se ook dat meisies gewoonlik vroeer praat en goucr leer lees. Die 

rede hiervoor is dat hulle neuro-gebiede aan albei kante van die brein gebruik wanneer 

hulle lees of ander verbale handelinge uitvoer. Hulle gebruik meer neurone as mans 

wanneer hulle praat of lees. 

Jones en Jones (in Phillips et al, 1994: 5) voer aan dat vroue meer bewus is van 

gesonde taalgebruik in hul rolle as primere opvoeders van kinders en dat hulle ook 

oordraers van taal en kultuur is. 

Vroue beskik oor uitstekende taalvaardighede en is bedrewe in beide verbale en nie

verbale kommunikasie. Gorman (1995: 49) onderskryf hierdie stelling deur die 

volgende: 

2.4.4.3 

Women, ... seem to be more adept at communication, both verbal and 
nonverbal. 

Wiskundige (kwantitatiewe) moontlikhede 

Die aanname dat vroue nie oor goeie wiskundige moontlikhede beskik nie, word al vir 

baie jare gemaak. 

Maccoby en Jacklin (1974: 350-352) het in hul navorsmg gevind dat seuns vanaf 

adolessensie beter in wiskunde presteer as dogters. Verskillende redes word vir hierdie 

verskynsel aangevoer soos die volgende: 

Benbar en Stanley, asook Fox, (in Visser, 1985: 4) het tot die tentatiewe gevolgtrekking 

gekom dat seuns inherent beter in wiskunde presteer op grond van 'n geslagsverwante 

geen. Sherman (1978: 184) is van mening dat dogters prestasie in wiskunde as minder 

vroulik beskou en hul moontlik daarvan probeer wegskram. Hoyenga en HoyenP-a (in 

Lemmer, 1987: 45) noem dat dit moeilik is om te bcwys dat geslagsverskille 'n 

beduidende rol in wiskunde-prestasie speel. 
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Nog 'n faktor wat kan bydra tot 'n Jae prestasie-motivering en pretasie-verwagting wat 

wiskunde betref, is die stereotipering van wiskunde as "manlike" terrein, veral deur 

seuns en oucr dogters (Visser, 1985: 282-285). 

Ouerlike beinvloeding en geslagsrolvorming kan ook 'n belangrike rol speel. Visser 

(1985: 250, 284) het gevind dat ouers hoer verwagtinge van hul seuns se wiskunde

prestasie-gedrag as die van hul dogters koester. 

Onderwysers se houding teenoor die klas speel ook 'n belangrike rol. Indien daar aan 

die klas geprojekteer word dat daar verwag word dogters gaan swakker presteer, kan 

dit hul prestasiegedrag in wiskunde negatief be"invloed (Campbell, 1986: 517). 

Visser (1985: 4) maak die stelling dat dit duidelik is dat daar nog nie uitsluitsel bereik 

is oor die kwessie of geslagsverskille in wiskundeprestasie inherent is of aan 

omgewingsfaktore toegeskryf kan word nie. Lemmer (1987: 44,45) kom tot die 

gevolgtrekking dat geslagsrolle in die samelewing die meeste bydra tot die laer prestasie 

van dogters in wiskunde. 

Thus most evidence suggest that the most important cause for any sex 
difference in mathematical ability is related to sex role socialisation 
(Lemmer, 1987: 44, 45). 

Visser (1985: 288) se dat dogters wat op die punt staan om oor hul voortgesette 

deelname aan wiskunde te besluit, sterk belnvloed word deur sosiale en ander nie

kognitiewe faktore. Hierdie faktore het 'n nadelige invloed op hul besluite en die 

aanname dat vroue nie oor goeie wiskundige vaardighede beskik nie, het geen gronde 

me. 

2.4.4.4 Visueel-ruimtelike vaardighede 

Dit wil voorkom asof die man oor beter visueel-ruimtelike vaardighede as die vrou 

beskik, volgens Maccoby en Jacklin (1974: 357). King (1981: 39) sluit hierby aan en 

se dat die man horn beter bewys ten opsigte van ruimtclikc waarncming en orientasie. 
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Corsini (1994: 581) maak die volgende uitspraak in hierdie verband: 

" on the average they (women) are less able m spatial areas than 
men". 

Hoyenga en Hoyenga (in Lemmer, 1987: 46) se dat die interaksie van biologiese faktore 

en sosiale opvoeding moontlik lei tot goeie ruimtelike waarneming in orientasie. Dit dui 

daarop dat die vrou nie noodwendig op grond van geslagsverskille swakker in visueel

ruimtelike vaardighede is nie. 

In 'n studie wys Deaux (1976: 55, 56) daarop dat daar nie noemenswaardige geslags

verskille is wat meebring dat visueel-ruimtelike vaardighede en analitiese vaardighede 

verbind word nie. Hy se ook dat ruimtelike vaardighede ingeskerp en verbeter kan word 

deur gercclde oefening. 

Mentz (in Landman et al, 1979: 154) is van mening dat die vrou knap is met flinke 

waarneming van detail en vinnige wisseling van aandag. Gorman (1995: 39-44) sluit 

hierby aan en se dat 'n vrou veral oplettend is en dinge tot in die fynste detail 

waarneem. 

In haar wereldbetekening is die geheel belangriker as die komponente. Die vrou se 

denke is meer globaal en analities. Gebeure word nie geskei van die konteks waarin 

hulle behoort en in isolasie bestudeer nie (Murphy, 1989: 39-40). Deur haar globale 

denke elimineer die vrou fragmentasie (Schulte, 1988: 153). 

2.4.4.5 Samevatting 

Wat verbale, wiskundige en visueel-ruimtelike vaardighede betref, is geslagsverskille 

uiters klein en lyk asof dit hoofsaaklik deur geslagsrolsosialisering beYnvloed word. 

Mans en vroue gebruik hulle breinkrag verskillend op bepaalde subtiele maniere. 

Vroue het hul eie unicke wyse waarop hulle betekcnis gee aan die werklikheid. Hoewel 

daar geslagsvcrskille ten opsigtc van spesifieke vaardighede is, is die doe! geensins om 
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te probeer bcwys dat die ccn superieur bo die ander is nie (Mentz in Landman et al, 

1979: 153). Dit gaan hicr slegs om dit wat eie aan die vrou is aan die Jig te bring. 

2.5 DIE VROU SE ROL IN DIE SAMELEWING 

2.5.1 Inleiding 

Die vrou kan haar moontlikhede so laat ontplooi dat sy skeppend kan bydra in haar rol 

as vrou in die samelewing. Sy vertolk altyd meer as een rol en moet aan al die eise van 

die samelewing voldoen. Deur haar pligsbesef en verantwo0rdelikheid (Fourie, 1972: 

70) probeer sy om al die eise aan haar toegese sinvol te verwerklik. Acker (1994: 118-

119) se die volgende oor die onderwerp: 

... it was the woman who worked a double shift, juggling domestic work 
and teaching commitments with the finely honed skills of circus 
performances ... women teachers with young children had to be even 
more skilful at juggling for they had work, home and child care 
responsibilities. 

2.5.2 Fasette van vrouwees 

EGG ENOTE MOEDER 

JNDIVIDU DIE VROU BEROEPSPERSOON 

SUSTER EN DOGTER TUISTESKEPPER 

2.5.2.1 Individu 

Een van die belangrikste faktore wat 'n individu se sukses op feitlik elke terrein bepaal, 

is sy/haar selfbeeld en houding teenoor die eiewaarde en eie moontlikhede (Russell, 

1985: 10). Die selfstandige vrou aanvaar verantwoordelikheid vir haar eie !ewe. As 

individu tree sy met selfvertroue op, neem self besll!ite en wag nic <lat dit andcr se 
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stempel van goedkeuring wegdra nie. Sy is dit aan haarself verskuldig om te streef na 

positiewe denke en 'n gesonde seltbeeld. 

Elke mens het sy eie gcvoelens; as individu is dit belangrik dat die vrou haar gevoelens 

duidelik en direk aan ander uitspel om te verhoed dat hulle haar as vanselfsprekend en 

minderwaardig beskou. Sonder om selfsugtig op te tree, moet sy ook na haar eie 

behoeftes omsien en nie voortdurend poog om ander tevrede te stel deur in hul 

behoeftes te wil voorsien nie. 

Vroue behaal al meer sukses en hul stemme word op al meer terreine gehoor. Dit is 

derhalwe belangrik vir die vrou as individu om geloof in haarself te he. Die ontdekking 

en ontplooiing van haar positiewe moontlikhede en aanwending van hierdie moontlik

hede kan verseker dat sy ook dee! vorm van die wat die suksesleer klim. Sodoende kan 

sy op vele terreine haar rol as vrou in die samelewing verwesenlik as bevestiging van 

haar vrouwees. 

2.5.2.2 Die vrou as suster en dogter 

Om 'n suster te he wat omgee beteken om iemand te he op wie staatgemaak kan word 

vanwee haar lojaliteit en verantwoordelikheid. Sy is daar om raad te gee wanneer 

moeilike besluite geneem word. Haar goeie oordeel kan help met keuses wat gemaak 

moet word. Met haar word geheime gedeel en ervarings meegemaak. Sy is nie slegs 'n 

suster nie, maar 'n getroue vriendin en kameraad wat in die bresse tree, simpatiek is, 

aanmoedig en onderskraag. 

Charles Dickens skryf oor 'n suster (soos aangehaal in Downes, ongedateerd: 97): 

For there is no friend like a sister, 
In calm or stormy weather, 
To cheer one on the tedious way, 
To fetch one if one goes astray, 
To lift one if one totters down, 
To strengthen while one stands. 
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'n Dogter gehoorsaam die vierde gebod. Sy eer en respekteer haar ouers. Sy toon 

agting vir die wyse waarop haar ma sekere dinge doen. Sy toon haar liefde deur haar 

volgehoue toewyding en sorgsaamheid in die goeie verhouding wat sy met haar ouers 

het. 

Sy vertrou haar moeder en deel met haar dinge wat sy nie aan iemand anders sal 

meedeel nie. Sy heg baie waarde aan die gesprekke en uitstappies met haar ouers. Haar 

moeder is haar rolmodel veral as sy sekere eienskappe nastreef. 

'n Dogter kan ook 'n emosionele kruk wees vir haar ouers, veral met aanpassings soos 

die trek na 'n kleiner woonplek, in tye van siekte of die verlies van 'n lewensmaat. Sy 

kan raad gee, 'n simpatieke oor verleen en waardevolle ondersteuning bied wanneer dit 

broodnodig is. 

'n Moeder wat 'n mooi verhouding met haar dogter het, het ook 'n maat in haar: 

iemand wat saam met haar gaan inkopies doen of gaan teedrink. 'n Dogter kan saam 

met 'n moeder lag oor herinneringe van dinge wat hulle saam beleef het. Met 'n dogter 

is daar 'n leeftyd se lief en leed om te onthou en te deel. 

2.5.2.3 Die vrou as eggenote 

'n Vrou is ingestel om lief te he, te vertroetel en te versorg. Sy wil haar liefde gee, 

maar wil dit ook ontvang. As eggenote toon sy in haar gedrag haar liefde aan haar 

eggenoot. Sy bewonder haar man vir sy manlikheid, sy goeie eienskappe, vir sy 

hantering van probleme en vir sy werk. Sy toon haar waardering vir dit wat haar man 

is, vir wat hy haar bied en sy is getrou en lojaal teenoor horn. Die bemoediging van 'n 

liefdevolle vrou help om haar man se innerlike sekerheid en selfvertroue te vestig. 

Deur gesonde kommunikasie help 'n vrou om onnnodige misverstande tussen haar en 

haar man te vermy. 'n Kalm, bedaarde, bedagsame vrou help baie om spanning in die 

huwelik te verlig en probleme op te los. 'n Verstandige vrou kommunikeer met haar 

man in 'n gesindheid van opbouende licfde (Richter & Le Roux, 1989: 34). Sy 



55 

kommunikeer op die alledaagse vlak, die verstandsvlak (waar geredeneer word oor 'n 

saak) en die gevoelsvlak (waar sy wys wat in haar binneste omgaan) en luister na 

woorde, maar ook na stiltes (Delport, 1995: 45). 

As eggenote toon sy 'n bereidwilligheid om te dien, te motiveer, bystand te verleen en 

gelukkig te maak. Haar toewyding ken geen perke nie. Sy is 'n vriendin, vertroueling 

en selfs 'n toevlugsoord vir haar eggenoot. Sy onderskraag haar man in tye van voor

en teespoed, ja onder alle omstandighede. Sy toon besorgdheid vir sy welstand en is 

toegewyd. Dit is dikwels vir haar nodig om inisiatief te neem, skeppend op te tree en 

entoesiasies te wees oor dinge wat deur hulle beplan en aangepak word. 'n Goeie vrou 

is deugsaam en help haar man om staande te bly in hierdie veeleisende eeu van hoe 

produktiwiteit en mededinging. 

Sy skep 'n gesonde huislike omgewing vir haar man en kinders. Sy sorg dat daar 'n 

atmosfeer van liefdevolle rustigheid is wanneer haar man tuiskom. Haar eggenoot word 

deur haar verwelkom omdat sy uitsien na sy tuiskoms. 

Die vrou is vergewensgesind, maar ook bereid om verskoning te vra. Deur haar liefde, 

mededeelsaamheid, empatie, hoe lewenswaardes en gesonde lewensuitkyk vervul sy 

haar rol as lewensmaat vir haar eggenoot. 

Sy is ook minnares en geniet die toegeneentheid en intimiteit tussen haar en haar 

eggenoot. As eggenote staan sy nie onverskillig teenoor haar manse tere aanraking en 

fisieke toenadering nie, maar bou ook op hierdie manier aan hul liefdesverbondenheid 

met mekaar. 

2.5.2.4 Die vrou as moeder 

Moederskap is die kroon van vrouwees. Dit is 'n voorreg wat met groot verantwoorde

likheid gepaard gaan (Richter & Le Roux, 1989: 48). Mentz (1974: 165) se dat die rol 

van 'n vrou as moeder nie vergelykbaar is met die dier se moederwees nie. Moederlik

heid word verwerklik in verdraagsaamheid, onbaatsugtige licfde en die toewyding van 

moedcrskap. 
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Om moeder te wees impliseer om die moeder van iemand ('n kind) te wees (Barnard, 

1971: 15). Hier word nie slegs na die biologiese moederwees verwys nie, maar na die 

"eties-eksistensiele gemoeidheid van die moeder met 'n kind vir wie sy in liefde 

pedagogiese verantwoordelikheid aanvaar" (Barnard, 1971: 15). Die vrou wat ook die 

rol van moeder vervul, onderneem die verantwoordelikheid van die versorging van die 

kind as biologiese wese, maar is bowenal verantwoordelik vir die opvoeding van die 

kind. Hunter (1982: 106) se hieroor die volgende: 

She is spiritual adviser, earliest teacher and loving nurturer. Mother is 
a moulder of men. 

Die vrou wat moeder van 'n kind is, het 'n allesoorheersende liefde vir daardie kind. 

Haar liefde vir die kind word uitgedruk in haar blik, gebare, taal, maar veral in die 

warm persoonlike versorgende-aanwesigwees van haar as moeder. 'n Moeder se liefde 

word die beste gedemonstreer in die verhouding met die suigeling, die tederheids

uitinge, die liefkosende liggaamlike aanraking en die sagte liefdevolle blik in haar oe. 

Sy versorg haar kinders en wil die beste vir hulle gee sodat in al hul behoeftes voorsien 

word. 

Die volgende uittreksel beskryf pragtig hierdie versorgende liefde van 'n moeder: 

She mends and darns for her children, crooning a song of sweet content 
as the swift needle flies. She goes to school again to help them with their 
tasks. As life broadens out before them she notes with pride each step 
of the onward march. Should they fail, her love goes out to heal the 
wounds of failure. Should they succeed, her praise is the crown of their 
success. No insult chafes them which does not sting her more. No 
commendation heartens them which does not make her glow with keener 
gladness. To her our footsteps turn when our feet are weary with 
wandering, and our hearts sick with disappointment. Indeed, if there be 
aught on earth surpassing human thought, or human word, it is a 
mother's love (Downes, ongedateerd: 163-164). 

'n Moeder kan nie oppak en huistoe gaan aan die einde van die <lag nie. Haar liefde vir 

haar kind spoor haar aan om aanhoudend te gee, te glo en op te voed. Die moeder gee 

antwoord op die kinderlikc nood aan steungewing en deur haar voorlewing verbeeld sy 



die normbeeld van volwassenheid aan die kind sodat hy dit kan nalewe. 

Thomas Edison het die volgende oor sy moeder te se gehad: 

"My mother was the making of me. She was so true, so sure of me, and 
I felt that I had someone to live for, someone I must not disappoint" 
(Hunter, 1982: 107-108). 
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Moederskap verryk die lewe van 'n vrou. As moeder ervaar sy 'n besonderse liefde war 

net sy verstaan. 'n Vrou wil altyd diensbaar wees, veral vir haar gesin en skeep haarself 

maklik af. Die moeder is die sentrale figuur in die gesin. Sy beskik oor 'n onuitputlike 

bron van kennis, raad en speletjies en is daar om te luister wanneer 'n toon seergekry 

het of 'n hart gebreek is. Sy sal 'n hegpleister vir die seer toon he en raad of 

trooswoorde om die gebroke hart weer heel te kry. 'n Moeder skep 'n veilige ruimte 

vir haar kind. In hierdie ruimte beleef hy/sy geborgenheid en leer hy/sy om selfstandig 

te word. 

Elizabeth Eybers (Opperman, 1990: 244) skryf 'n gedig oor 

DIE MOEDER 

Die vreemde oorsprong van jou !ewe het 
soos lig deur 'n kristal deur my gevloei 
in al die maande toe ek een was met 
die stil geheim van jou verborge groei. 

En nou kan niks ons skei - want is jy nie 
afhanklik en gebonde aan my bloed 
wat met sy onbegryplike chemie 
jou wonderlik gevorm het en voed? 

En of die uur ver en vergete word, 
en of die jare tussen jou en my 
hul seile span, die see sy golwe stort, 
of selfs die Dood sy somber baken steek, 
nogtans sal jy aan my gebonde bly 
met die onsigb're naelstring wat nie breek. 
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"The hand that rocks the cradle rules the world" Jui die gesegde, want 'n moeder oefen 

'n groot invloed uit op die opvoeding en vorming van haar kinders. Barnard (1971: 

222) se dat die moederlike gesprek met haar baba, hoewel dit skynbaar nie sinvol klink 

nie, tog van fundamentele betekenis is vir die toekomstige wyses van spreek deur die 

kind. Volgens haar is die moederlike streling, kyk, aanspreek en bloat haar lyflike 

teenwoordigheid van besondere affektiewe waarde. 

Richter & Le Roux (1989: 50) skryf soos volg oor die moeder se onderrig en vorming 

van haar kinders se karakters en toekoms. 

asook 

Sams trek sy, soms stoat sy, soms dreig sy om hulle by hul bestemming 
te kry. Sander haar aanmoediging, belangstelling en bystand sal haar 
kinders nie hul voile potensiaal kan verwesenlik nie. 

Sy nooi haar kinders: 'Korn, ek neem julle saam na volwassenheid. Ek 
sal vooruitgaan en probeer om die pad so maklik moontlik te maak'. 

Sy is die pionier van haar kinders se lewens en moet dikwels haar kinders op nuwe 

onbekende paaie lei. Sy ken haar kinders en sien wat ander nie sien nie. Sy is soms 

bewus van verborge talente maar ook verkeerde neigings en wend pogings aan om haar 

kinders op die regte koers te hou. 

Dit is aan die moeder se knie dat die kind sy eerste gebedjie leer en bewus gemaak 

word van die wonderlike liefde van die Heer. Sy voorsien nie slegs in die liggaamlike 

behoeftes van haar kinders nie, maar is ook begaan oor hul geestelike vanning. Heel 

dikwels is dit die moeder se gebede war haar kind deurdra in moeilike tye. Deur haar 

voorbeeld leef sy aan hulle voor sodat hulle gesonde beginsels het en aan 

behoorlikheidseise voldoen. Sy leer byvoorbeeld haar kinders om "dankie" te se deur 

hulle te bedank vir alle, selfs geringe takies, wat hulle gedoen het. 

Antjie Krog (Opperman, 1990: 530) skryf 'n gedig aan haar ma: 



Ma, ek skryf vir jou 'n gedig 
sonder fensie leestekens 
sonder woorde wat rym 
sonder bywoorde 
net sommer 
'n kaalvoet gedig -

want jy maak my groot 
in jou krom klein handjies 
jy beitel my met jou swart oe 
en spits woorde 
jy draai jou leiklipkop 
jy lag en breek my tente op 
maar jy offer my elke aand 
vir jou Here God. 
jou moesie-oor is my enigste telefoon 
jou huis my enigste bybel 
jou naam my breekwater teen die !ewe 

ek is so jammer mamma 
dat ek nie is 
wat ek graag vir jou wil wees nie. 
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'n Moeder is nie slegs besig om haar kind op te voed nie, sy beinvloed ook die lewens 

van toekomstige generasies. Sy is "the most powerful influence in her child's life" 

(Hunter, 1982: 100). 

2.5.2.5 Die vrou as tuisteskepper 

In haar huis is die vrou koningin, hier voer sy die opperheerskappy want sy is die spil 

waarom alles draai. Die gesegde "wat is 'n huis sonder 'n moeder" spreek boekdele. 

As tuisteskepper blink sy op talle gebiede uit. Dikwels word daar van haar verwag om 

op verskillende plekke gelyktydig te wees; daarom is deeglike beplanning baie nodig. 

Die harmoniering van huislike sake is haar verantwoordelikheid. 

Sy moet 'n grondige kennis he van kookkuns, voeding, higiene, gesondheid, finansies, 

binneversiering, beplanning, kindersielkunde en talle ander onderwerpe. Die moderne 

vrou kan deur goeie beplanning haar werkskedules opstel en in haar gesin se behoeftes 

voorsien. Die vrou is 'n ekonoom want soms moet sy die rand ver laat rek, veral as die 
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inkomste van die gesin maar gering is. Sy beplan derhalwe sistematies en deeglik wat 

gedoen moet word en deur wie. Sy omskep daaglikse roetine en alledaagse sleurwerk 

in suksesvolle produktiewe vaardighede. 

In haar huis skep sy orde en sorg dat elke ding op sy plek is. Sy moedig ook die ander 

lede van die gesin aan om dee! te neem aan huishoudelike take. I-Iierdeur leer sy veral 

die kinders om bedagsaam te wees en konsiderasie te toon aan andere, veral omdat sy 

die voorbeeld stel. 

Sy betoon waardering vir die goeie eienskappe en prestasies van haar gesinslede. Sy 

vind werklike vreugde in hul vreugdes en suksesse. Hulle ontvang in haar 'n 

vertroueling wat nie geheime en swakhede sal uitblaker nie. Sy beskik oor mensekennis 

en weet hoe om elke lid van haar gesin te behandel volgens hul verskillende 

persoonlikhede. 

Deur haar vriendelikheid en gulhartigheid verwelkom sy alma! in haar huis. Haar 

hartlikheid laat mense tuis en op hul gemak voe!. Sy is die ideale gasvrou wat nie slegs 

gaste nie, maar ook haar eie gesin gereeld onthaal en bederf. 

Sy sorg <lat daar 'n kalm, huislike atmosfcer in haar huis is, aangesien stabiliteit 

belangrik is vir haar gesin, sodat hulle die eise wat die !ewe aan hulle stel kan hanteer. 

Haar huis is 'n veilige hawe waar elke lid van die gesin geborge voe! en welverdiende 

rus kan vind. Derhalwe is hulle gretig om huiswaarts te keer. 

2.5.2.6 Die vrou as beroepspersoon 

"In 1970 was net een persent van al le sakereisigers vroue. Yandag onderneem net 

soveel vroue as mans sakereise" (Louw, 1998: 121). Baie vroue doen deesdae 

buitenshuisc arbeid. As hulle boonop moeders en tuisteskeppers is, moet hulle dikwels 

balanseertoertjies uitvoer om aan al die eise wat aan hulle gestel word, te voldoen. 

Pat Gorvalla, besturende direkteur van die Gorvalla-groep van elf maatskappye en vier 
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besiote korporasies, se dat vroue heeltemal bevoeg is vir alle poste, want hulle is meer 

demokraties ingestel (Louw, 1998: 120). Die feit dat 'n vrou veral daarop gesteld is om 

goeie menseverhoudinge te stig, kan baie bydra tot die behoud en vooruitgang van die 

instansie waar sy werksaam is. Die simpatie en empatie wat sy vir haar medemens voel, 

help om werksverhoudinge met kollegas te bevorder. 

Deur haar uithou- en deursettingsvermoe kan daar op haar staatgemaak word om pligte 

aan haar toegewys na die bcste van haar vermoe uit te voer. Sy is lojaal, betroubaar, 

toegewyd, pligsgetrou en vindingryk. Sy voer haar take met pynlike presiesheid uit. 

'n Vrou gee baie om vir die welstand van haar medemens en bring derhalwe ook 'n 

element van versorging na haar werkplek. Een van die genomineerdes vir die sakevrou 

van die Jaar (1998), Tracey Devonport, se die volgende hieroor: 

I believe women have an advantage in that they care more easily and are 
therefore more easily trusted (Philp, 1998: 6). 

In die beroepsituasie berei sy haarself in ooreenstemming met die werkgewer se 

oogmerke voor viral die eise van haar loopbaan. Sy wend haar positiewe moontlikhede 

aan ten bate van stabiliteit, produktiwiteit, wins, opbou en instandhouding van die 

instansie waar sy werksaam is. Die vrou le selfvertroue aan die dag en gebruik inisiatief 

met die beplanning en deelname aan personeelpraktyk. Sy streef na beroepstevredenheid 

en 'n positiewe beroepselfbeeld. 

In die beroepslewe is daar dikwels kompetisie en sy behoort voorbereid te wees om baie 

uitdagings te aanvaar. Derhalwe moet sy aan die eise wat aan haar gestel word, 

voldoen, sodat haar werkgewer, ander betrokkenes en sy self 'n toereikende persepsie 

van haar werk kan vorm. In hierdie verband speel haar deursettingsvermoe, uithou

vermoe en 'n hoe pligsbesef en lojaliteit 'n groot rol. Vroue werk oor die algemeen 

hard en besluit oor die moontlikheid om geloofwaardigheid te gee aan die pos waarin 

hulle staan (Futter, 1989: 965). 
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Goeie kommunikasie is van die allergrootste belang in die beroepswcreld. Vroue 

kommunikeer goed en kom maklik met mense oor die weg. Professor David Skuse, 'n 

gedragswetenskaplike aan die instituut van kindergesondheid in London (Louw, 1998: 

121) se die volgende: "Terwyl mans sosiale vaardighede moet aanleer bemeester vroue 

dit intu"itief". 

2.5.2.7 Samevatting 

'n Vrou het vele fasette en voldoen aan al die veelvuldige rolle deur die samelewing aan 

haar toegese. Sy is individu, suster en dogter, eggenote, moeder, tuisteskepper en 

beroepspersoon. 

As individu moet sy selfuandhawend en verantwoordelik optree. As dogter is sy 'n 

emosionele kruk vir haar ouers en tree ondersteunend op. As 'n suster is sy 'n 

staatmaker wat aanmoedig, bemoedig en onderskraag. Sy is daar wanneer sy benodig 

word. Die vrou as eggenote is 'n maat, vriendin, kameraad, vertroueling, minnares en 

'n oor wat luister. Om moeder te wees is 'n groot verantwoordelikheid. Sy is die 

pionier in haar kinders se lewens, sy versorg, vertroetel en voed hulle liefdevol op. As 

tuisteskepper omskep sy die woning in 'n plek waar gesinslede geborgenheid beleef. 

Deur deeglike beplanning bring sy harmonic in die huis. Sy is 'n rolmodel vir haar 

dogters. As beroepspersoon blink sy op vele terreine uit en vermag baie. Vroue kan 

vertrou word met die rykdomme van die land. Hulle is gemeenskapsbouers. Die 

gesegde lui: "As jy 'n vrou bemagtig, bemagtig jy 'n nasie". 

Deur haar veelsydigheid vertolk die vrou baie rolle binne die samelewing. Schulte 

(1988: 153) onderskryf hierdie stelling met die volgende uitspraak: 

... there are many feminine administrators who balance family, home 
and career with both finesse and competence. 
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2.6 ESSENSIES VAN VROUWEES 

2.6.1 Inleiding 

Essensies is betekenisvolle wyses van lewe. Wanneer wetenskaplike denkarbeid gedoen 

word, word denkend gesoek na betekenisvolle wyses van lewe (Landman, 1977: 5). 

Die ondersoeker rig horn op die werklikheid self om die essensies daar aan te tref. Hy 

moet aantoon dat die essensies so kenmerkend is van die werklikheid wat ondersoek 

word dat indien die essensies weggelaat word daar nie 'n ware beeld van die werklik

heid weergegee word nie. Die essensies moet as onwegdinkbaar aangetoon word 

(Landman et al, 1979: 6). 

In hierdie ondersoek is die betekenisvolle wyses van lewe (essensies) van die vroulike 

bestaanswyse oopgedek. Hier moet aangetoon word dat die essensies wat raakgesien is 

essensiestatus besit deurdat dit sal aantoon dat indien hierdie essensies ontken of 

weggelaat sou word, die ware beeld van die vrou nie na vore sal kom nie. 

Essensies verskyn in konkrete ervaringe as: 

1. Menslike wyses van lewe - bestaanswyses raakgesien as 
kenmerke. 

2. Moontlikheidsvoorwaardes - die verskyning van die essensieel 
menslike as voorwaarde om as mens ge-identifiseer te word. 

3. Betekenisdraers - die essensieel-menslike verleen betekenis aan 
menswees. 

4. Evidensies klaarblyklik, onbetwisbaar, onontkenbaar, 
onbetwyfelbaar, onwegdinkbaar" (Le Roux, 1984: 9, 10). 

Die essensies van vrouwees beteken daardie kwaliteite wat dui op die evident-vroulike, 

die ontiese van die vroulike wyse van in die wereldwees. Dit is daardie wyses van lewe 

wat identiteit aan vrouwees verleen. 
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2.6.2 Vrouwecs-cssensies 

Uit inligting verskaf in afdelings 2.3, 2.4 en 2.5 van hierdie hoofstuk, het die volgende 

essensies van vrouwees na vore getree: 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2.7 

liggaamlikheid as ekspressie-medium 

diepe belewing van die affektiewe 

begryping vanuit die gevoelslewe 

intuitiewe kommunikasie 

die menslike eerder as die saaklike 

stigting en behoud van verhoudinge 

meelewende begrip 

sensitiwiteit vir behoeftes 

toewendende d ialoog 

sorgsaamheid 

ingesteldheid op estetiese 

verbale- en nie-verbale kommunikatiewe vaardighede 

oplettendheid; waarneming van fyn detail 

globale denke - eliminasie van fragmentasie 

veelsydigheid 

hoe pligsbesef 

lojal iteit 

DIE PROBLEMATIEK VAN DIE VROU IN SUID-AFRIKA 

2.7.1 Inleiding 

Deur die eeue heen is die vrou as minderwaardig beskou en behandcl; is sy selde as 

werklik belangrik beskou en het sy min erkenning geniet (Russell, 1985: 6). Hierdie 

stand van sake kon cgter nie aanhou nie en het vrouens openl ik in opstand gekom teen 

die skreiende diskriminasie waarvan hulle in feitlik alle sfere van die samelewing 

slagoffers was. Reeds in 1913 en 1920 het 'n klein groepie Blanke vroue in die 

openbaar prates aangeteken omdat hulle geen stemreg gehad hct nie. Bruin- en 
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Swartvroue het ook gedurende 1913 en 1920 met die "Anti-Pass Campaign" (Bazilli, 

1991: 38) in opstand gekom teen die dompasstelsel. Die volgende uittreksel uit die 

Beijing verslag van 1994 dui die ems van die vrou se protes teen diskriminasie aan: 

In 1954 the first women's charter in South Africa was developed by 
women from the Congress of Democrats (COD), the Indian Congress, 
the Coloured People's Congress and the African National Congress 
(ANC) Women's League. Clauses of this charter were sent to Kliptown 
for inclusion in the freedom charter. These same women organised the 
historic march of 20 000 to the Union Buildings on 9 August 1956, 
saying, "Strydom, you have struck the women, you have struck a rock. 

The eighties saw the development of strong regional women's 
organisations, such as the United Women's Congress (UWC), Natal 
Organisation of Women (NOW), Port Elizabeth Women's Organisation 
(PEWO) and the Federation of Transvaal Women (FEDTRA W), as well 
as women's formations in the trade unions. It is these women who 
represented the nongovernmental organizations (NGO's) of South Africa 
in Nairobi in 1985)" (Beijing, 1994: 3). 

Oat daar wel 'n mate van erkenning vir die vrou was en sy meer na die voorgrond 

getree het, is getoon toe die Verenigde Volke die periode 1975 tot 1985 as die 

"Internasionale dekade van die vrou" verklaar het. Hierdie "dekade" is in Julie 1985 

afgesluit met Forum '85, 'n internasionale konferensie gehou te Nairobi en bygewoon 

deur ongeveer 4 000 vroue uit 160 lande (Russell, 1985: 7). Dit is hierdie konferensie 

waarvan hierbo melding gemaak is. Hier in Suid-Afrika het die ANC in sy verklaring 

oor die emansipasie van die vrou, in 1990 die volgende gese: 

Emancipation of women is not a by-product of a struggle for democracy, 
national liberation or socialism. It has to be addressed in its own right 
within our organisation (Bazilli, 1991: 28). 

Suid-Afrikaanse vroue het gebuk gegaan onder drie vorme van diskriminasie naamlik 

ras, stand en geslag (Tshabalala-Msimang, 1997). Rassediskriminasie het teweeggebring 

<lat baie Swart- en Bruinvroue hulle in uiters haglike toestande bevind. Debatte wat 

byvoorbeeld gevoer word om die vrou van die opwasbak weg te neem, geld in baie 

gevalle nie vir Swart- en Bruinvroue nie, omdat hulle nie eens 'n opwasbak of 'n 

ordentlike kombuis het nie. 
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Die vrou (mens) kan nie slegs meeganger in die samelewing bly nie. Sy moet deelnemer 

aan die wereld word. Die wereld bly nie konstant nie, dit verander gedurig en die vrou 

moet in hierdie veranderende wereld vir haarself 'n woon- en werkplek konstitueer. Sy 

moet voortdurend haar eie wereld ook verander en nuwe sin en betekenis gee aan haar 

in die wereld wees om werklik deelnemer te kan wees. 

Die samelewing waarin die vrou haar bevind, is 'n samelewing waar die man veral die 

toon aangee. In die tradisionele gesin het die man hoofsaaklik die rol van vader en 

broodwinner vervul en die vroue die van moeder en tuisteskepper. Gedurende die 

afgelope paar dekades is hierdie duidelike afuakening van rolle vervang deur 'n 

oorvleueling daarvan. Veranderende omstandighede in veral die Westerse samelewing 

het meegebring dat die vrou toenemend tot die arbeidsmark moet toetree (Russell, 1985: 

8). Sy het dus ook broodwinner geword maar is in baie gevalle, soos aangedui sal 

word, die enigste broodwinner. 

Ook in Suid-Afrika het die sogenaamde "veranderende rol van die vrou" 'n modeterm 

begin word, hetsy in 'n positiewe of negatiewe sin (Russell, 1985: 8). 

Vervolgens gaan aangetoon word hoe die samelewing van die negentigs daar uitsien en 

wat die posisie van die vrou in hierdie samelewing is. Daar gaan veral van die 

13cijingverslae van 1994 en 1995 en andcr rclcvantc bronne gcbruik gcmaak word. 

2.7.2 Die vrou in 'n patriargale samelewing 

Suid-Afrika het 'n oorwegend patriargrale samelewing waar die man die dominante rol 

speel en seksisme nog op baie terreine geld. Hierdie toestand van sake is histories 

gefundeerd aangesien die Europese lande waarvandaan die Blanke setlaars gekom het, 

patriargale samelewings was. Die inheemse volkere van Suid-Afrika was ook patriargaal 

en die man het die oorheersende rol gespeel. Die vrou het dus 'n ondergeskikte posisie 

vanaf die vroegste tye in Suid-Afrika beklee en in baie gevalle is <lit nog steeds die 

geval (Tshabalala-Msimang, 1997). In 'n patriargale samelewing word die ideologie van 

manlike oorheersing geregverdig. Hieroor het Bazilli ( 1991: 9) die volgende te se: 



Patriarchy is the ideology of male supremacy that results frurn the social 
construction of gender which in turn justifies the social, economic and 
political distinctions between men and women ... Men and women are 
different ... patriarchy has defined these differences as if what is male 
is better. Male supremacy then created concepts like neutrality and 
objectivity and enshrined them in the law. 

Die man is dus in 'n gesagsposisie terwyl die vrou 'n ondergeskikte rol vertolk. 
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In die inleiding van die grondwetlike riglyne in verband met Menseregte van die ANC 

word die volgende gese oor hierdie onderwerp: 

We also have to acknowledge that oppression of women in South Africa 
is not only a consequence of conquest and white combination, and make 
commitment to abolish all vestiges of patriarchy in our institutions and 
practices, not just those that followed conquest (Weekly Mail, 1988: 3). 

Alie vroue word deur paternalisme gcraak, die wyse waarop hulle gcraak word verskil 

egter na gelang van finansiele posisie en toegang tot die ekonomie (Shreiner, in Rhoodie 

en Liebenberg, 1994: 297). 

2. 7 .3 Die vrou se belewing van armoede 

'n Verderc faktor wat ook bydra tot die swak pos1s1e van die vrou, is armoedc. 

Werkloosheid is seker die grootste faktor wat aanleiding gee tot armoede. Baie vroue 

war deesdae slegs as tuisteskeppers bekend staan, is diegene wat nie 'n werk kan kry 

nie. Hierdie vroue word nie vergoed vir hul dienste nie; dit word as vanselfsprekend 

aanvaar dat hulle hul afsloof sonder om vergoed te word daarvoor (Shreiner in Rhoodie 

& Liebenberg, 1994: 299). Dit dui daarop dat die werkloosheidsyfer vir vroue groter 

is as die vir mans. Verder bring dit mee dat die getroude vrou ook ekonomies afl1anklik 

van haar man moet wees. Haar regte word in die gedrang gebring en sy moet bereid 

wees om agteruit te staan en die tweede plek te vu! ongeag haar positiewe 

moon ti ikhede. 

In 1991 het 'n sensusopname getoon dat 18 % van die totale bevolking in Suid-Afrika 
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werkloos was; 53 % van hierdie getal wa~ vroue (Beijing Conference Report, 1994: 20). 

Die volgende tabel het betrekking: 

TABEL 2.1: WERKLOOSHEID - 1993 

STRICT DEFINITION INCLUDING DISCOURAGED 
GROUP 

WOMEN MEN WOMEN MEN 

AFRICAN 17,9 14,6 44,2 33,6 

COLOURED 18,4 12,5 24,8 17,7 

INDIAN 9, 1 7, 1 16,7 8, 1 

WHITE 3,9 2,7 5,6 3,6 

I TOTAL I 14,7 I 11,5 I 35.2 I 25,7 I 

(Beijing Conference Report, 1994: 20) 

In bogenoemde tabel is die persentasie werkloosheid vir elke bevolkingsgroep 

uiteengesit. Vir elke kategorie bevolkingsgroep en geslag is die standaard persentasie 

ook 'n persentasie wat sogenaamd as "discouraged" bekend staan. Dit beteken hierdie 

groep gaan nie meer uit om werk te sock nic, aangesien hul pogings soveel kecr gefaal 

het dat hul nou geensins meer belangstel om te gaan werk sock nie. In elke geval is dit 

duidelik dat die persentasie vir vroue die van die mans oorskrei. 

Die vroue woonagtig in landelike gebiede het ook 'n verdere probleem in die feit dat 

basiese geriewe soos water, elektrisiteit en sanitasie in baie gevalle ontoereikend is. 

Baie Bruin- en Swartvroue moet daagliks hout en water aandra na hul tuistes. Beboste 

areas, die afwesigheid van straatligte, Jang ente wat afgele moet word, dra alles daartoe 

by dat afgesien van die ongerief, die persoonlike veiligheid van die vroue ook bedreig 

word. 

'n Ander wesenlike faktor is die van enkelouer gesinne. In die meeste gevalle is die 

broodwinner in sulke gesinne die vrou. Die volgende tabel, opgestel uit 'n studie van 

data beskikbaar gestel deur die Wereldbank in 1993 toon duidelik dat huishoudings met 
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'n vrou aan die hoof aansienlik armer is as ander huishoudings. 

TABEL 2.2: INKOMSTE VAN HUISHOUDINGS WAAR VROUE DIE BROOD

WINNERS IS EN ANDER IN 1993 IN RAND (R) 

HOUSEHOLD AFRICAN COLOURED INDIAN WHITE ALL 

ALL (TOTAL) 1005 2055 4009 6394 2089 

WOMEN-HEADED (TOT) 8334 1571 2199 3269 1141 

ALL (PER CAPITA) 210 443 9267 2112 468 

WOMEN-HEADED 165 342 695 1685 243 
(PER CAPITA) 

(Beijing Conference Report, 1994: 19) 

In die volgende tabel word 'n uiteensetting van salarisse soos opgestel deur die 

Wereldbank in 1993, gegee. 

TABEL 2.3: SALARISSE IN SENTRALE REGERING VOLGENS GESLAG 

SALARY RANGE % MEN IN % WOMEN IN WOMEN AS% OF 
BRACKET BRACKET BRACKET 

RI - Rll 003 21,9 17,4 42 

RI I 004 - R22 055 27,6 22, I 42 

R22 056 - R29 879 10,7 18,3 61 

R29 880 - R35 939 8,7 14, 1 60 

R35 940 - R46 611 13,3 14,4 50 

R46 612 - R58 445 7,3 9,2 53 

R58 446 - R78 437 6,2 3,8 36 

R78 438 - R108 074 3,7 0,7 15 

R108 075 AND 0,6 0,0 4 
MORE 

TOTAL 100, 1 100, 1 48 

(Beijing Conference Report, 1994: 41) 
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Talle ouer en afgetrede vroue ondervind veral geldelike probleme en moet sukkel om 

die lcwensstandaard waaraan hulle gewoond was, te handhaaf. Droskie (in Lessing, 

1994: 57) noem die volgende in hierdie verband: 

Retired women in South Africa are still a disadvantage group struggling 
to exist on incomes well below the subsistence level. Inflation has had 
a most detrimental effect on the lives of the older generation ... 

2. 7 .4 Die vrou in die werkplek 

Vroue beleef in sommige gevalle 'n groot mate van ongerief by die werkplek. Daar 

word direk en indirek teenoor hulle gediskrimineer (Shreiner, in Rhoodie & 

Liebenberg, 1994: 299-300). Hulle kry nie die erkenning wat hulle behoort te kry nie 

veral gesien in die feit dat hulle die dubbele rol van werknemer asook tuisteskepper 

moet vertolk. 

Die neiging is steeds om mans eerder as vroue in bevorderingsposte aan te stel ten spyte 

van regstellende aksie. 

The problems women face in the workplace, such as lack of promotion 
and sexual harassment emanate from the system of gender inequality and 
the sexual division of labour (Beijing Conference Report, 1994: 54). 

Die agterstand wat vroue opgedoen het op grond van seksisme en diskriminasie het 

veroorsaak dat baie vroue nie oor die nodige ervaring beskik om in bevorderingsposte 

aangestel te word nie. Sommige vroue is ook skugter om te glo dat hulle goeie leiers 

en bestuurders sal maak. Bulle het die Jeiding en bystand van icmand wat in 'n senior 

posisie aangestel is nodig om hulle in te Jig en in hulself te laat glo sodat hulle genoeg 

waagmoed kan bekom om vir bcvorderingsposte aansock te doen. Dit hang ook van die 

individu af om haar eie identiteit in positiewe moontlikhede te definieer en aan te wend 

om haarself in 'n beter posisie te plaas. Die vrou moet bereid wees om haar eie belange 

te bcvorder, tot sclfaktualisering oor te gaan en die risiko van moontlike teenkanting te 

loop ten einde erkenning en beroepsbevrediging te geniet. 



Succeeding in getting promotion posts, is, to a large extent, dependent 
on the motivation, ability and energy of the individual woman" 
(Duff, 1990: 192). 
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Vroue word dikwels in poste aangestel waar hulle met mense moet werk, veral waar 

die werk van 'n ondersteunende en versorgende aard is. Shilling (1991: 28) is van 

mening dat daar vir hulle beter werksgeleenthede, beter werksomstandighede asook 

meer bevorderingsgeleenthede geskep behoort te word. Duff (1990: 46) vind ook die 

tendens ten opsigte van werkverdeling: 

Women are often allocated pos1t1ons in 'people oriented' areas as 
opposed to 'task oriented' positions predominantly held by men. 

Die Beijingverslag van 1995 noem die volgende: 

In South Africa women are mainly absent from economic decision
making including the formulation of financial, monetary, commercial 
policies and tax systems. A survey in 1990 on the top 100 companies in 
South Africa found that women comprised 36,6 3 of the workforce but 
only 13 3 of management. In business women tend to hold the less well
paid and less powerful administrative posts. Women make up 43 3 of all 
administrative workers. 

Gender segregated employment is still the main pattern in the economy 
and gaps between women and men's pay for work of equal value is the 
trend in the public and private sectors. Women have the lowest paid and 
least skilled jobs. Women are more likely to be employed in temporary, 
casual or part-time positions which are less well-paid, less secure and 
enjoy fewer benefits (Beijing Conference Report, 1994: 24). 

2. 7 .5 Die vrou se belewing van geweld 

In Suid-Afrika is geweld aan die toeneem. Meer as die helfte van Suid-Afrikaanse vrouc 

word deur hul eggenote of metgeselle wat voorgee dat hulle hul liefl1ct, vermoor 

(POWA soos aangehaal in NICRO Women's Support Centre, 1998: 6). 

Geweld teenoor vroue vind plaas onder alle rassegroepe en oor die hele sos10-
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ekonomiese spektrum. Dit is wydverspreid en ernstig besig om toe te neem in Suid

Afrika. Die aantal verkragtings wat in 1992 aangemeld is, is 4 349 en 28 318 in 1993. 

Die polisie beraam dat slegs 2,8 % van alle verkragtings aangemeld word. Indien dit die 

geval is, is die getal vir 1993 966 000 (Beijing Confere!1se Report, 1995: 44). 

Verkragting word gepleeg indien geslagsgemeenskap sonder die vrou se toestemming 

plaasvind. Blote onderwerping of berusting is nie toestemming nie. Sy hoef nie haar 

teenkanting verbaal uit te druk nie. 

As sy so deur vrees of intimidasie oorweldig is, dat sy me meer enige uiterlike 

teenstand kan bied nie, is die misdaad gepleeg aangesien blote onderwerping nie aan 

toestemming gelykgestel kan word nie (Snyman, 1992: 463). 'n Man kan ook van 

verkragting op sy eie vrou met wie hy getroud is aangekla word, volgens Artikel 5 van 

die Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld 133 van 1993 (Pretorius et al, 1996: 2). 

In meer as een-derde van egskeidings word geweld teenoor die vrou aangedui as een 

van die oorsake van die verbrokkeling van die verhouding. Dit word aangehaal in die 

helfte van alle egskeidingsaksies wat deur vroue aanhangig gemaak word. Prokureurs 

wat gemoeid is met egskeidingsake bevestig die feit dat sommige van hul vroulike 

kliente erken dat hulle deur hul mans geslaan of mishandel is, maar nie wil he dat dit 

in die dokumcntasie ingcsluit word nie. 

Since South Africa has a no-fault divorce system, there is little to be 
gained in including allegations of battery in the papers (Beijing 
Conference Report, 1994: 44). 

Geweld teenoor vroue neem ernstige afmetings aan en moet beskou word as 'n 

verskriklike maatskaplike probleem. 'n Fundamentele hervorming van die samelewing 

as 'n geheel is nodig om die vrou wat veral deur 'n patriargale samelewing in 'n 

verontregte posisie geplaas word, te beskerm. 

Die volgende probleemareas is ge"identifiseer en uiteengesit in die Beijing Conference 

Report, 1994: 44,45): 



(a) Domestic violence and a perceived reluctance on the part of the 
police to deal with it. 

(b) Issues relating to rape: 

(i) Inequality and the gendered nature of procedures relating 
to the investigation and hearing of rape cases. 
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(ii) The non-recognition of rape in marriage as a punishable crime. 

(c) Inadequacy of counselling services and the virtual non-existence 
apart from a few run by NGO's - of shelters for victims of 
violence. 

(d) Difficulties relating to procedures to obtain restraining orders in 
cases of violence or threatened violence, expeditiously and 
inexpensively. 

(e) Female genital mutilation has been raised in the popular press but 
has not received any official attention. 

en die Beijing Verslag van 1995: 

Violence against women takes place in the family in the form of 
battering, sexual abuse of children and mental and non-spousal rape. 
Violence against women also takes place in the community in the form 
of rape, sexual abuse, sexual harassment at work and in educational and 
other institutions trafficking in women and forced prostitution. The 
incidence of rape and battery in South Africa is alarmingly high. 
Violence against women is one of the crucial social mechanisms by 
which women are forced into subordinate position by South African men. 
Currently community representation in Community Policy Forums is 
biased towards men. Violence against women is made worse by social 
pressures, and lack of social services, . . . lack of access to legal 
information; lack of laws that prohibit violence against women; 
inadequate efforts by the authorities to promote awareness of the abuse 
of women's human rights and to enforce existing laws adequately 
(Beijing Conference Report, 1995: 17). 

2. 7.6 Die vrou en geslagsrolstereotipering 

Geslagsrolstereotipering speel 'n belangrike rol in die samelewing se verwagte 

rolvervulling van die vrou. Die rol van eggenote, tuisteskepper, moeder met primere 
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funksies wat ondersteunend en versorgend van aard is, is wat die samelewing van die 

vrou verwag (Van der Walt, 1986: 66). Daar word gedurig verwys na haar aard en haar 

vroulikheid en wat van haar verwag word as vrou. Sy is die een wat geluk en 

geborgenheid moet verskaf. 

Vogelman (1982: 105) is van mening dat die gesm baie invloed op geslagsrolle 

uitoefen. Hy se ondermeer: 

Our first and some of our most influential years are spent within the 
family and it is here, through subtle and direct means that we are taught 
to accept a whole set of behaviours, roles and structures. Sex roles 
within the family for example that women stay at home and cook and 
clean, that men leave the home to work; that girls cry and boys fight are 
learnt and internalised. 

Russell (1985: 108) dui ook aan dat vroee geslagsrolsosialiseringspraktyke in die gesin 

seuns en dogters beYnvloed en dit lei tot sekere sielkundige neigings. Seuns word onder 

meer deur hierdie sosialiseringspraktyke aangemoedig om mededingend, ondernemend 

en onafl1anklik op te tree. Van dogters word weer verwag om afhanklik, inskiklik en 

hulpvaardig te wees. 

Geslagsrolstereotipering word alreeds vanaf 'n baie jong ouderdom toegepas. Speelgoed 

kan aangewend word om geslagsrolle by kinders in te skerp, Stacey et al (in Te Groen

Hoberg, 1989: 555) se: 

'Masculine' toys are more varied and expensive and are viewed as 
relatively complex, active and social ... 'feminine' toys are seen as most 
simple, passive and solitary. 

Speelgoed wat byvoorbeeld te doen het met die vonning van wiskundige vaardighede, 

ruirntelike waarnerning en veral buitenshuise arbeid word vir seuns gereserveer. 

Speelgoed vir dogters beklerntoon hul rol as veral rnoeders en tuisteskeppers. Hierdie 

soort speelgoed kan die ontplooiing van wiskundige vaardighede, visueel ruimtelike 

vaardighede en analitiese vaardighede veral by dogters aansienlik vertraag orndat dit 
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hulle slegs voorbcrei word vir die rolle van moeders en tuisteskeppers. Seuns word 

bevoordeel deur speelgoed spesiaal vir hulle te ontwerp. Hierdie speelgoed help dat 

hulle makliker inskakel by aktiwiteite waar wiskundige, visueel ruimtelike en analitiese 

vaardighede van toepassing is. 

Selfs die verpakking waarin die speelgoed kom, bevorder geslagsrolstereotipering. 

Vol gens Lemmer (1987: 68) het 75 % van speelgoedhouers wat wetenskapstelletj ies 

bevat, illustrasies van seuns op die omslag van die verpakking. 

Shilling (1991: 35) noem dat seuns veral dominerend optree in wetenskapklasse wanneer 

wetenskaplike hulpmiddels gebruik word. Hulle neem eenvoudig kompasse, stop

horlosies en ander skaars artikels by dogters af en gebruik hierdie artikels. Sy noem ook 

die volgende voorbeeld: 

Boys rush to use computers, 'persuade' girls to give up their use of 
computers and even push girls off computers in order to secure exclusive 
use of them (Shilling, 1991: 36). 

Byrne (in Lemmer, 1987: 68) se dat kinders in Brittanje aangemoedig word om hul 

toekomstige geslagsrolle te speel: 

Children of both sexes were encouraged to play out traditional 
male/female roles with boys 'working' and girls 'mothering'. 

Boeke, veral die in gebruik by voorskoolse inrigtings en primere skole, beskryf die 

rolle van mans as aktiewe leiers en dogters as passiewe onderdanige luisteraars. 

Vroulike rolle sluit gewoonlik fantasierolle in soos hekse en prinsesse asook die 

tradisionele rol van tuisteskepper, moeder en verpleegster. Soortgelyke rolle word aan 

vroulike karakters dwars oor die wereld gegee: Frankryk (Bereaud), India (Nath Kalia), 

Australie (Healy & Ryan), Brittanje (Lobban), Verenigde State van Amerika (Pottker, 

in Lemmer, 1987: 69). 
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In handboeke in gcbruik by die sekondere skool is ook minimale rolle aan vroue gegee, 

volgens Lemmer (1987: 70). Seuns en dogters word derhalwe in die gesin en in die 

skool gekondisioneer vir hul latere rolle in die samelewing. Volgens Russell (1985: 

114) het daar nog geen werklike herstrukturering van sosiale rolle plaasgevind nie 

hoewel die vrou na die Eerste en veral die Tweede Wereldoorlog tot die arbeidsmark 

toegetree en sodoende haar ekonomiese rol begin terugwin het. Sy vervolg verder dat 

die soort huwelik waar beide man en vrou buitenshuis werksaam is en die vrou 

moontlik self loopbaangerig is, egter aan die toeneem is asook daarmee saam 'n 

bepaalde samelewingsreaksie. Die samelewing se ambivalente houding teenoor getroude 

werkende vroue bly egter voortbestaan. Russell (1985: 114) voer ook aan dat baie vroue 

nog steeds gesosialiseer word om te glo dat hulle nie hul huis en hul loopbaan kan 

kombineer en in albei goed kan vaar nie. Dissonansie kom veral by getroude vroue voor 

wat begerig is om huis en beroep te kombineer maar steeds bly glo dat hulle dit nie kan 

doen sonder om die belangrike verhouding met hul eggenote of die sielkundige welvaart 

van hul kinders te benadeel nie. Sy is van mening dat huis-beroep-konflik die vrou 

negatief bei"nvloed. 

Die vrou as mens is geregtig om met respek bejeen te word. Haar menswaardigheid 

moet erken word en sy moet met die nodige agting behandel word. Elke vrou gee op 

'n unieke wyse uitdrukking aan haar vrouwees en is derhalwe geregtig op respek en 

agting. Amadon-Mahtar M'Bow (1985: 7) se die volgende oor geslagsrolstereotipering 

en agting vir menswaardigheid: 

The fundamental obstacle to full equality between the sexes is bound up 
with traditions and outlooks. Cultural factors in the shape of mental 
attitudes and traditional ethical systems are what explain the behaviour 
of the majority of men. In cultures where traditional male behaviour is 
changing, it is still rare to find men performing unashamedly and of their 
own free will, the domestic tasks traditionally reserved for women. In 
virtually every part of the world, the image of the status of women 
propagated by the media is still strongly influenced by stereotypes and 
by the discriminatory habits of the past. Woman is conditioned from an 
early age to find it wholly natural to be judged throughout her life more 
on her physical appearance than on her skills, her talents and her 
equalities of mind and feeling. The female nude is still used to market 
almost every kind of product and the values blithely propagated are those 



of a world in which violence and temptation revolve around woman 
viewed simply as an erotic object. 
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Die moderne media gee telkemale 'n verwronge en verskraalde beeld van die vrou 

weer. Sy word met onderdanigheid en huislikheid geassosieer, sy kan nie selfstandig 

en onaflrnnklik besluite neem en optree nie en word as 'n prooi van seksuele misbruik 

voorgestel. In die Beijing Verslag van 1995 word die volgende oor die media se 

onvermoe om die werklike bydrae van die vrou tot die samelewng uit te beeld genoem: 

Lack of gender-sensitive media is obvious in South Africa. Gender 
stereotyping is everywhere in all forms of media, both private and 
public. Print and electronic media do not provide a balanced picture of 
women's diverse lives and contributions to society. Violent and 
degrading or pornographic media products also negatively affect women 
and their participation in society. Programmes and publications that 
reinforce women's traditional roles in the household and in certain kinds 
of jobs also limit women (Beijing Conference Report, 1995: 43). 

Kinders se menings word deur televisie en die massamedia be"invloed. Hulle word 

beinvloed om te glo watter rolle hulle moet vervul en hulle boots die gedrag wat hulle 

in die media waargeneem het na. Vera! die televisie be"invloed kinders se 

geslagsrolwaarneming en vorm hul idees omtrent hul eie rol in die samelewing en die 

van die teenoorgestelde geslag. Seuns sien dat mans die besluitnemingsproses domineer 

en dogters sien passiewe seksvoorwerpe (King, 1981: 175). 

Die vrou leef in die rolle wat volgens manlike norme vir haar geskep is. Sy word aan 

manlike standaarde gemeet, vandaar haar "anderswees" (Bell, 1986: 43). Duff (1990: 

6) se die samelewing leer vroue dat om leiers te wees is om onvroulik te wees. 

Women are taught by society to be nurturing and caretakers and that a 
leadership role is unfeminine. 

Sy se verder omtrent die opvoedingstelsel: 

In practice, equality of the sexes is an illusion. The education system 



may be likened to a traditional home - men are the administrators and 
women nurture the learners (Duff, 1990: 6). 
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Dit is die vrou self wat die term "vroulikheid" moet bepaal en nie die man volgens sy 

standaarde nie (Rang, 1989: 201). 

2. 7. 7 Die vrou en opvoeding 

Die volgende is uit die Beijing Verslag (1995: 5) geneem: Meer as twee derdes van die 

wereld se 960 miljoen ongeletterde volwassenes, is vroue. In Suid-Afrika word 

ongeletterdheidskoerse teen 50 % beraam in landelike gebiede waar die meerderheid 

vroue gevestig is, en 38 % in stedelike gebiede. 

Diskriminasie teen dogters en vroue se toegang tot opvoeding is 'n direkte gevolg van 

vroee huwelike, swangerskappe, geslagsgebaseerde onderwys en seksuele teistering. 

Minder dogters in die Bruin- en Swartgemeenskappe kry die geleentheid om skool by 

te woon. As hulle wel skool bywoon, is hul skolastiese vordering laer en is die koers 

waarteen hulle uitsak hoer as die van seuns (Beijing Conference Report, 1995: 5). 

Dogters in bogenoemde gemeenskappe onderneem moeilike huishoudelike pligte op 'n 

vroee ouderdom en dan word daar van hulle verwag om huishoudelike en akademiese 

verpligtinge ook na te kom. 

Kurrikulumonderwysmiddele in Suid-Afrika is steeds bevooroordeeld ten opsigte van 

geslag. Gedurende 1990 het slegs ses vroue uit 'n totaal van 27 192 vakleerlingskappe 

verkry in die bou-, meubel-, motor-, spoorweg-, myn- en staalbedrywe en die plaaslike 

regering (Beijing Conference Report, 1995: 5). 

Du Preez (1982: 89) noem die volgende oor Suid-Afrikaanse skoolhandboeke: 

Die man, die boer, die burger is die proto-tipe .. . Vroue word 
ge'ignoreer. Hulle is die naamlose, daadlose, swyende agtergrond groep 
wat 'n passiewe rol in die geskiedenis, asook die letterkunde speel. Daar 



gebeur nie vecl meer met vrouc en dogters as koffie aandra en beskuit 
bak nie. Hulle het geen inisiatief nie en daar gebeur niks opwindends 
met hulle nie. 
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Seksisme in skoolhandboeke word veral in die illustrasies en die taalgebruik uitgedruk. 

In baie handboeke word vroue in tradisionele vroulikc rolle soos tuisteskeppers en 

moeders uitgedruk. Dogters word uitgebeeld as persone wat hul moeders bystaan met 

skoonmaak en voedselvoorbereiding (Paizee, 1997: 14). Dit is opvallend om te let op 

die aantal mans wat in die illustrasies uitgebeeld word en die rolle wat hulle vertolk. 

Die seksistiese betiteling word veral in handboeke aangetref met woorde soos "hy", 

"man", "mannekrag", "broederskap" en Engelse woorde soos "man", "mankind", 

"headmaster" en ander wanneer daar in werklikheid na beide geslagte verwys word. 

Helen Laurenson, 'n redakteur van Oxford University Press se die volgende oor 

seksisme in handboeke: 

The issue of sexism should be addressed in the text book because very 
often the school text book might be the only new influence coming into 
a community. That may be the only place where there is any kind of 
challenge to the status quo. Even if the teacher isn't aware, at least the 
learners can become aware (Laurenson, 1997: 14). 

2.7.8 Samcvatting 

Uit die inligting verskaf in paragrawe 2.7.2 tot 2.7.7 is <lit duidelik <lat die vrou in die 

hedendaagse samelewing nog steeds nie die erkenning kry wat sy behoort te kry nie. 

Ten spyte van 'n verander<le Suid-Afrika waar demokrasie en nie-seksisme hoog 

aangeskrewe staan, het die vrou nog 'n probleem om haarself te bewys. In 'n 

patriargale samelewing bevind die vrou haar op baie terreine in 'n ondergeskikte posisie 

en word van haar verwag om onderdanig op te tree. Armoede speel 'n groot rol in die 

lewe van baie vroue van wie sommige ook broodwinncrs in enkel-ouer gesinne is. In 

die beroepslewe word steeds teen vroue gediskrimineer, hoewel dit soms op 'n subtiele 

manier gedoen word. Eienskappe wat deur die samelewing beskou word as dee! van 
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"goeie vroue" is dikwels in konflik met <lit wat van haar in die beroepslewe verwag 

word. Baie vroue het 'n agterstand opgebou weens seksisme en diskriminasie en word 

hierdeur bevorderingsgeleenthede ontse. Geweld teenoor vroue is wydverspreid en is 

besig om ernstige afmetings aan te neem. 

Geslagsrolstereotipering speel 'n groot rol in die !ewe van die vrou omdat daar van haar 

verwag word om volgens stereotipe rolle op te tree en dit dikwels in konflik is met dit 

wat sy haarself ten doe! stel. Die vrou mag ook aanspraak maak op haar regte. 

Inisiatief om diskriminasie uit die weg te ruim is deur vrouebewegings en veral die 

feministe opgeneem. 

In die volgende afdeling sal aandag gegee word aan die rol van feminisme. 

2.8 FEMINISME 

2.8.1 Inleiding 

In die Westerse beskawing is daar die neiging om mans te beskou as die dominante 

figure. Die hele opset van die samelewing, kulturele waardes en norme, is ingestel op 

die vereistes en volgens die oordeel van mans. 

Vir baie eeue is vroue op die agtergrond gehou op talle gebiede, veral omdat 

geleerdheid en intellektuele vorming van hulle weerhou is. 

Education, it seems was an important means of keeping women in their 
place (Rury, 1988: 48). 

Tot omtrent 'n honderd jaar gelede was vrouens nog beskou as hul mans se besitting. 

'n Man het seggenskap gehad oor sy vrou se liggaam, haar besittings asook haar 

kinders. 'n Vrou het geen wettige regte gehad nie. Indien sy gelukkig was, is sy 

getroud met 'n goeie man. Andersyds het sy 'n goewernante geword, as sy oor 'n 
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bietjie gelcerdheid beskik het (Einhorn, 1988: 1). Hoer vorme van geleerdheid was 

gereserveer vir seuns, terwyl dogters slegs die elementere dinge soos om te leer lees 

en skryf, elementere rekenkunde, die aanleer en verfyning van huishoudelike 

vaardighede in handwerk moes leer (M'Bow, 1985: 10). 

Die hedendaagse samelewing verplig die mens om nuwe maatskaplike en ekonomiese 

uitdagings te aanvaar. Moderne vroue staan nou voor groot moontlikhede en hulle moet 

ernstige lewenskeuses maak; keuses wat hulle, en die van die mense rondom hulle, 

asook die gemeenskap, ernstig kan beYnvloed. Daar is egter nog baie probleme vir 

vroue aangesien die strukture van die verlede moeilik is om af te breek. Hierdie 

strukture vorm die grondslag van die hindernisse in die weg van vooruitgang vir hulle. 

In die Beijing verslag (1995: v) word dit so uitgedruk: 

It is clear that all women in South Africa suffer from some kind of 
discrimination, but black working class and rural women are the main 
sufferers. 

Maxine Greene (in McClelland, 1988: 19-20) haal aan uit 'n gedig deur Muriel Rykeser 

en skryf soos volg oor vroue: 

What would happen if one woman told the truth about her life? The 
world would split open. 

Sy skryf verder: 

She meant the conventional world, the taken-for-granted world, she 
meant what is arbitrarily defined as reality. 

Dit wil voorkom asof vroue aanvaar word as ondergeskik, dat hulle minder belangrike 

rolle in die samelewing speel. Dikwels word die bydrae van vroue geYgnoreer of as 

minder belangrik beskou. Green (in McClelland, 1988: 21) onderskryf hierdie stelling 

wanneer sy skryf oor die rol van vroue in die aanbieding van leerstof. Sy se ondermeer: 



To teach the disciplines without incorporating the experience of women 
is not only to teach inaccuracies, but also to legitimize the low status of 
women and their works in society, by showing girls and boys that the 
lives of women are unimportant. 
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Vroue het vir baie jare ook nie beheer oor hul eie liggame gchad nie. Bulle was beskou 

as wesens wat beperk is tot hul biologiese funksies. Die uitgangspunt was dat hul 

enigste rol was om kinders in die wereld te bring en dat hulle uitsluitlik moeders wou 

wees. 

Women naturally want to be mothers (Birke, 1986: 13). 

Dit was algemeen aanvaar dat vroue se eerste en belangrikste funksie teenoor die 

samelewing was om te baar, baie te baar en onophoudelik te baar (Smith, 1983: 1). 

Vroue was verhoed om te studeer aangesien die eise wat deur studies op die brein 

gemaak word, die baarmoeder nadelig sou be'invloed (Birke, 1986: 26). 

Vir baie eeue is vroue die slagoffers van diskriminasie. Talle vrouebewegings het in 

prates daarteen tot stand gekom. Hui aksies wissel van blote prates teen diskriminasie 

deur wetgewing, deur die sakewereld, selfs die kerk en ander instansies tot militante 

optogte en demonstrasies (Russell, 1985: 114). Dwarsdeur die twintigste eeu is vroue 

betrokke by vrouebewegings wat protesaksies loads in belang van regte vir vroue. 

Een van die belangrikste oogmerke van die feministebeweging is om vroue te laat besef 

dat hulle self pogings moet aanwend om hul sosiale status te verbeter. Dit impliseer dat 

hulle onder geen omstandighede hul onderwaardering en negatiewe stereotipering moet 

laat welgeval nie. Tradisionele definisies van vroulikheid, soos deur die samelewing 

daargestel, word dikwels hindernisse vir vroue en dra soms by tot 'n gebrek aan 

aspirasies om uit te styg en selfl1andhawend op te tree. In hierdie verband poog die 

feministe om vroue tot ander insigte te bring sodat hulle 'n beter uitkyk op die !ewe 

mag he. 
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Professor Christina Landman se in haar boek "The Piety of Afrikaans Women, Diaries 

of Guilt" dat sy kwaad en hartseer is omdat Afrikanervroue slagoffers van hul eie 

vroomheid, die politiek, die samelewing en die geskiedenis is. Sy skryf verder: 

I am intrigued by the way self-sacrifice has become synonymous with 
Afrikaans women while survival has become synonymous with men ... 
and I am intrigued by the type of female piety used to enslave women to 
this type of ideology (Landman, 1994: vii). 

2.8.2 Die begrip "feminisme" 

Die begrip "feminisme" word soos volg in verskeie woordeboeke gedefinieer: 

* HAT: 

* 

* 

* 

* 

* 

'n strewe na gelyke regte vir vrou en man (Odendal et al, 1991: 
217). 

Woordeskat van die Afrikaanse Taal: 

Leer en strewe van diegene wat wetlike en sosiale hervormings 
voorstaan ten einde politieke, ekonomiese en sosiale gelykheid 
van mans en vrouens te bewerkstellig, propaganda en aktiwiteite 
met die oog op die emansipasie van die vrou (Schoonees et al, 
1955: 668). 

Psigologie Woordeboek: 

'n Beweging wat daarna streef om die vrou op sosiale, 
ekonomiese en politieke gebied :;clyk aan die man te stel (Plug 
et al, 1987: 100). 

New Collins Concise Dictionary: 

A doctrine or movement that advocates equal rights for women 
(McLeod & Hanks, 1985: 408). 

The Concise Oxford Dictionary: 

The advocacy of women's rights on the grounds of the equality 
of the sexes (Thompson et al, 1995: 495). 

Collins Cobuild English Language Dictionary: 

The political belief that women should have the same rights, 
power and opportunity that men have and that the present 
situation should be changed to give them equality with men 
(Sinclair et al, 1987: 526). 



* 

* 

Reader's Digest Universal Dictionary: 

A social movement that seeks to change the traditional role and 
image of women, to eliminate sexism and to heighten 
appreciation of the experiences and qualities unique to the female 
sex (Ilson et al, 1987). 

The Oxford Companion to the English Language: 

A social philosophy concerned with the rights of women. 
Feminists generally consider women to be oppressed and in 
varying degrees alienated by a male-dominated society in which 
the use of language is anti-female. They argue that language 
favours men by helping to shape a society in which women are 
rendered subordinate and often taught to keep silent; when they 
speak, men often do not listen to them properly. In a radical 
feminist view, if society cannot change to accommodate both 
sexes equally, women will do their best to create their own 
society and their own kinds of langauge (McArthur & McArthur, 
1992: 401-402). 

Ander uitsprake oor feminisme is die volgende: 

84 

Volgens Bazilli (1991: 4) is feminisme 'n emansipasie projek, 'n intellektuele proses 

en 'n politieke beweging. 

Die "-isme" in die woord "feminisme" dui op verabsolutering (Van Rensburg et al, 

1979: 76) en oorbeklemtoning. 

Cameron (1994: 4) is van mening dat "gelyke regte" en "regte vir die vrou" die 

aktiwiteite van feministe te sagkens stel. Sy se: 

Feminists are ultimately in pursuit of a more radical change, the creation 
of a world in which one gender does not set the standard of human value 
... The transformation that will result from this liberation is envisaged 
as a profound one, affecting the whole humanity. 

Banks (1981: 261) se die volgende omtrent die feministe: 

Equal rights feminists, ... have always argued that men occupy positions 
of power in society. Their solution ... was to win for women the right 



asook 

to share power with men. 

The radical feminists on the other hand, do not trust men to share 
power, and reject this solution as unworkable. 

Bazilli (1991: 4) se uitspraak: 

It aims to examine women's oppression, expose the dynamics of male
domination and female subordination and, guided by that analysis, fight 
for women's liberation. 
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Gedurende 'n werkswinkel gehou om volwasse leerders se siening omtrent feminisme 

te kry, is die volgende uitsprake gcmaak: 

* 

* 

* 

* 

* 

Some say a feminist is a woman with loose morals because she 
is often single and doesn't need a man. 

She is not "well cooked", not a whole woman. 

She is someone who works for a culture of caring. 

She has success in a man's world because she is being like a 
man. 

She is someone who has concern for human rights" (Walters & 
Manicom, 1996: 27). 

2.8.3 Geskiedenis van die ontstaan van feminisme 

2.8.3.1 lnleiding 

Feminisme is gebore uit 'n beweging wat sou veg om die status van vroue op te hef. 

Dit het nie sy ontstaan gehad met die publikasie van Mary Wollstonecraft se "A 

vindication of the right of women" in 1792 nie (Kamm, 1966: 15). Die beweging het 

reeds op 'n vroeer stadium sy aanvang gehad met die verskyning van 'n baie 
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opspraakwekkende pamflet genaamd "Women not inferior to man or, short and modest 

vindication of the natural right of the fair sex to a perfect equality of power, dignity and 

esteem, with the men" (Kamm, 1966: 16). Die skryfster van hierdie pamflet het 

haarself "Sophia, a Person of Quality" genoem. "Sophia" wat altyd anoniem gebly het, 

het haar misnoee omtrent die posisie van die vrou so uitgedruk: 

Was every individual Man to divulge his thoughts of our sex, they would 
all be found unanimous in thinking that we are made for their use, that 
we are fit only to breed and nurse children in their tender years, to mind 
household affairs and to obey, serve and please our masters, themselves, 
forsooth (Kamm, 1966: 15, 16). 

Hierdie pamflet, wat die eerste deel van 'n boek gevorm het, is gevolg deur 'n tweede 

en derde gedeelte. Die tweede is vanuit 'n man se oogpunt geskryf waarin hy sy 

natuurlike "reg" as heer en meester om oor die vrou se lot te besluit, beskryf. Die 

derde was "a plain Demonstration of Women's Natural Right even to superiority over 

the men in Head and Heart" (Kamm, 1966: 16). Hierdie argumente het egter min impak 

op die agtiende eeuse samelewing gehad. Die idee van gelyke regte was vir hulle totaal 

absurd en selfs godslasterlik (Kamm, 1966: 16). 

Ongeag vele teenkanting het vroue voortgegaan om hulself te beywer om vroue te bevry 

van die juk van onderdrukking in die samelewing en gevolglike onderwaardering en 

minderwaardigheid. 

Vervolgens gaan die bydraes van sekere baanbrekers van die feminisme kortliks genoem 

word. 

2.8.3.2 Bydraes van sekere baanbrekers 

Mary Wollstonecraft 

Sy beklemtoon die belangrike rol van vroue in die samelewing indien hulle dieselfde 

regte sou he. Die minderwaardigheid van vroue word veroorsaak deur die dominerende 
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man. Kritiek teenoor vroue wat nie hul denke ontplooi nie, maar slegs streef na "sagte 

vroulikheid" ten koste van hulself. Sy kritiseer mocders wat hul dogters leer om 

doelbewus onkundig op te tree om sodoende mans te interesseer. Vroue word nie die 

kans gegun om logies en intelligent te redeneer nie, aangesien die man tussen hulle en 

intellektuele denke staan. Mary Wollstonecraft word beskou as die pionier van die 

feministe-beweging (Sabrosky, 1979: 23-28). 

Frances Wright 

Vroue se intellektuele moontlikhede moet ontplooi word. Sy bepleit verandering van die 

samelewing om die vrou se lot te verlig en vra meer liberale wette om egskeidings te 

wettig. Sy beveel geboortebeperking aan om vroue meer vryheid te gee om hul 

geleerdheid te verbeter en horisonne uit te brei. Sy vra ook om 'n onderwysstelsel wat 

voorsiening maak vir die intellektuele vorming van beide seuns en dogters (Sabrosky, 

1979: 40-41). 

Flora Tristan 

Sy beskou vroue as te romanties en naYef. As gevolg van 'n gebrek aan geleerdheid kan 

vroue nie rasioneel <link en redeneer nie. Sy dring aan op 'n goeie opvoeding en 

intcllcktuele opheffing van alle vrouc uit alle lac van die samelcwing. Vroue mocs op 

alle vlakke van die samelewing - ekonomies, godsdienstig en polities - dieselfde regte 

as mans geniet. Sy bepleit werkers-unies waar alle individue, veral vroue, ongeag ras, 

klas of geslag, ekonomies en opvoedkundig gelyke regte kan geniet. Die basis van haar 

feministiese ideologie was: Gelyke regte in die huwelik, ekonomie en die opvoeding 

(Sabrosky, 1979: 46-48). 

Grimke 

Sy skryf 'n reeks briewe "Letters on the equality of the sexes, and the condition of 

women - addressed to Mary S Park, President of Boston Female Anti-slavery Society". 

Sy verwoord haar besorgdheid oor die status en regte van Neger slavinne. Sy se vroue 
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is nie minder intelligent as mans as gevolg van hul biologiese verskille nie. Sy is 

ontevrede omdat vroue verhoor en gevonnis word deur wette wat deur mans opgestel 

is. Verder bestaan die jurie uit slegs mans. Dit is ook onregverdig dat vroue laer 

besoldiging as mans ontvang vir dieselfde werk verrig. Die kerklike dogma en 

instellings deur priesters oorbeklemtoon die vrou se minderwaardige posisie. Volgens 

haar is mans en vroue op dieselfde vlak; <lit is slegs die dominerende meerderwaardige 

houding van mans wat vroue reduseer tot minderwaardige wesens (Sabrosky, 1979: 63-

66). 

Margaret Fuller 

Sy kritiseer die onkunde en ydelheid van vroue en se dat mans vir hierdie stand van 

sake verantwoordelik is. Ook voer sy aan dat die kerk en priesterdom die oorsaak van 

die lae vormingspeil van vroue is. Die wording van die vrou as individu is haar hoogste 

prioriteit. Vroue moet meer vryheid he om hul intellektuele moontlikhede te ontplooi 

en hul eie karakters te vorm. Elke vrou moet as onafhanklike wese haar eie besluite 

neem, nie onder druk van ouers, familie of haar eggenoot haar identiteit prysgee en 

ander vir haar laat besluit nie. Dieselfde beroepsgeleenthede moet aan beide geslagte 

gebied word. Sy fokus nie slegs op verdrukte minderwaardige vroue nie. Voorts stel 

sy programme op wat geleenthede bied aan vroue om hulself te bemagtig. Sy se die 

huwelik is 'n kontraktuele verbinding tussen man en vrou, 'n alternatiewe lewensstyl. 

'n Vrou moet self tot aksie oorgaan om haarself beter te leer ken en haar vryheid so te 

bekom. Sodoende sal haar status in die samelewing verhef word. Sy lei 'n nuwe 

generasie feministe in wat nie slegs om die regte en veranderde status van die vrou 

aangedring het nie, maar ook in die politieke arena betrokke geraak het. Politieke 

stemreg was een van die regte waarvoor sy geveg het (Sabrosky, 1979: 70). 

Harriet Taylor-Hill 

Volgens haar maak vroue se kleiner postuur hulle nie minderwaardig teenoor mans nie. 

Yroue rnoct opgelei word tot dcclname aan die politick. Sy bcvcg vcral tradisic en die 

geslagsrolle wat deur die samelewing daargestel word. 



There is no inherent reason or necessity that all women should 
voluntarily choose to devote their lives to one animal function and its 
consequences (Sabrosky, 1979: 89). 
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Die argument dat gelyke werksgeleenthede sou lei tot 'n verswakking in die ekonomie 

en laer salarisse is vir Taylor-Mill totaal onaanvaarbaar (Sabrosky, 1979: 89). 

Caroline Dall 

Sy bespreek opvoedingsgeleenthede beskikbaar vir vroue. Vooroordele teenoor vroue 

moes uit die weg geruim word sodat hulle dieselfde soort onderrig en opleiding as mans 

kan ontvang. Dit is die reg van elke individu en nie slegs die van mans nie. Volgens 

haar sou die bydrae van vroue tot die arbeidsmark lei tot die opheffing van die 

ekonomie. Dall het die wette oor die huwelik as instelling beskou aangesien hierdie 

wette getroude vroue wetlik en ekonomies slawe van hul eggenotes maak. Diskriminasie 

teenoor die enkel vrou is ook skerp deur haar gekritiseer. Sy bepleit beskerming deur 

die reg en gelyke geleenthede vir almal (Sabrosky, 1979: 91). 

Simone de Beauvoir 

De Beauvoir identifiseer magte binne die samelewing wat saamspan om vroue se 

moontlikhede en vryhede te beperk. Alhoewel vroue fisies ondergeskik aan mans is, 

mag dit nie as rede aangevoer word vir die onreg wat teenoor hulle gepleeg word nie. 

Vroue word beskou as anders omdat hulle aan manlike standaarde gemeet word. Die 

andersheid is ook die rede vir die sogenaamde rolle van die vrou hetsy ekonomies, 

polities en sosiaal. Dominerende mans asook strukture in die samelewing veroorsaak 

dat vroue se ware karakter nie na vore kom nie. Vroue moet self die inisiatief neem om 

hul status in die samelewing te verbeter (Sabrosky, 1979: 95). 

Betty Fruedan 

In 'n boek "The feminine Mystique, 1963" beskryf sy die mistiekheid van die vrou wat 

veroorsaak dat sy voortdurend geanaliseer en bestudeer word deur mans. Sy beskuldig 



90 

vroue daarvan dat hulle toclaat <lat mans selfs hul identiteit bepaal. Vroue glo wat mans 

vir hulle voorskryf. Sy voer aan dat vroue te geneig is om hulself aan die openbare 

mening van die samelewing te meet en so 'n selfkonsep vorm. Die geemansipeerde vrou 

is vry om haar eie identiteit te vorm. Vroue het 'n groot agterstand om uit te wis. Sy 

doen aan die hand <lat vroue die verskillende rolle in die samelewing (huwelik, loopbaan 

en die gemeenskap) moet kombineer om dit suksesvol te probeer vertolk (Sabrosky, 

1979: 97). 

Germaine Greer 

Sy is van mening dat vroue gekondisioneer word om die rol van die ondergeskikte in 

die samelewing te vertolk. Volgens haar is vroue se minderwaardige status te wyte aan 

die rolle wat aan haar opgele is deur die samelewing met die manlike as norm. Greer 

glo mans sien vroue as seksobjekte. Dit is volgens haar vrouc se plig om self pogings 

aan te wend in die stryd na selfstandige menswees (Sabrosky, 1979: 101). 

Elizabeth Janeway 

In haar boek "Man's \Vorld, Woman's Place: A study in Social Mythology" kritiseer 

sy die mite dat vroue hulpeloos, swak en van min waardc vir die samelewing is. Ook 

beklemtoon sy die rolle wat die samelewing vir vroue bepaal. Sy voer aan dat vroue se 

verhouding met die buitewereld slegs deur hul mans geskied. Vroue het die nodige 

leiding tot wereldverkenning en wereldbeheersing nodig. Hulle moet toegelaat word om 

hul eie keuses te maak. Gelyke werksgeleenthede is nodig vir die menswaardigheid van 

vroue en terselfdertyd vir die ekonomie. Vroue behoort die kans gegun te word om 

hullesel f in alle sfere van die samelewing te bewys (Sabrosky, 1979: 102). 

Mary Bashkirtseff 

In haar "Diary of Mary Bashkirtseff" dui sy aan dat sy haar rnoontlikhede wil ontwerp 

en aanwend. Sy openbaar 'n toekomsvisie wat skerp kritiek uitgelok het. 



Of the distinctive womanly there is in her but little trace. She was the 
very antithesis of a true woman (Groag Bell & Offen, 1983: 40-41). 

2.8.3.3. Suid-Afrikaanse vroue en feminisme 
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In die jare na die Tweede Wereldoorlog, veral die sestigerjare, het vroue wat op 

intellektuele gebied ver gevorder het, die stryd om die emansipasie van die vrou 

aangeknoop. Die sinvolheid van die bestaan van die vrou is in oenskou geneem en haar 

menswaardigheid beklemtoon. Kondisionering en die feit dat vroue aan manlike 

standaarde gemeet word en moet leef in die rolle wat in die samelewing vir hulle 

geskep word, was van die brandpunte wat aangeraak is. Russel (Korb, 1990: 6), 'n 

leiersfiguur onder ekofeministe, is van mening dat indien mans verlos word van die 

mite van 'n macho-beeld, vroue se probleme opgelos sal word. 

In professor Christina Landman se werk word treffend uitgebeeld hoe vroue uitgebuit 

is en geforseer is om tweedeklas burgerskap te aanvaar. 

Sy beskryf hoe die godsdiens van die Afrikanervrou haar ondergeskiktheid beklemtoon 

bet. Sy haal verskeie skrywers aan, onder andere Postma (in Landman, 1994: 3) . 

. . . the Afrikaans woman's third beautiful characteristic is her acceptance 
of martyrdom asook 

In the fourth instance Postma praises the Afrikaner woman for her 
submissiveness asook 

He concludes by disassociating Afrikaans women from contemporary 
European feminism, referring then to the ideas of conservative Dutch 
men (Landman, 1994: 5-6). 

Sy dui verder aan dat daar aan die begin van die twintigste eeu aangevoer is dat die 

Afrikanervrou haar Nederlandse grootmoeders, moeders en susters se voorbeeld moet 

volg, sodat sy haar rol in die samelewing kan vervul. Op daardie tydstip was 
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Nederlandse feministe egter besig om vir stemreg vir vroue te veg, derhalwe was dit 

Afrikanermans wat die teologie in Nederland bestudeer het, wat die vroue beinvloed het 

en klem gele het op hul ondergeskiktheid. Gekoppel aan hul godsdiens was sogenaamde 

skuld-fantasiee, selfvernedering en 'n pessimistiese bejeening van die self. Godsdiens 

was aangewend om vroue se handelinge te redigeer en te dwing in die rigting van hul 

eie subkultuur. Hulle het veral geglo in 'n God wat straf en het voortdurend hul sonde 

bely om sodoende deur die held (God) gered te word van die magte van Satan. Hulle 

het ook geglo in 'n Jesus wat hulle liefgehad het en liefderik behandel het, soos hul 

eggenote moes gedoen het. Die algemene gevoel was: 

... an Afrikaans woman should accept the religion of her fathers without 
question: submission to the men of her own nation without any aspiration 
toward public office and power (Landman, 1994: 119). 

Aburdene en Naisbitt (1994: xiii) maak die stelling dat na al die jare se geveg om 

bevryding, die vrou nog nie ten volle tot haar reg gekom het nie. Hulle se die volgende: 

Those men who seek to dominate are not about to "give up" the abuse 
of power; sexual harassment, sexist institutions and the horrifying 
violence against women tell us the quest for women's rights will 
continue for some time. Male-dominated institutions from political 
strongholds to the Roman Catholic Church will be dragged kicking and 
screaming into the 21st century. 

In die Suid-Afrikaanse konteks vier onreg, diskriminasie en veral geweld teen vroue 

nog steeds hoogty. Op 9 Augustus 1956, het sowat 20 000 vrouc onder leiding van 

Helen Joseph en Lillian Ngoyi na die Uniegebou in Pretoria gemarsjeer in protes teen 

die dompaswette van die regering van die dag. In 1984 is 9 Augustus deur die 

Yerenigde Volkere as 'n dag van solidariteit met die stryd van vroue in Suid-Afrika en 

Namibie verklaar. 

Bazilli (1991: 58) maak die volgende stelling ten opsigte van die probleem van Suid

Afrikaanse vroue: 



Women of all colours have a common problem, that of being victims of 
discriminatory traditional practices. 
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Gedurende 'n ANC seminaar georganiseer deur die ANC vroue-afdeling in Lusaka in 

1989, het die volgende basiese behoeftes van vroue na vore gekom: 

What are the demands of women in South Africa: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Characterisation of our future society should be explicitly non
sexist. 

The constitutional guidelines should be comprehensively 
examined to ensure that patriarchy is not entrenched with regard 
to family, land ownership and the judicial system. 

Constitutional recognition should be accorded to a Women's 
Rights Charter which should be formulated through popular 
participation. 

The State should ensure the implementation of a programme of 
affirmative action. 

The Constitution should protect women against non-democratic 
cultural and religious practices, domestic violence, sexual 
harassment and rape. 

The law should enable women to have full control over their 
bodies and they should therefore have a right to choose to have 
a child or terminate a pregnancy. 

Domestic labour should be socialised. 

Labour Law should guarantee a living wage for women to be 
determined through consultations with trade unions and their 
interested parties. 

There, should be protective legislation established through 
consultations with trade unions and other interested parties. 

A democratic government should ratify the UN Convention on 
the Elimination of all forms of Discrimination against Women 
(Bazill i, 1991: 77). 
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2.8.4 Feministiese strominge 

2.8.4.1 Inleiding 

Feministe word verdeel in vier hoof feminismes. Die vier strominge is Ortodoks 

Marxistiese feminisme, radikale feminisme, sosialistiese feminisme asook liberale 

feminisme. Vervolgens 'n kort beskrywing van elk van die groepe: 

2.8.4.2 Ortodoks Marxistiese feminisme 

Hierdie groep voer aan dat vroue se onderdrukking op klas gegrond is. Vroue word 

onderdruk deur kapitalisme en die seksistiese verdeling van arbeid wat deur kapitalisme 

geskep word. Die openbare sfeer van die !ewe soos byvoorbeeld die arbeidsmark is 

verbode vir vroue. Hulle plek is tuis as tuisteskeppers en moeders wat verantwoordelik 

is vir die versorging van die familie. "Vroulike" pligte soos die rol van die toegewyde 

ma en eggenote wat haar werkende man moet versorg is voorbeelde van die seksistiese 

verdeling van arbeid. Holland et al (1995: 6-7) se die volgende hieroor: 

Hegemonic masculinity ... tends to be characterised by power, authority, 
aggression and technical competence. Emphasized feminity . . . is 
characterised by compliance with subordination and is oriented to 
accommodating the interests and desires of men. Associated with 
emphasized feminity are qualities of sociability, sexual passivity and 
acceptance of domesticity and motherhood. 

Volgens die Marxistiese feministe word vroue nie onderdruk omdat hulle anders is as 

mans nie. Hierdie feministe sien hulself as geslagsblind, en glo dat vroue onderdruk 

word as gevolg van hul minderwaardige posisie binne die klasse samelewing. 

Hulle voer aan dat slegs die totale vernietiging van die kapitalistiese samelewing en die 

se seksistiese verdeling van arbeid die einde van vroue se onderdrukking sal teweeg

bring. Geslagsverskille is van minder politieke belang as klassevcrskille (Fourie, 1997: 

9). 
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2.8.4.3 Radikalc feminisme 

Hierdie groep feministe is sterk polities- en rewolusioner-georienteerd. Hul optrede is 

soms baie militant. Hulle wil he dat die bordjies verhang moet word en die vrou die 

dominante rol moet vertolk (Banks, 1981: 232). Vir hulle gaan dit om 'n totale 

veranderende samelewing. 

Hierdie feministe het in die jare sestig na vore getree. Korb (1990: 6) se dat hulle groat 

welslae in hul protes teen diskriminasie behaal het. Hulle voer aan dat vroue se 

identiteit en hul onderdrukking biologies gegrond is. Radikale feministe se dat slegs die 

totale omverwerping van die bestaande samelewing vroue kan bevry van onderdrukking. 

Uitsprake deur werklik radikale feministe toon waarvoor hulle veg en hoe ernstig hulle 

is om hul doelwitte te bereik. 

* 

* 

* 

Feministe wil vroue voorsien van die vaardighede om die manlike visie van die 

wereld uit te daag en om 'n alternatief vir daardie visie te voorsien, om vroue 

selfvertroue te gee om hulle te bemagtig, om hulle regte te eis en om hulle 

opnuut op te voed (Bazilli, 1991: 21). 

As radikale feministe, erken hulle dat hulle in 'n magstryd met mans gewikkel 

is, en dat die agent van hul onderdrukking die man is in soverre hy identifiseer 

met die voorregte van oorheersing van die manlike rol en die uitvoering 

daarvan. Dit is die doelwit van radikale feministe om vroue te organiseer en om 

die negatiewe uitwerking van die geslag klassesisteem op vroue se vooruitgang 

in die werkopset te vernietig (Nicholson, 1986: 27). 

Die Vrouebevrydingsbeweging (Women's Liberation Movement) is besig om die 

stryd te voer teen die patriargale ideologie. Omdat hierdie groep feministe op 

ideologiese en kulturele vlak optree, gaan dit oor politieke optrede - 'n aktiewe 

stryd om vcrandering te bewerkstellig; die verandering wat voortspruit uit 

menslike betrokkenheid soos dit elders is in die Vrouebevrydingsbeweging 

(Birke, 1986: 134). 



* 

* 
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Feminismc is 'n revolusionere, morelc beweging daarop ingestel om politieke 

mag te gebruik om die samelewing te vcrander, om dit te feminiseer. Vir hierdie 

soort beweging is assimilasie vernietigend (French, 1986: 478). 

Die emansipasie van die vrou het bewys dat dit een van die langste stryde is wat 

ooit gevoer is. Nasionale bevryding bewerkstellig nie vanselfsprekend vroue se 

emansipasie nie (Bazilli, 1991: 755). 

* As feministe is outonomie uiters waardevol vir hulself as individue en vir vroue 

as 'n groep. Hulle wil in hulself en in hul om~ewing toestande ontwikkel wat 

hulle in staat stel om hul eie politieke, maatskaplike, ekonomiese en persoonlike 

toekoms te beheer (Ruth, 1980: 3). 

Radikale feministe veg vir die vernietiging van geslagsverskille en allc strukture binne 

die samelewing wat vroue reduseer tot minderwaardigheid en ondergeskiktheid. 'n 

Geslaglose samelewing moet die huidige mans-gedomineerde een (patriargie) vervang. 

Hulle wil 'n politieke drukgroep vorm om die geslagsklassisteem te vernietig. 

Radikale wil he dat alle vroue hul identiteit moet herontdek deur die enigste ware 

menslike ideaal te omhels, naamlik hul vrouwecs soos dcur hulself ge"interpreteer. Hulle 

is gewikkel in 'n magstryd met die man en se dat mans in die pad is. Die polarisasie 

van en antagonisme tussen die geslagte word verwelkom en aangemoedig (Fourie, 1997: 

9). 

2.8.4.4 Sosialistiese f eminisme 

Yir hierdie feministe gaan dit om die bevryding van die vrou op die persoonlike en 

sosiale front. Hulle stel dit bo die strewe vir mag kenmerkend aan die man. Aburdene 

en Naisbitt stel dit soos volg: 

A new social order ... that will eventually replace the old order based on 
the domination of the male sex, its values and power (Aburdcne & 
Naisbitt, 1994: xiii). 
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Sosialistiese feminisme stel nie die individu gelyk aan sy/haar klas of geslag nie. Die 

individu word gesien as die som van sy/haar omgewing. Hulle beklemtoon die 

omgewingsfaktore waarbinne vroue hulle bevind en voer aan <lat vroue se 

onderdrukking deur hierdie faktore daargestel word. Strukture binne die samelewing 

soos die familie, die huwelik, die skool en die kerk is die hoofoorsaak van diskriminasie 

teen vroue. Die volgende dui op die manier waarop die skool bydra tot die 

diskriminasie teenoor dogters: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Sex differentiation in whole school areas; 

sex bias in reading schemes, textbooks and teaching resources; 

the hidden curriculum; 

classroom relationships; 

careers education; 

language used in schools; 

the changing curriculum (Arnot, 1985: 118). 

Uitsprake van hierdie feministe is: 

* 

* 

Die onderliggende geslagsbevooroordeling in stereotipe geslagsrolle mag miskien 

nie kwaadwillig of selfs opsetlik wees nie, maar die voortgesette onbetwisbare 

stereotipe geslagsrolle sonder ontleding of kommentaar mag ongelykheid 

onopsetl ik bevorder (Quell & Pfeffer, 1982: 268). 

Opvattings wat deur die sosialiseringsnorme en vroee geskiedenis gevorm is, 

be"invloed mense om hul individuele werelde te stig. Gevolglik simboliseer die 

verwagtinge wat leierskapposisies inhou die elemente van die leierskapsrolle. 

Vroue wat 'n androsentriese wereld verwerp, sal dus heelwaarskynlik posisies 

wat as androsentries beskou word, verwerp terwyl vroue wat gekondisioneer is 

om van manlike waardes te aanvaar heel waarskynlik sulke posisies aanvaar 

(Nixon, 1987: 68). 
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In 'n poging om die beginsels van praktyke van die manlike akademiese 

gemeenskap te hervorm of te vervang, het feministe 'n aanval geloods op die 

wettigheid van manlike ekonomiese, politieke en sosiale bevoorregting. Deur 

byvoorbeeld die "patriargale paradigma" van massa opvoeding, die "manlike 

stroom" kurrikula en manlik georienteerde onderrig- en evalueringsmetodes 

bloot te le, het sosialistiese feministe (en ander) die mite van die onderwys se 

geslagsneutraliteit ontmasker (Arnot & Weiler, 1993: 197-198). 

Sosialistiese feministe wil onafl1anklikheid en selfuandhawing vir vroue he, dog poog 

nie om mans hul regte te ontneem nie. Hulle is teen die stereotipe geslagsbevooroor

deling maar veg nie vir dominansie deur vroue nie. Dit beteken hulle verabsoluteer nie 

vroue nie. Die onreg wat teenoor vroue gepleeg word deurdat hulle geforscer word om 

manlike waardes te aanvaar, moet uit die wcg geruim word. 

Vir hierdie feministe is die ideale samelewing een waarin seksistiese verdelings van 

arbeid en streng kategoriee van seksistiese orientasie plek gemaak bet vir 'n nie

kategoriese interaksie tussen individue (Fourie, 1997: 9). 

2.8.4.5 Liberale f eminisme 

Liberale feministe beskou alle mense, ongeag hul geslag, as rasionele wesens met 'n 

gelyke potensiaal tot rede. Hierdie moontlikheid word nie vasgestel deur die individu 

se geslag, ras of klas nie, en kan verder uitgebrei word deur die daarstelling van gelyke 

toegang tot gehalteonderwys: die klem is op individuele intellektuele kapasiteit. 

Geslagsongelykhede was nog altyd deur liberale fcministe beveg. Hulle dring aan op 

gelykheid voor die reg, die wegdoen van wetgewing wat vroue se moontlikhede inhibeer 

en verhoed dat hulle vir hulself <link en self besluit wie en wat hulle wil wees en wil 

doen. Wetgewing wat aan mans groter materiele vryhede verskaf, moet geskrap word. 

Geslagsdiskriminasie word beskou as iets wat 'n negatiewe sosio-ekonomiese uitwerking 

op die samelewing in sy geheel uitoefen aangesien dit die potcnsiaal, vermoens, 
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kundigheid, opleiding en vooruitsigte van bevordering en hoe verdienste van vroue 

beperk en selfs aan bande le. 

Uitsprake in hierdie verband is die volgende: 

* 

* 

Die stryd gaan me net bloot oor gelykheid tussen vroue en mans in die 

ekonomiese en politieke sfere nie ... dit gaan nie net oor die verdeling van 

arbeid op grond van geslag nie, maar wel oor die verdeling van arbeid in die 

bree samelewing waarin alle mense ... bevoegd is om produktiewe en skeppende 

arbeid te verrig (Vogelman, 1982: 104). 

Manlike en vroulike rolle in die familie, ekonomie en die samelewing, word nie 

oor die algemeen biologies bepaal nie, maar word eerder kultureel toegewys. 

Die verhouding tussen die twee geslagte is nie een van gelykheid nie, maar een 

van onderdrukking (Bazilli, 1991: 63). 

Elkeen moet self kan besluit hoe hy/sy hom/haar wil uitleef en waarmee hy/sy wil 

identifiseer. Geslagsvoorkeure word beskou as 'n persoonlike saak, solank dit nie 

inbreuk maak op die regte van ander mense nie. Liberale feministe staan vir 'n 

merietokrasie, hulle is gekant teen regstellende aksie op grond van geslag; die 

potensiaal en moontlikhede van 'n persoon is van belang. Die persoon se vermoe om 

iets te kan doen word hoer geag as die geslag van die persoon wat dit doen (Fourie, 

1997: 9). 

Liberale feministe veg vir die emansipasie van vroue maar nie as die dominante geslag 

nie. Hulle glo aan gelykstelling van die geslagte sander om mans hul regte te ontneem. 

2.8.5 Essensies van feminisme 

2.8.5.1 Inleiding 

Soos reeds voorheen in hierdie hoofstuk, paragraaf 2.6. l, genoem, verskyn essensies 
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in konkrcte ervarmge as menslike wyses van lewe, moontlikheidsvoorwaardes, 

betekenisdraers en evidensies. In hierdie verband beteken <lit daardie kwaliteite wat dui 

op die evident feministiese, die wyse van lewe wat identiteit aan die feminisme verleen. 

2.8.5.2 Essensies van fcminisme 

Uit die bespreking van feminisme in afdelings 2.8.2, 2.8.3 en 2.8.4 het die volgende 

essensies van feminisme aan die lig getree: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

Ortodoks Marxistiese, radikale, sosialistiese of liberale sienswyse 

emansipasie van vroue 

gelykstelling van geslagte 

onafhanklikheid en selfhandhawing 

magstryd met mans 

sterk polities-georienteerdheid 

verandering van samelewing 

vernietiging van geslagsklassisteem 

verwydering van diskriminerende praktyke 

respek vir vrouwees 

besluitneming oor liggaamlikheid 

vernietinging van stereotipes 

gelyke regte in die werkplek en politiek. 

2.8.6 Wanpraktyke dcur feminismc bcvcg 

Feministe Jig die volgende diskriminerende wanpraktyke ten opsigte van vroue in die 

samelewing uit en beveg dit: 

* Die paternalistiese gesindheid teenoor vroue en die begeerte om die samelewing 

te verander ten gunste van vroue sodat hulle nie slegs daarin opgeneem word nie 

(Brock-Utne, 1989: 495). 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Minderwaardigheid, ondergeskiktheid en 'n gebrek aan selfvertroue is ingebou 

in die begrip vroulikheid. Dit is die fundamentele probleem waaruit die vrou se 

minderwaardige politieke en ekonomiese status spruit (Nicholson, 1986: 27). 

Patriargie rus op twee pilare. Die eerste een is die seksistiese verdeling van 

arbeid. Sommige beroepe word aan mans en ander aan vroue volgens die aard, 

aansien en vergoeding wat daarmee gepaard gaan, toegewys. Die tweede is die 

beheer wat mans oor vroue uitoefen wat hul bewegings inhibeer en voorskryf 

oor wat vroue behoort te wees en hoe hulle behoort op te tree (Walters & 

Manicom, 1996: 23). 

Die samelewing is opgedeel in 'n dominante manlike kultuur en 'n vroulike 

subkultuur. Die manlike kultuur is openlik sigbaar en die stem is duidelik 

hoorbaar terwyl die vroulike subkultuur passief, stil en opofferend is (Landman, 

1994: 1). 

Vroue word gemeet aan manlike standaarde en norme en daar word verwag dat 

hulle die stereotipe rolle wat vir hulle volgens manlike norme geskep is, sal 

vertolk (Shilling, 1991: 25). 

Diskriminasie deur werkafbakening word geregverdig deur die stereotipe 

aanname dat die vrou fisies swakker is as die man en sy letterlik as die swakker 

geslag beskou word. Daar word ook die stelling gemaak dat vroue nie 

intellektueel en emosioneel opgewasse is vir sekere take nie (Birke, 1986: 26). 

Manlike oorheersing in die huwelik word deur beide gades as 'n aspek van 

liefde vertolk (Haavind, 1982: 148). 

Feministe spreek veral laat twintigste eeuse aangeleenthede wat vroue raak, aan. 

Aangeleenthede soos vroue se gesondheid, aborsie, gesinsbeplanning, 

pornografie, geweld, arbeidsvoorwaardes, kinderversorgingfasiliteite en seksuele 

teistering by die werkplek (Weiner, 1994: 56). 
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Die grootste struikelblok in die weg van vroue is seksisme (Acker, 1994: 76). 

2.8. 7 Feminisme se opvoedingstaak - samevatting 

In die samelewing is vroue dikwels die prooi van elemente soos geweld, armoede, 

seksisme, paternalisme en ander diskriminerende praktyke. 

Feminisme spreek veral drie areas aan naamlik: 

* 

* 

* 

Liggaamlikheid en vroue se reg om oor hul eie liggame besluite te neem. 

Vroue se reg op die uitkomste van hul arbeid - om erkenning daarvoor te kry 

en daarvoor betaal te word volgens wat dit werd is. 

Om stereotipering te ondermyn en vroue aan te moedig om hulself te bemark en 

hulself te bevry uit situasies waar hulle slegs 'n tradisionele en minderwaardige 

rol gespeel het. 

Om hierdie redes is feministe veral gemoeid met die opvoeding en bemagtiging van 

vroue. Dit word gedoen deur hulle te help om hul moontlikhede te ontdek en aan te 

wend tot hul eie voordeel om sodoende hulle van onderdrukking te bevry. 

Die emansipasie van vroue is 'n werklikheid. Feministe veg veral vir die instelling van 

gelyke regte en moedig vroue aan om nie tcvredc te wees met onderwaardering nie. 

Hulle moet selfgeldend en selfhandhawend optree, maar mag onder geen omstandighede 

hul vrouwees prysgee nie. 

Vroue behoort ekonomiese onafl1anklikheid te verkry en 'n regmatige kans gegun te 

word om hulself te bewys. Feministe beywer hulle om toe te sien dat vroue by die 

werkplek dieselfde regte en voorregte geniet as mans. Hulle wil toesien dat geen 

diskriminerende wanpraktyke beoefen word ten koste van vroue nie. 
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Op politieke gebied het vroue net soveel reg as mans. Die politiek is nie meer, soos in 

die verlede, uitsluitlik gereserveer as die gebied van mans nie. Feministe moedig vroue 

aan tot toetrede tot die politiek. 

Radikale feministe veg veral om strukture binne die samelewing wat vroue as 

onbevoegd bestempel te vernietig sodat hulle hul regmatige plek op politieke gebied kan 

vol staan. Hulle voe! sterk dat vroue ook inspraak moet he in beleidsbepaling en die 

daarstelling van infrastrukture wat dit moontlik maak vir vroue om in al die verskillende 

sfere van die samelewing te kan <lien. 

Feministe beywer hulle om 'n veranderde samelewing ten gunste van vroue teweeg te 

bring. Strukture wat teen vroue diskrimineer, moet uit die weg geruim word en die wat 

hulle beywer vir vroueregte, moet in die plek daarvan daargestel word. 

Manlike oorheersing in skole moet beveg en vernietig word. Vroue moet ook m 

bestuursposte aangestel word. Dogters behoort dieselfde behandeling as seuns te 

ontvang. Seuns moet ook nie toegelaat word om beheer oor dogters uit te oefen nie. 

Skoolkurrikula moet voorsiening maak vir albei geslagte en nie vakke uitsonder vir 

seuns of vir dogters nie (Wolpe et al, 1997: 79-85). 

In 'n patriargale samelewing soos die Suid-Afrikaanse samelewing, geskied erkenning 

en bevoordeling dikwels op grond van klas en geslag. Pcministe vuur vroue aan om 

aktief betrokke te raak by die daarstelling van 'n samelewing waar geslagsgelykheid 

bevorder en gevestig word om die lewenskwal iteit van vroue te verbeter en te bevorder. 

2.9 SAMEV ATTEND 

In hierdie hoofstuk is die unieke leefwereld van die vrou na vore gebring. Sy 

konstitueer en modelleer haar wereld volgens haar eie besondere betekening en 

vertolking van die werklikheid. Sy is veelsydig en vertolk verskillende rolle binne die 

samelewing. 
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Strukture binne die samelewing veroorsaak dat die vrou in baie opsigte 'n 

minderwaardige posisie beklee. Paternalisme, armoede, geweld en probleme by die 

werkplek dra by tot die benadeling van die vrou sodat sy nie tot haar reg kan kom nie. 

Feministe beywer hulle <laarvoor om nie net in die samelewing nie, maar veral by vroue 

self dit tuis te bring dat 'n vrou ook 'n eie identiteit besit. Daar is sekere regte wat die 

vroue toekom, aldus die feministe. Hulle wil he vroue moet deelneem aan besluitneming 

en beleidbepaling om voldoende te leer om hulself te handhaaf. 

In die volgende hoofstuk gaan die vrou as onderwyseres bespreek word. Daar gaan na 

aspekte van die skool en onderwysgee, asook die rol wat die onderwyseres in die 

volwassewording van die kind speel, gekyk word. Haar bydrae tot die organisasie en 

administrasie van die skool sal ook onder die loep geneem en in diepte bespreek word. 

******* 



105 

HOOFSTUK DRIE 

VROUWEES IN DIE ONDERWYS 

3.1 INLEIDING 

Wereldontdekking en wereldbegryping begin in die ouerhuis. Die kind leer deur met 

sy ouers te kommunikeer en betekenisse te heg aan objekte, gevoelens en gebeurtenisse. 

As verlengstuk van die aktiwiteite wat reeds deur die ouers begin is, moet die skool die 

kind op metodiese wyse voorberei vir sy taak wat hy eendag in die volwasse wereld sal 

moet verrig. Die kind moet van vaardighede, kennis en insig voorsien word, wat vir 

sy hedendaagse en toekomstige menswees betekenisvol sal wees (Landman, 1981: 3). 

Ouers beskik nie altyd oor die nodige kennis en insig om die kind te begelei tot 

selfaktualisering nie. Hierdie taak word aan professionele opvoeders oorgelaat. In die 

skool vind daar op 'n georganiseerde en sistematiese wyse onderrig en leer plaas ten 

einde die kind in staat te stel om 'n selfstandige greep op die werklikheid te verkry. 

In die skool tree onderwysers op wat oor die geestelike, sedelike en fisieke vermoens 

en mag beskik om opvoedingsverhoudinge in beweging te bring (Landman, 1981: 4). 

Die onderwyser wat werklik geroepe voel tot die onderwys is 'n gemotiveerde, 

toegewyde, pligsgetroue mens. Hy is 'n mens wat duidelik aan die kind laat verstaan 

dat hy pedagogies tot hom aangetrokke is, iemand wat as medestander en medeganger 

vir die kind wil optree. Hy laat die kind verstaan <lat hy beskikbaar is wanneer die kind 

hom nodig sou kry. Die onderwyser gryp in wannccr hy mcrk dat die kind nie meer aan 

behoorlikheidseise voldoen nie. Hy toon belangstelling in die leerder en sy probleme. 

Die onderwyser gaan oor tot opvoedingsbemoeienis, skenk vertroue, toon aan die kind 

hoe om gehoorsaamheid aan norme te toon; hy is bestendig in sy optrede. Deur sy 

opvoedingsbemoeienis toon en bewys hy dat hy die kind as mens begryp. 
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Die onderwyseres hct as vrou op grand van eienskappe soos meelewendheid, empatie, 

toewendenheid, haar gerigtheid op die menslike eerder as die saaklike en haar 

sorgsaamheid, 'n onontbeerlike rol om te speel in die lewe van die kinders wat sy moet 

onderrig. Sy het dikwels weens haar intu'itiewe kommunikasie en ingesteldheid op die 

affektiewe, 'n goeie begrip van die kinders, veral die wat affektief verwaarloos is. 

Die onderwyseres wek by die kinders 'n sin vir die estetiese sodat hulle kan leer om 

die skone te waardeer wat veredelend op hul gemoedere kan inwerk. Sy omring daarom 

die kinders met die skone, sodat hulle 'n waardering kan ontwikkel vir wat goed en 

mooi is. As identifikasiefiguur tree sy op as mentor vir die jong dogters. Sodoende 

word sekere waardevolle wyses van menswees daagliks doeltreffend beoefen as 

voorbereiding vir latere selfstandige beoefening daarvan in die maatskaplike 

werkl ikheid. 

In die klein gemeenskap van die skool kan die onderwyseres die essensies van haar 

vrouwees tot vergestalting bring in haar opvoedingsbemoeienis met die leerders. 

Daarom gaan die volgende aspekte van die vrou as onderwyseres onder meer in hierdie 

hoofstuk onder die loep geneem word, naamlik die onderwyseres as verwerkliker van 

waardes, as ontsluiter van die estetiese, as identifikasiefiguur, as model van vroulikheid 

asook haar bydrae tot die skoolorganisasie en -administrasie. 

Maar eers is <lit nodig om kortliks aandag te gee aan die skool as vergestaltingsruimte 

van die pedagogiese. 

3.2 DIE SKOOL AS VERGESTALTINGSRUIMTE VAN DIE PEDAGOGIESE 

3.2.1 lnleiding 

'n Skool kan beskryf word as 'n onwegdinkbare en onweghandelbare inrigting waarin 

daar op georganiseerde en sistematiese wyse sekere aktiwiteite plaasvind waardeur 'n 

kind op 'n deskundige wyse begelei word na 'n volwasse bestaanswyse deur die 

inoefening van betekenisvolle inhoude (Landman et al, 1982a: 11). In die skool is die 
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onderwyser/es egter nie slegs besig om werklikheid te ontsluit met die oog op die 

behoorlike volwassewording van die kind nie. Hy/sy is ook besig om te werk aan die 

menswees van sy leerlinge (Landman et al, 1982a: 127). Daarbenewens word daar in 

die skool klem gele op lewensorientering en sinvinding. Dit beteken dat die kind gehelp 

word om sinvol te !ewe en te werk aan 'n sinvolle toekoms (Landman, 1981: 3). 

Benewens bogenoemde essensies van die skool naamlik die skool as onderrig- en 

leerruimte en die skool as oefenplek vir sinvinding, sal daar in hierdie afdeling gekyk 

word na die volgende: 

* 
* 

* 

* 

* 

die skool as ernssituasie vir samewerking, 

die skool as steunpunt vir die oefening van selfstandigheid, 

die skool as samelewingsinstituut 

die sosialiseringstaak van die skool 

die KOOB (COTEP)-dokument 

3.2.2 Die skool as onderrig- en leerruimte 

Die skool is 'n besondere onderrig- en leerruimte waar opvoedende bedrywighede 

tussen opvoeders en leerders kan plaasvind. Die onderwyser ontmoet die leerder en is 

bereid om 'n pedagogiese vcrhouding met horn te stig. Sy aanvaarding van die leerder 

is op opvoeding gerig en die kind beleef dat die onderwyser genoeg tyd vir horn het. 

'n Onsheidsruimte word geskep waar die kind 'n bewus wees van my (Landman et al, 

1979: 38) beleef. 

3.2.3 Die skool as oefenplek vir sinvinding 

In die klaskamer word die leerder die kans gegun om die sinvolheid van die leerstof te 

ontdek. Die onderwyser se taak is om aan die leerstof betekenis te gee sodat die 

leerders dit kan verstaan, kan orden en kan beteken. Tydens die realisering van 

opvoedende bedrywighede word die leerders se belangstelling gewek en beleef hulle die 

leerstof as logics en interessant. Die kwaliteit van die onderwyser se onderrig, sy 
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vakkennis en kundigheid kan die leerders lei t0t toercikende sinbelewing van die 

leerstof. 

3.2.4 Die skool as ernssituasie vir samewerking 

Onderwyser en leerders se saamwees word gekenmerk deur entoesiastiese deelname aan 

die opvoedende bedrywighede wat binne en buite die klaskamer plaasvind. Die leerders 

kan slegs deur hul betrokkenheid by die opvoedende bedrywighede daarin slaag om 

betekenisse te ontdek en hul positiewe moontlikhede te laat ontplooi. Die onderwyser 

ontsluit die leerstof vir die leerder, wat op sy beurt deur aktiewe deelname aan die 

leersituasie medeverantwoordelik is vir sy eie sinvinding. Onderwyser en leerders deel 

die sosiale ruimte van die klaskamer en is voortdurend in kommunikasie met mekaar. 

Die gehalte van hierdie kommunikasie word bepaal deur die persoonlikheid en 

bevoegdheid van die onderwyser en die gehalte van die betrokkenheid van die leerders. 

Daar is voortdurend 'n wisseling van gedagtes, gevoelens en houdinge. 

3.2.S Die skool as steunpunt vir die oefening van selfstandigheid 

In die skoolsituasie word die leefsituasie buite die skool nageboots sodat die kind weet 

wat vir horn wag wanneer hy die volwassewereld moet betree. Hy moet derhalwe 

periodiek die kans gegun word om uit eie ervaring onafhanklike ontdekkings en logiese 

afleidings te kan maak. Die kind word deur hierdie periodieke verlating in die 

geleentheid gestel om toenemend selfstandigheid te vcrwerf. Die geleentheid wat aan 

die kind gegun word om selfstandig op te tree, berei horn voor vir sy toetrede tot die 

volwasse wereld waar hy sy eie besluite sal moet neem. 

3.2.6 Die sosialiseringstaak van die skool 

Die skool is 'n samelewingsinstituut waar leerders op metodiese wyse voorsien word 

van die vaardighede, kennis en insigte om toereikend hulself in die samelewing te kan 

handhaaf. By uitstek gaan dit om die saamwees van mense en om die opbou van 

intermenslike verhoudinge (Pretorius, 1979: 64). 
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As samelewingsinstituut, vorm die skool as't ware 'n "antisiperende brug" (Van der 

Stoep & Louw, 1976: 260) tussen die wereld van kindwees en die van volwassene 

wees. In sy wese bied die skool 'n geleentheid aan die kind om die volwasse leefvorm 

te leer ken en te beheers sodat hy gereed mag wees vir sy toetrede tot die volwasse 

wereld. 

As samelewingsvorm is die skool 'n plek waar menslike saamlewe en saamwerk voltrek 

word. Die skool is vir die kind 'n noodsaaklike sosiale oefenterrein; die kind oefen sy 

kommunikasie met sy medemens en sy sosiaal-kommunikatiewe moontlikhede word in 

die skool verwerklik (Pretorius, 1979: 64). 

Die skool het gevolglik 'n belangrike sosialiseringstaak. Hierdie taak behels onder meer 

die oordra van kennis en kultuur aan die kind. 

Die kind moet geleer word om te arbei, te organiseer, saam te werk en saam te lewe 

met ander, veral vreemdes. Hy moet leer om waardes te eerbiedig en na te lewe. Dit 

is ook nodig vir die kind om te leer om met ander mee te ding en om weerbaar te wees, 

om te ontspan en op 'n opgevoede manier om te gaan met die teenoorgestelde geslag. 

Dus die kind moet geleer word om te "lewe" (Pretorius, 1979: 70-76). 

As mens vorm die kind deel van die hedendaagse samelewing en het 'n nood aan 

geborgenheid, veral omdat daar baie gevalle van geestelike en pedagogiese 

verwaarlosing voorkom, die individuele vryheid baie beklemtoon word en daar min 

rekening gehou word met die eise van saamlewe en medemenslikheid. In die skool moet 

daar derhalwe 'n pedagogiese ruimte geskep word waar die kind geborgenheid beleef 

sodat hy voldoende vertroue mag openbaar om self te waag. Deur die voorlewing van 

die onderwyser/es, gee hy/sy uitdrukking aan waardes sodat daar 'n waardebewussyn 

by die kind gewek word. 

3.2. 7 Die KOOB (COTEP)-dokument 

Die doelstellings van die skool, soos vervat in bostaande dokurnent, kan soos volg 
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saamgevat word (sien Bylae F: Interim Policy of Early Childhood Development, 1996: 

17, 18, 19): 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

die bevordering van sensoriese persepsies van die kind; 

die bevordering van die taalvaardigheid, taalgeletterdheid en kommunikasie

vaardighede van die kind; 

die bevordering van logiese denke asook probleem- en konflikhantering; 

die bevordering van vaardighede in die kunste en in kulturele waardering; 

die bevordering van wetcnskaplike denke en vernuf; 

die oordra van kennis en vorming van waardering en respek vir natuurbewaring 

en omgewingsbewaring; 

die opleiding en onderrig in tegnologiese vaardighede en tegnieke; 

om die kind te lei tot waardering, respek vir en bewaring van kultuurerfenis, 

gebruike en tradisies asook respek vir die menswaardigheid van ander; 

die vorming van geestelike, morele en etiese waardes en norme; 

die daarstelling van 'n infrastruktuur vir die bevordering en ontdekking van die 

eie positiewe moontlikhede, sowel as verkcnning en eksploratiewe vaardighede 

en selfstandige besluitneming; 

die daarstelling van praktiese geleenthede om die kind 'n beter begrip van 

ekonomiese aktiwiteite en beginsels te gee; 

die bied van 'n geleentheid om elke individu om sy bekwaamhede en 



* 

* 
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bevoegdhede op sy eie unieke wyse te ontplooi; 

die beskikbaarstel van dienste en programme vir die besondere leerbehoeftes van 

leerders met spesiale onderwysbehoeftes; 

programme moet geensms diskriminerend van aard wees en die 

menswaardigheid van die kind aantas nie (COTEP Document, 1996: 17, 18, 

19). 

3.3 WESENSKENMERKE VAN ONDERWYSER/ESWEES 

3.3.1 Inleiding 

Greeting his pupils, the master asked 
What would you learn of me? 
And the reply came: 
How shall we care for our bodies? 
How shall we rear our children? 
How shall we work together? 
How shall we live with our fellowmen? 
How shall we plan? 
For what ends shall we live? 

And the teacher pondered these words 
and sorrow was in his heart, for his own 
learning touched not these things 

(Anoniem in Perspectives in Education, 1986: 16) 

Hierdie kort gediggie illustreer <lat dit die taak van die onderwyser/es is om die leerder 

so te lei en te begelei dat hy dit wat hy geleer het sy eie maak en tot sy eie voordeel 

kan aanwend. Vir die leerder moet sy onderwyser/cs 'n rolmodel wees, die verpersoon

liking van sy eie dromc en ideale (Cawood het al, 1980: 10). Die voorbeeld van die 

onderwyser/es bly die leerder by, ook wanneer hy volwasscnheid bcreik het en hy op 

sy beurt die voorbeeld moet stel. Dit vorm horn en maak van horn die mens wat hy 

behoort te wees. 
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Elke onderwyseres is 'n unieke individu. Sy skep volgens haar eie skeppingsdrang 'n 

klaskameratmosfeer waar die leerders in geborgenheid selfvertroue verkry om 

uitdagings te aanvaar en kritiese denke te vorm. Sy laat die leerders verstaan dat sy 

medemenslikheid aan hulle wil betoon en agting vir hul persoonwees het. In 'n 

aangename pedagogiese verhouding skep die onderwyseres leerervarings vir haar 

leerders waar hulle leer om probleme op te los, besluite te neem en om te skep. 

Die sin van onderwysgee is om die leerder te help om bekwaamheid te verwerf vir sy 

taak as mens. Die behoefte van die leerder asook die sosiale behoeftes van die 

gemeenskap word aangespreek in lessituasies. Dit is vir die onderwyseres belangrik om 

kontemporere eise van die samelewing in ag te neem in die onderrig van die leerder om 

hom voor te berei vir die volwasse wereld. Sy is die persoon wat die kind moet lei en 

begelei en toereikend voorberei vir sy inskakeling in die samelewing. 

Ten einde meer lig te werp op die persoon wat die begeleidingswerk doen, gaan uit 

geskrifte aangehaal word om die onderwyser tc identifiseer, die begrip "onderwyser" 

te kwalifiseer en te verduidelik wie die onderwyser werklik is. 

In hierdie verband dui "onderwyser" op beide manlike en vroulike leerkragte. 

3.3.2 Uitsprake oor onderwyserwees 

3.3.2.1 Franzsen 

Uit 'n etimologiese ontleding van die begrip "onderwyser" blyk dit dat die begrip 

ontwikkel het uit die Nederlandse begrip "onderwijzer" wat omskryf word as die 

persoon wat die beroep het om onderwys te gee. "Onderwijzer" is afgelei van die 

werkwoord "onderwijzen ". "Onderwijzen" beteken om iemand iets te leer. 

Die Engelse begrip "teacher" en die Duitse "Lehrer" dui op die onderrigfunksie. Die 

Franse begrip "maitre" dui daarop dat 'n persoon 'n meester is en leiding gee. Die 

onderwyser is die persoon wat bcgelei en onderwys gee. Hy voed die leerders op tot 
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verantwoordelikheid. Die on<lerwyser is derhalwe met opvm>:ende onderwys besig. 

Slegs wanneer die onderwyser aan die vereistes van menswaardige volwassenheid 

voldoen, kan hy vir die kind 'n "wegwysende hulp- en steungewende en dienende 

leermeester en begeleier wees". Die onderwyser se tweevoudige funksie is: hulp en 

steungewende leiding aan sy leerders in die verwerwing van kennis en deug en aldus 

die ontwikkeling van die kind se verstand en sedelike karakter. 

Die onderwyser as individu en die onderwyserskorps het 'n bepaalde verpligting tot 

leiding in die gemeenskap, in die taak as vertolker en voorlewer van die 

gemeenskapsnorme. Die ware onderwyser as opvoeder is die persoon wat nie bloot 

omdat hy draer van menslike waardes is, of as skepper van kultuurgoedere die 

omgewing be"invloed nie, maar wat opvoed as gevolg van 'n praktiese behoefte daartoe 

(Franzsen, 1985: 10-12). 

3.3.2.2. Landman 

Landman (1977b: 2) se slegs daardie onderwyser/es wat 'n deskundige opvoeder is, kan 

aanspraak maak op professionele status. 'n Onderwyser/es kan as deskundige opvoeder 

gereken word indien hy/sy minstens oor die volgende beskik: 

* 

* 

* 

* 

3.3.2.3 

toereikende vakkennnis; 

betroubare kennis van die opvoedingswerklikheid en van allcs wat hierdie 

werklikheid kan verduister; 

grondige kennis van die eie lewensopvatting en van alles wat dit bedreig; en 

werklikheidsgetroue integrasie (sintese) van vakkennis, opvoedingswerklikheid

kennis en lewensopvattingkennis (Landman, 1977b: 2). 

Gunter 

Die onderwyser moet aan die e1se van volwassenheid voldoen, aangesien hy die 

leerlinge omhoog moet lei tot volwaardige volwassenheid. Hy stel hoe eise aan homself 

en gaan sy leerlinge voor in hulle op weg wees na menswaardige volwassenheid. Die 
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bemoeienis wat met die leerlinge gemaak word, is ter wille van 'n bepaalde leerdoel 

wat hy hulle wil help bereik. Hy spreek sy leerlinge aan deur sy onderhandelinge in 

alles wat daarmee saamgaan, soos sy dissipline, persoonlike voorbeeld ensovoorts. Die 

onderwyser moet antwoord gee op die appel aan horn gerig deur sy leerlinge. Hy gee 

antwoord deur onderrig, hulp en leiding. Hy moet sy lecrlinge beweeg tot 'n egte 

belangstelling in die Jeerstof en tot 'n effektiewe Jeerhandeling wat op goeie baasraking, 

begrip en insig uitloop (Gunter, 1981: 48-50). 

3.3.2.4 Du Plooy en Prinsloo 

Die opgeleide onderwyser se taak is die van opvoedende onderwys. Hy behoort 

pedagogies, didakties, empiries, histories, maar bowe al akademies opgelei te wees om 

opvoedend te onderwys. As onderwyser is hy geroepe om die taalwereld, die 

getallewereld, die fisieke wereld, die geestelike wereld en hoe die mens tyd en ruimte 

beleef en vertolk, aan die kind te ontsluit. Hy lei sy leerlinge tot volwassenheid wat 

beskawingsmondigheid impliseer. Die onderwyser is 'n volwassene maar hy Jeef en 

werk die grootste gedeelte van sy lewe in die wereld van die kind. Hy moet geestelik 

en liggaamlik by en met die leerlinge wees in hul hulpeisende situasie. Vandaar moet 

hy die leerling stap vir stap hoer neem na die wereld van die volwassene (Du Plooy & 

Prinsloo, 1982: 15-33). 

3.3.2.5 Lombard 

Die basiese vereistes waaraan 'n onderwyser behoort te voldocn, word in dric 

kategoriee ingedeel naamlik persoonlikheids-, sosialc- en professionele bevoegdhede. 

* Persoonlike bevoegdhede: 

Die onderwyser moet wakker, blymoedig en entoesiasties wees; 

hy moet selfbeheersing he en 'n goeie organiseerder wees wanneer 'n 

klaskamerkrisis opduik; 

hy moet van pret hou en oor 'n goeie sin vir humor beskik; 

hy moenie huiwer om te erken as hy 'n fout begaan het nie; en 



* 

* 

3.3.2.6 

hy moet regverdig en onpartydig wees. 

Sosiale bevoegdhede: 

hy moet begrip en simpatie teenoor die leerlinge betoon; 

hy moet vriendelik, demokraties en hoflik teenoor die leerlinge wees; 

hy moet die leerling met persoonlike- sowel as leerprobleme bystaan; 

hy moet mildelik !of toesw:1ai aan leerlinge wat goeie werk !ewer; 
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hy moet daartoe instaat wees om in sosiale situasies die optrede van andere te 

antisipeer; 

hy moet leerlinge aanmoedig om hul beste te !ewer. 

Professionele bevoegdhede: 

hy moet buigsaamheid openbaar ten opsigte van individuele belange en 

behoeftes; 

hy moet leerlinge se belangstelling wek deur interessante en oorspronklike 

hulpmiddele en onderrig; 

hy moet in staat wees tot goedbeplande, duidelike en praktiese dcmonstrasies en 

verduidelikings; 

sy opdragte moet ondubbelsinnig en weldeurdag wees; 

hy moet leerlinge kan aanmoedig om hulle eie problemc op te los en hul eie 

werk na waarde te skat; 

hy moet dissipline op 'n stil, waardige, positiewe en regverdige wyse toepas; 

hy moet bereid wees om met toewyding en entoesiasme hulp aan leerlinge te 

verleen; 

hy moet potensiele probleemsituasies kan voorsien en oorkom (Lombard, 1981: 

160-161). 

Hamachek 

ln the classroom: The teacher shows flexibility, empathy, persanal touch and an 

experimental attitude. She has skill in asking questions and has well established 

procedures; provision of study helps is available and she shows an appreciative attitude 
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and an informed conversational style. 

View of the self: She identifies with people and has a feeling of adequacy; she views 

herself as reliable, trustworthy, appreciated and worthy. 

View of others: She holds a positive view of others, trusting and accepting them; she 

holds a favourable view of democratic procedures and shows a willingness to see 

another's point of view; she views pupils/students as individuals and exhibits trust and 

respect (Hamacheck in Van den Aardweg & Van den Aardweg, 1993: 236). 

3.3.2.7 Van den Aardweg & Van den Aardweg 

'Good' teachers: 

are emotionally stable, have a high frustration tolerance (patience) and even, pleasant 

dispositions; they are impartial and fair, free from excessive emotionalism and mood 

swmgs. 

They behave in a controlled manner: are kind, show genuine warmth, are friendly and 

regard and respect others. This enables rapport to develop. They communicate well, 

understand pupils/students and enjoy their company. They are happy, cheerful and 

pleasant; are unselfish and pupil orientated with a concern for the pupil's success and 

welfare. They are aware of and sensitive to the needs of the learner; they have drive, 

enthusiasm and physical, emotional and mental energy with a sense of humour; see the 

best, rather than the worst, in an individual (Van den Aardweg & Van den Aardweg, 

1993: 237). 

3.3.2.8 Le Roux 

Le Roux (1989: 7) se die onderwyser/es moet oor die volgende eienskappe beskik: 

* 
* 

'n sterk dinamiese, aangename persoonlikheid; 

eerl ikhe id; 
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* vcrantwoordel ikheid; 

* eerbied vir gesag; 

* vergewensgesindheid; 

* soberheid; 

* onselfsugtigheid en toewyding; 

* absolute openhartigheid; 

* bereidwilligheid om op te offer; 

* noukeurigheid; 

* stiptelikheid; 

* geduld en hardwerkendheid; 

* uithouvermoe; 

* sol idariteit; 

* empatie 

3.3.2.9 Macomber 

Macomber (in Pretorius, 1979: 86) beskou die volgende eienskappe as belangrik in 'n 

onderwyser I es: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

hy/sy moet die jeug kan orienteer ten opsigte van die vernaamste 

lewensprobleme; 

hy/sy moet aan die groot en klein wisselvallighede van die !ewe die hoof kan 

bied; 

hy/sy moet mense kan begryp en sosiale intelligensie besit; 

hy/sy moet goed onderle wees in sy vak en begrip he vir die leerlinge en die 

leersituasie; 

hy/sy moet begrip toon vir die behoeftes van die leerlinge en vir hul sosialc 

ontplooiing; 

hy/sy moet kennis besit van die onderwys- en leergebeure, en van die filosofie 

van die opvoeding; 

hy/sy moet die houding en bekwaamheid he om hierdie beginsels toe te pas. 
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3.3.2.10 Claassen 

Claassen (1997) beskou die volgende as eienskappe van 'n "goeie" onderwyser/es: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

hy/sy is verantwoordelik en buigsaam 

hy/sy is vertroud met kennis, vaardighede en gesindhede van die leerstof wat 

onderrig word 

hy/sy ken die leerder 

hy/sy is nadenkend en beskik oor 'n humorsin 

hy /sy laat kreatiwiteit en innovasie toe 

hy/sy is taakgeorienteerd 

sy/haar gedrag dui aan dat hy/sy 'n rolmodel is wat deur leerders en ander 

onderwysers beide nagevolg kan word (Claassen, 1997). 

3.3.3 Die onderwyseres en die verhoudingstruktuur 

3.3.3.1 Inleiding 

Alle onderrighandelinge moet afgestem wees op die behoorlike volwassewording van 

die kind. Die pedagogiese essensies is onmisbaar vir onderwysgee, gevolglik moct die 

pedagogiese essensies tydens skoolse onderrig verwerklik word indien die 

onderrigsituasie 'n pedagogiese situasie moet wees, dit wil se 'n situasie wat bydra tot 

die behoorlike volwassewording van die kind (Landman et al, 1982a: 2). 

Volgens Landman (1981: 1) gaan dit in die skool primer om die verhouding tussen 

* 

* 

* 

die kind wat op weg is na behoorlike volwassenheid; 

die onderwyser(es) wat reeds behoorlik volwasse is; 

die behoorlikheidseise aan die hand waarvan 

die kind gelei en begelei word na behoorlike volwassenheid, en 

die onderwyser(es) die weg na behoorlike volwassenheid voorlewe, uitle, 

beplan en in werking stel; 
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die opvoedingsmiddele as iets wat gebruik kan word om 'n doel (bchoorlike 

volwassenheid) te bereik. 

Wat die verhouding tussen kind, onderwyser(es) en behoorlikheidseise betref, word van 

die kind-in-opvoeding gepraat as kind-in-genormeerdheid. Dit is ter wille van die kind

in-genormeerdheid dat skole gestig is (wat in die vorige afdeling 3.2 bespreek is) met 

die doel om op deskundige wyse aan die hand van opvoedingsmiddele die kind te lei 

en te begelei na behoorlike volwassenheid (Landman, 1981: 2). 

Een van die besondere moontlikheidsvoorwaardes vir die verwerkliking van 

skoolessensies (wat in afdeling 3.2 beskryf is) in die pedagogiese verhoudingstrukture 

(Landman, 1981: 6). 

As verantwoordelike volwassene is die onderwyseres vertroud met die betekenis van 

begryping, vertroue en gesag in menslike verhoudings. Sy ken die essensies van hierdie 

verhoudinge en besef waarom <lit vir die kind belangrik is om aktief betrokke te wees 

by hierdie verhoudinge. 

In die verhouding wat die onderwyseres met die leerder stig, kom hulle baie naby aan 

mekaar. Die onderwyseres het derhalwe nodig om te begryp wie die kind is, wat sy 

persoonlike behoeftes is en oor watter natuurlikc talente (moontlikhcdc) hy beskik. 

Die onderwyseres wend haar doelbewus in vertroue tot die leerder sodat hy kan voe! 

dat sy vir hom toeganklik is (Landman et al, 1982b: 6). Sy nooi horn deur haar 

medemenslikheid om deel te neem aan die opvoedingsgebeure. Daar kan geen sprake 

van opvoedende onderwys wees as die kind nie gehelp word tot gehoorsaamheid en die 

erkenning van gesag nie. Die erkenning van gesag lei die leerder tot die onderwerping 

aan die gesag van behoorlikheidseise (Landman et al, 1982b: 11). 

Deelname aan hierdie verhoudinge is noodsaaklik indien die leerder 'n verantwoordelike 

volwassene wil word. 
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Die essensies van die begrypings-, vertrouens- en gesagsverhoudingstrukture en die 

onderwyseres as verwerkliker van hierdie essensies word vervolgens meer breedvoerig 

bespreek. 

3.3.3.2 Die onderwyseres as begrypende opvoeder - die begrypings

verhouding 

'n Verantwoordelike onderwyseres besef die uniekheid van elke leerder en lei hom tot 

die optimale benutting van sy positiewe moontlikhede. Sy beskik oor wesenskennis van 

die kind as die persoon wat opgevoed moet word. Verder begryp sy hoe sy moet optree 

- "as die kind die behoorlikheidseise nie begryp nie; of begryp en tog nie gehoorsaam 

nie; of wanneer hy dit begryp en gehoorsaamheid betoon" (Landman et al, 1982b: 10). 

Die toegewyde onderwyseres begryp dat elke kind iemand is wat self iemand wil wees. 

Daarom doen sy moeite om elke individuele kind te leer ken. Sy weet ook dat elke kind 

die reg het om anders as ander te wees. Op grond van haar meelewende begrip vir 

ander, stig sy in haar kommunikasie met die kind 'n interpersoonlike verhouding met 

hom. Omdat sy mensgerig is, probeer sy die wereld uit die kind se oogpunt sien. 

Daarom is dit vir haar maklik om te verstaan wat soms aanleiding gee tot sekere 

optredes van die kind. Sy neem die hele situasie in perspektief waar en konsentreer nie 

slegs op een bepaalde aspek nie. 

Die oplettendheid van die onderwyseres asook haar fyn waardering vir die kunste en 

die natuur (De Klerk, 1996: 174) stel haar in staat om die kind te help om sy natuurlikc 

talente raak te sien en te laat ontplooi. Sy help hom om die talente wat hy ontvang het, 

te waardeer en dit nie as vanselfsprekend te aanvaar of weg te steek nie. 

Die onderwyseres wat moeite doen om die kind as leerder raak te sien wat wil leer van 

die lewenseise wat voortdurend aan hom gestel word (Landman, 1981: 9) toon begrip 

vir die kind wat moontlik as hardkoppig en ongehoorsaam opgesom word. Inteendeel, 

sy sien 'n kind wat hom vasgelope voel in sy menseverhoudinge en derhalwe deur 

sekere ongewe1~ste handelinge uiting gee aan sy nood om aandag te kry en gehoor te 
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word. Sy begryp die andersheid van die kind en laat horn ervaar dat hy as individu die 

erkenning wat hy behoort te kry, sal verkry. 

In haar verhouding met die kind kan die onderwyseres horn die behoorlikheidseise 

waaraan voldoen moet word om as 'n opgevoede volwassene erken te word, laat 

begryp. Deur haar voorlewing kan sy die kind laat verstaan hoe hy aan die vereistes van 

volwassenheid moct voldoen. 

Eie aan haar vrouwees kan die onderwyseres haar in die wereld van die kind inleef met 

die doe! om sy nood, behoeftes, probleme en standpunte te beluister en horn aldus beter 

te begryp en te verstaan. Die kind wat besef sy onderwyseres stel in horn belang, ken 

horn en verstaan horn, gee meer geredelik sy samewerking en wil deelneem aan die 

opvoedingsgebeure in die klaskamer. 

In hierdie verband se Van den Aardweg & Van den Aardweg (1993: 237) die volgende: 

If the educand is aware of the educator's knowledge of him, he is aware 
of the educator's interest in him, concern for him and his total well
being Mutual knowledge encorporates learning, observing, 
internalizing and deciding for both educator and educand. 

Kurrikulum 2005 (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 1997: 13) stel dit ook dat indien 

die leerder besef <lat sy opvoeder (onderwyseres) sy behoeftes in ag neem, hy/sy: 

* 

* 

3.3.3.3 

verantwoordelikheid neem vir sy/haar e1e leer deur middel van "aktiewe" 

deelname; 

sal deelneem aan beplanning en evaluering en in staat gestel word om toepaslike 

besluite te neem. 

Die onderwyseres as vertroue-skenkende opvoeder - die vertrouens

verhouding 

Vertroue is die grondvoorwaarde vir opvoedende onderrig. In die klaskamer is die 
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onderwyseres die persoon wat vertroue inboesem en sodoende aan die leerders die hulp 

verleen wat hulle nodig het om te vorder op hul weg na behoorlike volwassenheid, 

wedersydse vertroue tussen onderwyser(es) en leerders dra daartoe by dat kennis 

toereikend oorgedra word. Belnvloeding van die kind om die skool as ernssituasie te 

aanvaar, bevorder die onderwyser-kind-verhouding (Landman et al, 1982a: 17). 

In haar pedagogiese bemoeienis met die kind maak die onderwyseres haarself toeganklik 

vir hom. Sy stel haarself oop vir haar leerders sodat sy die vertroue wat haar leerders 

in haar stel kan voed en versterk. 'n Onderwyseres wat vertroue by haar leerders 

inboesem kry die leerders se samewerking en ondervind min dissiplineprobleme. 

As ware opvoeder is sy daartoe in staat om haar geestelike, sedclike en fisieke 

vermoens en mag aan te wend om die opvoedingsgebeure in beweging te bring en te 

hou. Haar deskundigheid wat gepaard gaan met deeglike voorbereiding word deur die 

kind as 'n besondere vorm van beagting beleef en aanvaar. As essensiebewuste 

opvoeder leef sy met insig en wakkerheid en weet sy dat die verwerkliking van 

skoolessensies 'n besondere vorm van aanvaarding is. Dan word !ewe in die skool wat 

besondere sosiale eise stel, sinvol (Landman et al, 1982a: 18-19). 

Ten einde die besondere bydrae van 'n gesonde vertrouensverhouding tussen 'n 

toegewyde onderwyseres en haar leerders beter te omskryf, word vervolgens in meer 

besonderhede aandag gegee aan sekere essensies van die vertrouensverhouding 

(Landman et al, 1975a: 18-20). 

* Agting vir kinderlike waardigheid 

'n Toegewyde onderwyseres toon respek vir die kind as medemens. Sy neem die feit 

in ag dat kinders van mekaar verskil. Die kind is deelnemer aan dit wat waardevol is 

en die onderwyseres toon waardering vir die deelname van die kind. 

* Aanvaarding 

Die onderwyseres skep met graagte 'n verhouding met die kind. Sy smee 'n intieme 

band tussen hulle. Die kind beleef medemenslikheid, waardering en eerbied vir sy 
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persoonwecs in die verhouding. Die onderwyseres se optrede nooi die kind uit tot 

aktiewe deelname aan die waardevolle onderriggebeure. 

* Versorging 

Die onderwyseres omskep haar klaskamer in 'n tuiste vir die kind, waar hy 'n warm 

atmosfeer voel en geborgenheid beleef. Die onderwyseres is eerlik en openhartig in haar 

bedoelings met die kind. 

* Lief de 

Die onderwyseres verkeer nie net logies-beredeneerd en rasioneel-intellektueel in haar 

verhouding met die kind nie. Sy betoon pedagogiese liefde sodat die kind gelukkig en 

op sy gemak in die teenwoordigheid van die onderwyseres is. Hy voe! tuis en dee! van 

die "ons" waarvan sy onderwyseres praat. 

Die vrouwees van die onderwyseres naamlik die belangrikheid van verhoudinge, 

sensitiwiteit vir die behoeftes van ander, die element van sorgsaamheid en dat sy 

ingestel is op die menslike eerder as die saaklike, dui op die positiewe rol wat die 

onderwyseres in die vertrouensverhouding kan speel. 

* Aanspreek-aanhoor 

Sy kan 'n waardevolle bemiddelaar in die aanspreek, behandeling en oplossing van 

jeugprobleme by die skoal wees. Sy tree sorgsaam op, luister, verstaan, toon meelewing 

in haar pogings om hierdie probleme te probeer bywerk. 

Leerders wat in die adolossensicstadium is, het veral 'n drang na onafl1anklikheid. 

Hierdie drang veroorsaak soms 'n onderbreking in kommunikasie tussen ouer en kind. 

Die getroude onderwyseres met 'n gesin, is soms beter in staat om 'n vertrouens

verhouding met die volwassewordende kind, op grond van haar eie persoonlike en 

intieme ervaring, met die kind (King, 1981: 9) op te bou. Deur die intieme band wat 

die onderwyseres met die leerders smee, wen sy hul vertroue. 

Hui belewing van medcmenslikheid, omdat sy eerder ingestel is op die menslike en die 
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behocftcs van haar leerders, laat hulle voel hier is iemand wat omgee en hulle welkom 

laat voel. Die leerders word beweeg om vertroue in hul onderwyseres te he. Hulle 

ervaar dat sy opreg is en geen bybedoelings het in haar bemoeienis met hulle nie. So 

help die onderwyseres hulle om onatbanklike waardeoordele te vorm. In die ontvanklike 

warm atmosfeer geskep deur die onderwyseres sien die leerders volwassenheid in 'n 

ander perspektief. Hulle word so gelei om hul ouers se standpunte in te sien. Die 

vertroue en mate van onafhanklikheid wat hulle belcef, bring hulle nader aan hul ouers. 

* Deelnemer-wees aan waardevolle bedrywighede 

Soos uiteengesit in die dokument van die NQF asook in "Kurrikulum 2005" word dit 

verwag van die leerder om in alle erns betrokke te raak by die onderriggebeure. 

Sinvolle leer kan nie plaasvind as die leerders nie aktief deelneem aan die 

onderriggebeure nie. Die onderwyseres wat as vrou veral die menslike eerder as die 

saaklike beklemtoon, slaag daarin om met medemenslikheid haar leerders te laat besef 

dat onderwys nie slegs gaan om die afhandeling van die werk soos uiteengesit in die 

sillabus nie. Die leerders besef die doel van skoolgaan, naamlik dat die inname van 

kennis hulself verryk. Hulle verkry 'n beter greep op die werklikheid en kan die 

verworwe kennis en vaardighcde gebruik om: 

* 

* 

* 

* 

* 

besluite te neem 

probleme op te los 

produkte te skep/vervaardig 

kritiek te lewer/verdedig 

voorspellings te maak (Kurrikulum 2005, Wes-Kaap Onderwysdepartement, 

1997: 13). 

Die leerders beleef dat hulle belangriker is as die werk wat afgehandel moet word, maar 

dat hulle sonder die werk 'n agterstand sal he. Hulle kom tot die besef dat dit wat hulle 

geleer het in die praktyk gebruik kan word. Dit beweeg die leerders om aktief betrokke 

te raak by die onderriggebeure. So word effektiewe leer as 'n behoorlikheidseis 

aanvaar. Leerders neem verantwoordelikheid op om probleme wat persoonlike betekenis 
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het, op te los (Landman et al, 1979: 59) en dra by tot hul eie volwassewording. 

3.3.3.4 Die onderwyseres as gesagsdraer - die gesagsverhouding 

Die verhouding tussen onderwyser(es) en kind moet 'n gesagsverhouding wees. Die 

kind moet toelaat dat die onderwyser(es) aan horn se wat behoorlik is. Dit beteken dat 

hy die onderwyseres se gesag moet gehoorsaam omdat die onderwyseres praat op grond 

van die gesag wat spreek uit die behoorlikheidseise wat sy self gehoorsaam en lewe. 

Die kind is gesagsvraer. Hy vra na iemand wat met gesag kan praat oor verantwoorde

like betekening, oor wegbreek van inspanningsloosheid, oor aanspreeklikheid vir 

verhoudinge met ander mense, oor ontwerp van moontlikhede en oor die verowering 

van vryheid (Landman, 1983: 7). 

Die verantwoordelike onderwyseres spreek die kind aan en roep horn op tot 

verantwoordelikheid. Sy toon aan horn wat behoorlik is en die kind is bereid om te hoor 

wat die onderwyseres van sy optrede dink, of dit goed- of afkeurenswaardig is. Die 

kind toon 'n bereidwilligheid om dit wat bchoorlik en sinvol is, te doen. Die 

gesagsvraende kind gee toe dat die onderwyseres die reg het om horn aan te spreek. Hy 

sien dat sy onderwyseres self gehoorsaam is aan die gesag van behoorlikheidseise. 

Die kind leef sy onderwyseres se uitleg en voorlewe van behoorlikheidseise na. Deur 

die voorlewing van die onderwyseres erken die kind die gesag van behoorlikheidseise 

en gehoorsaam dit. Hy toon sy erkenning in sy uitlewing van <lit wat behoorlik is. 

Die onderwyseres as vrou se intu"itiewe kommunikasie, haar begryping van die wereld 

vanuit haar gevoelslewe asook haar meelewende begrip van en sensitiwiteit vir die 

behoeftes van die kind, dra by tot die skep van 'n gesagserkennende ontmoeting tussen 

haar en die Jecrders. 

Deur haar intuTtiewe kommunikasie met die kind vind die onderwyseres metodes in baie 

komplekse situasies om die kind aan te spreek en op te roep tot verantwoordelikheid. 

Dit is nie altyd wetenskaplike kennis wat deur haar gebruik word om die kind te laat 
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verstaan dat sy sy gedrag onaanvaarbaar vind nie. Dikwels bevind die onderwyseres 

haar in situasies waar sy voor die onverklaarbare in die kind se lewe te staan kom. Sy 

moet dan op haar ervaring, haar gevoelslcwe en intulsie terugval om 'n moontlike 

oplossing vir die probleem te vind. 

Op grond van haar vrouwees toon die onderwyseres meelewende begrip en sensitiwiteit 

vir die behoeftes van elke kind. Vir haar is dit nie so moeilik om die kind aan te spreek 

oor afkeurenswaardige optrede nie. Met begrip vir die kind se omstandighede probeer 

sy uitvind waarom hy versuim het om sy plig tot die opneem van verantwoordelikheid 

na te kom of ongehoorsaam is aan die gesag van behoorlikheidseise. Meelewende begrip 

en empatie vir die affektief verwaarloosde kind, help die onderwyseres om horn in 

liefdesgesag aan te spreek en die goedkeurenswaardige te beklemtoon. 

'n Onderwyseres wat deurgaans klem IC op behoorlikheidseise skep 'n aangename 

werksatmosfeer in die klaskamer. Sy lei die kind tot die erkenning van haar gesag. Hy 

besef daarteenoor waarom aan horn gese word wat behoorlik is. Eers wanneer die kind 

self begin aanvoel wat behoorlik is en dit na-lewe, is daar sprake van selfdissipline. 

Die klaskamer van die toegewyde onderwyseres word 'n plek waar die kind se 

persoonwces eerhicdig word. Dit is 'n opvoedingsmilicu waar liefdesgesag beoefen 

word. In hierdie situasie beklee die onderwysers 'n besondere gesagsposisie. Haar 

leerders erken haar gesag deur op 'n verantwoordelike wyse aan die opvoedingsgebeure 

dee! te neem (Botha, 1985: 151). 

3.3.4 Die onderwyseres as verwerkliker van waardes 

3.3.4.1 lnleiding 

Die kind het 'n gesonde waardestelsel nodig sodat sy menswording kan gedy. Die 

voorlewing van volwassenes is derhalwe belangrik, sodat daar 'n waardebewussyn by 

die kind kan vorm. Hierdie Stelling word gestaaf deur Van den Aardweg & Van den 

Aardweg (1993: 247): 



By means of identification with parents, teachers and others, norms 
become his own, and he is able to form a scale of values which activate 
his conscience and by which he can order his behaviour and so judge 
what is right and wrong. 
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In die skoolse lesgeesituasie gaan <lit veral om hulpverlening aan kinders sodat hulle 

toenemend behoorlik sal leef. Geleidelik leer die kind om die waardevolle van die lewe 

as behoorlike lewensinhoud te ken, lief te he, te bewaar en uiteindelik te leef (Landman 

et al, 1982a: 5). 

Die onderwyseres se opvoedingsbemoeienis met die kind is ook 'n paging tot die wek 

van waardes. Sy gee aan die kind die geleentheid om die behoorlikheidseise, 

waarvolgens 'n ordentlike mens lewe (Landman, 1983: 16), in 'n toenemende mate te 

!ewe soos sy !ewe. Opvoedende lewe beteken dan om leidend en begeleidend saam met 

die kind te lewe in die lig van die kenmerke van 'n waardige wyse van !ewe sodat hy 

sekere lewensbeginsels kan beoefen en toe-eien met die oog op uiteindelike selfstandige 

en verantwoordelike beoefening daarvan (Landman et al, 1982a: 152). 

3.3.4.2 Waardeverwerkliking in die KOOB (COTEP)-dokument 

Die KOOB (COTEP)-dokument le sekere riglyne neer ten aansien van waardes 

(COTEP-dokument, 1996: 25-27): 

Values related to the school -

Teacher education programmes should result in teachers demonstrating 

* 

* 

* 

* 

* 

A love of knowledge which would foster a learning culture m 
schools; 

A commitment to the preservation of human rights; 

A sensitivity to the values of parents; 

A commitment to the fostering of democratic values and practices 
in schools; 

A belief in the learning potential of all individuals; 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Some knowledge of and commitment to the values of the system 
in which he or she is working and in particular a knowledge of 
the organisation and management systems of schools, of school 
policies and development plans especially where they relate to his 
or her testing; 

A multi-cultural sens1t1v1ty and a willingness to familiarise 
her/himself with all the cultures represented in a school which 
will include a sensitivity to different cultural and religious 
customs; 

A concern for the quality of life of all people, and for the quality 
of the environment; 

An awareness of the social ethical implications of technology; 

A disposition towards collegiality which emphasizes a 
collaborative venture in which teachers and pupils learn from one 
another; 

Interests and skills which can contribute to activities with pupils 
outside the formal curriculum, and 

empathy among pupils with all conditions of human existence 
through the explanation of historical, social and imaginative 
literature. 
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Opvoedende bemoeienis behels dat die onderwyseres tangs die weg van goedkeuring en 

afk:euring, voorbeeld en uitleg, die kind in 'n besondere kultuurwereld inlei. Uit die 

riglyne soos vervat in die KOOB (COTEP)-dokument is dit duidelik dat dit die 

onderwyseres se plig is om die kind te help om vir homself 'n plek te vind in die 

kultuurwereld waar hy veilig kan voel en wat voldoen aan die besondere samelewings

eise van die tyd. 

Die onderwyseres as vrou se diepe belewing van die affektiewe en haar toewendende 

dialoog met die wereld stel haar daartoe in staat om as waardeverwerkliker op te tree 

en om deur haar voorlewing van die lewenswaardevolle, die lewensverpligtende en 

lewensopeisende die kind begelei in sy deelname aan opvoedende !ewe (Landman et al, 

1982a: 153). 
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3.3.4.3 Die invloul van die huidige samelewing 

Gesinsopvoeding is die basis van alle latere opvoeding. In die gesinslewe word die 

eerste kennismaking met 'n bepaalde kultuur voltrek. Die gesin is 'n gemeenskap 

waarin die kind sosiale deugde leer - eerbied, 'n gees van samchorigheid, van lots- en 

lewensgemeenskap. Deur die inoefening van sosiale deugde word die kind voorberei om 

dee! te neem aan die grotere gemeenskap (Prctorius, 1979: 45, 57). 

Snelle veranderinge en nuwe ontwikkelinge kenmerk egter die moderne tyd. Die 

hedendaagse gesin het as gevolg van indringende veranderinge kwesbaar geword sodat 

die gesinslewe in tallose gevalle ontaard het. Die kerngesin het verwyderd en gelsoleerd 

geraak en besonder kwesbaar geword (Pretorius, 1979: 58-59). Kinders beleef nie meer 

sekerheid en stabiliteit binne gesinsverband nie. In die huidige tydsgewrig is beide ouers 

verplig om buitenshuise arbeid te verrig, wat soms nadelige gevolge vir die kinders kan 

inhou. 

Die skool waaraan skryfster verbonde is, bestaan uit 850 leerders vanaf graad agt tot 

graad twaalf. In die gebied waarin die skool gelee is, is deur middel van tuisbesoeke, 

gesprekke met leerders asook persoonlike waarnemings van die leerdcrs se fisiese 

voorkoms, die volgende bepaal: 

* 

* 

* 

Vyf en sewentig persent (75%) van die skool se leerders kom uit 'n minder 

gegoede dee! van die gemeenskap. 

Negentig persent (90 % ) van beide ouers van lcerders verrig buitenshuise arbeid. 

Feitlik al die werkende ouers verlaat die huis om ongevecr 6:00 die oggend en 

keer terug om ongeveer 19:00 die aand. 

Dit bring mee dat daar min geleentheid vir betckenisvolle kommunikasie tussen ouers 

en kinders is en dat die kinders vir 'n groot gedeelte van die dag sender ouerfigure 

gelaat word. Baie van hierdie kindcrs het 'n milieu-gestremde opvocding omdat daar 
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baie min stabiliteit in die gesin is. Hulle ervaar gevoelens van vertwyfeling, angs en 

beperkte selfvertroue, want heel dikwels kan die moeder nie die kindcrs toereikend 

versorg, opvoed en geborgenheid bied nie, omdat sy haarself moet afsloof en moet werk 

om die vader se inkomstc aan te vul. Hulle het lae morele waardes veral omdat hulle 

ook in 'n omgewing woon waar fatsoenlike standaardc soos eerbaarheid, selfrespek en 

seksuele moraliteit skaars deugde is. 

Geborgenheid en stabiliteit is uiters belangrik vir die volwassewordende kind. 'n 

Onstabiele Iewenswyse kan maklik lei tot die vorming van lae waardes wat jeugmisdaad 

tot gevolg kan he, veral as die kind uit 'n lae sosio-ekonomiese milieu of milieu

gestremde omgewing kom. 

Vir kinders wat 'n groot gedeelte van die dag sander ouerfigure gelaat word, is die 

skool die enigste plek waar hulle vir 'n betekenisvolle geccelte van die dag 

geborgenheid beleef. Die onderwyseres se diepe belewing van die affektiewe en 

toewending tot die kind laat haar die gevoelens van angs en vertwyfeling in die kinders 

verstaan. Sy besef waarom die kinders Jae morele waardes het. Deur haar simpatieke 

ingryping en toereikende opvoedingskommunikasie help sy die kinders om positief na 

mense, dinge en die natuur te kyk, hulle te waardeer en sodoende positiewe waardes 

te vorm. Die belewing van geborgenheid in 'n liefdevolle atmosfeer en die voorlewing 

van die onderwyseres help die kinders om oor te gaan tot die uitlewing van positiewe 

waardes. 

3.3.5 Die onderwyseres as ontsluiter van die estetiese 

Die kind leer die wereld ken deur sy saamwees met andere. ln hierdie saamwees moet 

hy leer om te kan onderskei tussen mooi en lelik, goed en sleg. Deur die ontmoeting 

met die skone word daar 'n beroep op die kreatiewe moontlikhede van die kind gedoen. 

Opwekking van die kreatiewe moontlikhede verhoog die moontlikheid tot waarde

verwesenliking. Hierdeur word die hele Iewenswandel van die kind belnvloed en word 

hy 'n vollediger en volwaardiger mens. Die belewing en skepping van skoonheid dra 

by tot die singewing van die kind aan sy in die wereldwces. 



131 

Dit is nodig <lat die kind met die skone kunste in aanraking kom. Tesame met die kuns, 

musiek, ballet, drama en letterkunde waaraan hy blootgestel word, moet waardering vir 

die estetiese aangekweek word. Die estetiese in die kind se persoonlikheid moet gewek 

word. D;~ sluimerende moontlikhede tot kreatiewe denke moet ontwikkel word en 

aangewend word tot die uitbouing van die kind. Indien die skeppingsdrang van 'n kind 

verwaarloos word, kan dit heeltemal verdwyn (Cawood et al, 1980: 78). 

Vir die behoorlike ontsluiting van die estetiese, is 'n harmoniese ontspanne atmosfeer 

van groot belang. Die onderwyseres as vrou kan hiertoe 'n sinvolle bydrae !ewer. 

Wanneer die onderwyseres die kind opvoed in die estetiese, is sy besig met die 

ontplooiing van al sy moontlikhede. As vrou is sy in die besonder ingestel op die 

estetiese. Sy kan die kind inspireer om skeppend te dink en te handel. Dit kan die kind 

se hele Iewenswandel be"invloed. 

Die onderwyseres kan 'n belangrike bydrae !ewer tot die ontsluiting van die kind se 

kreatiewe moontlikhede wat betref verhoog- en dramakuns, sang, musiek en ballet. 

In die Helderberg Substruktuur behoort al die Bruinskole tot 'n kultuurvereniging. Dit 

is opvallend dat bykans 803 van die leerkragte wat verantwoordelik is vir die 

aktiwiteite wat met kuns en kultuur verband hou, vroue is. Op hierdie gebied is die 

bydrae van die onderwyseres van onskatbare waarde. Die element van sorgsaamheid in 

haar handelinge met die kind, is ook hier ter sprake omdat sy, deur die kind geestelik 

te versorg, horn leer om die skone te waardeer. 

Die belewing van die estetiese is die reg van elke kind. Daar moet derhalwe voorsiening 

gemaak word vir die ontdekking en aktualisering van natuurlike talente van Ieerders. 

Haar mensgerigtheid, fyn waarnemingsvermoe, empatie asook professionele kennis stel 

die onderwyseres in staat om leerders met spesiale gawes te identifiseer. Sy kan hulle 

help om hul kreatiewe moontlikhede te ontdek en te aktualiseer tot waardeverwesen

liking. 

Die klaskamer van die onderwyseres word 'n plek waar ruim geleentheid gebied word 
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vir die kind om sy kreatiewe moontlikhede te ontdek en te ontplooi in die saamwees 

met sy onderwyseres. 

3.3.6 Die onderwyseres as identifikasiefiguur 

Die woord 11 identiteit 11 is etimologies afgelei van die Latynse "idem 11 wat beteken 
11 dieselfde 11 of op 'n soortgelyke wyse. Verdere omskrywinge van die begrip is volkome 

ooreenstemming, algehele gelykheid in alles wat die objektiewe werklikheid van 'n ding 

uitmaak, hoogste graad van ooreenkoms, absolute of wesenlike enersheid (Le Roux, 

1984: 5). 

Die kind het nie uit die staanspoor 'n greep op die werklikheid nie; hy moet dit aanleer. 

Om die wereld op 'n toereikend menslike wyse te bewerk en te bewoon, het hy leiding 

en hulp nodig. Hy leer om sy wereld te konstitueer deur navolging, mede-voltrekking, 

intensionele voorligting en teregwysing. Die kind het nood aan medemenslikheid; hy 

bet nood aan 'n identifikasiefiguur. 'n Kind verwerklik identifikasie deur 'n 

gevoelsmatige verhouding met andere te stig; andere na te boots, andere te idealiseer, 

te voldoen aan die verwagtinge van andere, sy selfevaluering te grond op die erkenning, 

goedkeuring en aanvaarding van andere (Pretorius, 1982: 41). 

Die essensies van identiteit (Le Roux, 1984: 5-6) wys op die besondere rol wat die 

onderwyseres te speel het in die behoorlike volwassewording van die kind. 

3.3.6.1 Eensel wighcid 

Identiteit is die soliede bewuswees van die stabiliteit, die onvervangbaarheid en die 

onuitruilbaarheid van die self. Die vraag na identiteit is die vraag na die sin van 

persoonwees, die eenheid en voortbestaan van persoonlikheid, individualiteit, 

persoonsgelykheid, eenselwigheid. Identiteitsontdekking is die ontdekking van die 11 ek 11 

(Le Roux, 1984: 5-6). 

Die selfbeeld van kinders word be"invloed en gevorm deur die wyse waarop betekenis-
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voile andcr persone soos hul onderwyseres met hulle kommunikeer. Kinders afkomstig 

uit 'n gesin waar min betekenisvolle kommunikasie tussen ouer en kind plaasvind, het 

'n belemmerde persoonsontplooiing. Hulle het 'n absolute nood aan 'n identifikasie

figuur. Hulle vereenselwig met die onderwyseres. Hulle wil op 'n soortgelyke manier 

optree omdat hulle haar persoonlikheid as die verbeelding van volwassenheid sien. So 

word hulle beinvloed en gevorm en raak hulle bewus van hulself as individue. 

Die onderwyseres as vrou stig 'n gevoelsmatige klimaat wat leerbevorderend asook 

persoonweesbevorderend is. In hierdie atmosfeer word die kind se vraag na die sin van 

sy eie persoonwees vir horn duidelik. Deur haar meelewendheid en sensiwiteit vir die 

behoeftes van die kind, verstaan die ondewyseres sy soeke na identiteit. Sy vergestalt 

deur haar persoonlikheid 'n seleksie van wat goed is en wat behoort te wees. Die kind 

identifiseer met haar en beleef stabiliteit in die pedagogiese situasie. Deur identifikasie 

met die onderwyseres ontdek kinders hul eie identiteit, raak hulle bewus van hulself as 

persone. Hui individualiteit kom na vore in hul kommunikasie met hul onderwyseres 

en beleef hulle stabiliteit in die opvoedingsituasie. 

3.3.6.2 Agting deur andere 

'n Persoon is homself en nie iets anders me. Selfidentiteit hou nie slegs in wat die 

pesoon van homself dink nie, maar ook die opinie wat andere van horn het. Hy 

antisipeer die oordeel van sy handeling deur die ander persoon wat hy hoog ag. So 

ontstaan sy subjektiewe standaarde waaraan hy sy handelinge, sy totale identiteit 

evalueer (Le Roux, 1984: 6). 

Die sosiale !ewe van die skoal is baie betekenisvol vir die verwerwmg van 'n 

persoonlike identiteit by die individuele leerders. In die klaskamersituasie vind die kind 

'n oefcnplek vir sosiaal aanvaarbare vaardighedc in die gcmcenskap. 

In die verhouding wat die onderwyseres as vrou met die kind stig, voer sy 'n 

toewendende dialoog met horn. Sy laat horn voe! dat hy aanvaar word en welkom is. 

Die kind antisipeer die oordeel van andere deur sy onderwyseres vir wie hy hoe agting 
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het. Hy evalueer sy identiteit aan dit wat sy van hom <link. Haar opinie van hom as 

leerder, maar veral as mens, is vir die kind baie belangrik. 

Die kind modelleer sy gedrag aan die hand van die gedrag van sy onderwyseres. Deur 

haar voorlewing hou sy 'n voorbeeld aan haar leerders voor. Hulle sien in haar 

veelsydigheid, 'n hoe pligsbesef en lojaliteit, die vergestalting van 'n normbeeld wat 

navolgingswaardig is. 

3.3.6.3 Sinvolle lewe 

Keuse- en verantwoordelikheidsgereedheid, asook 'n toekomsgerigtheid en die daaruit 

voortvloeiende sin van lewe is komponente van identiteit. Dit is die kind se singewing 

op die appel wat die wereld tot hom rig wat vir horn uniek verloop en wat aan die 

begrip "identiteit" sy besondere betekenis gee. Die begrip hang saam met 

selfontdekking, sinontdekking binne sosiale verband en met doelontdekking (Le Roux, 

1984: 6-7). 

Elke onderwyseres is 'n rolmodel vir haar leerders. Kinders identifiseer met hul 

onderwyseres omdat hulle van haar hou en haar kennis, bekwaamheid en persoonlike 

hoedanighede waardeer. 

Die onderwyseres se sm vir verantwoorddikheid spoor die kinders aan om self 

pligsgetrou opdragte aan hul toegewys, uit te voer. Sodoende word 'n verantwoordelik

heidsin by hulle gewek. 

Yir die onderwyseres as vrou is die menslike eerder as die saaklike belangrik; derhalwe 

beklemtoon sy die toekomswaarde wat behoorlike kennisinname vir kindcrs as mense 

het. Sy doen <lit veral deur toekomsopenende gesprekke met hullc tc voer veral omdat 

hulle welvaart haar na aan die hart le. Hierdeur word 'n positiewe toekomsbeeld by die 

kinders opgebou. Hulle verkry 'n toekomsgerigtheid en besef die sin van die !ewe. 

Deur hul waardering van hul onderwyseres sc persoonlike hoedanighede word hullc 
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bewus van hul eie persoonlike hoedanighede. Dit wil se, hulle gaan oor tot 

selfontdekking en leer hoe om hul moontlikhede aan te wend tot hul eie voordeel. 

Die erkenning en goedkeuring van hul onderwyseres spoor hulle aan om konstruktief 

betrokke te wees by die leergebeure. Hulle ontdek die doe] van elke lessituasie en hoe 

dit bydra tot hul eie volwassewording. Elke mylpaal wat hulle bereik, sien hulle as die 

begin van 'n nuwe deur die Ieiding van hul onderwyseres. So gee hulle sin aan die 

appel wat die wereld tot hulle rig. 

Indien die onderwyseres 'n leiersposisie soos departementshoof of adjunk-prinsipaal 

beklee, kan sy deur middel van hierdie gesagsposisie die invloed wat haar rol as 

identifikasiefiguur op dogters mag he, positief versterk. Sy tree as mentor op om 

dogters te ondersteun ten einde hulle te bekwaam vir Ioopbane maar om veral ook as 

Ieiers uit te styg. Die gesagsposisie wat die onderwyseres beklee, dien as inspirasie vir 

dogters. Die negatiewe elemente van ondergeskiktheid en onderwaardering van die vrou 

in die samelewing word so teegewerk. 

3.3.6.4 Die liggaamlike en die geheue as kriteria 

ldentiteit word deur die geheue moontlik gemaak. Dit word gesien in terme van 'n 

persoon se herinneringe wat dieselfde bly, ten spyte van veranderinge in sy Iiggaam, 

houdings en opinies. Die volharding van herinneringe reg deur die persoon se !ewe 

word as baie belangrik beskou in die verduideliking en aard van sy identiteit (Le Roux, 

1984: 7). 

Die normbeeld van volwassenheid wat die onderwyseres aan die kinders voorleef 

beTnvloed hulle in so 'n mate dat dit hulle die res van hul Iewens bybly. Die 

aanmoediging van die onderwyseres help die kinders om met vertroue die toekoms in 

te gaan. Herinneringe aan gebeure in die klaskamer en in die saamwees met hul 

onderwyseres, ook dit wat sy aan hulle verbeeld het, help die kinders om aan die 

besondere eise wat die toekoms aan hulle mag stel te kan voldoen. Sulke herinneringe 

vorm dee! van hul identiteit wanneer hulle volwassenheid bereik en hul eie opinies oor 
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dinge gevorm het. 

Uit die voorgaande bespreking van die essensies van identiteit is dit duidelik dat die 

onderwyseres 'n betekenisvolle rol in die lewe en veral die volwassewording van die 

leerders speel. Deur haar navolgingswaardige voorbeeld help sy hulle om nu we 

innerlike perspektiewe te vorm en om so op sinvolle wyse te bele in die mense

potcnsiaal van Suid-Afrika. 

Daloz (1986: 237) stel die rol van die onderwyser(es) in die lewe van die kind op 'n 

treffende wyse: 

Like guides, we walk at times ahead of our students, at times beside 
them and at times we follow their lead ... As we support them towards 
their best and cast light on the path ahead, we do so ir. the name of our 
respect for their potential and our care for their growth. 

3.3. 7 Die onderwyseres as model van vroulikheid 

3.3.7.1 Inleiding 

Wanneer een mens 'n ander ontmoet, deel die mens iets van homself aan die ander 

mee. Indien die twee mense 'n verantwoordelike volwassene en 'n kind is, kan die 

volwassene as die model dien waarop die kind sy persoonsontplooiing baseer. Die 

ontmoeting tussen onderwyseres en kind is 'n soortgelyke situasie. 

Deur haar voorlewing poog die onderwyseres om 'n bepaalde invloed op die kinders 

uit te oefen wat hulle sal bybly en wat later eie word aan hulle (Du Toit & Kruger, 

1991: 129). Die onderwyseres deel iets van haarself aan die kinders, veral aan die 

dogter, mee, en oefen sodoende 'n positiewe invloed op haar uit. 

3.3.7.2 Steungewing aan die dogter in die adolessente stadium 

Die hele problematick van hoe 'n dogter opgevoed behoort te word, sentreer rondom 
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die konsep van hoe 'n vrou is (Hagenmaier in Landman et al, 1979: 147). Wanneer die 

dogter in die sekondere skoal kom, verkeer sy gewoonlik in die adolessente stadium. 

Adolessensie is 'n stormagtige periode en word veral gekenmerk deur 'n intense soeke 

na sin. 

Die onderwyseres wat met hierdie dogters werk, het 'n gewigtige taak om aan hulle 'n 

positiewe vroubeeld as 'n rigsnoer voor te hou. 

Die dogter in die sekondere skoal staan voor baie probleme. Daar word van haar 

verwag om vakkeuses wat later tot beroepskeuses lei, te maak. Sy beleef haar 

liggaamlikheid veral die fisieke veranderinge, baie intens en word tot selfbewustheid 

gedwing. Onsekerheid, 'n soeke na identiteit, intimiteit en hoe om haarself te handhaaf 

is van die probleme waarmee die jong dogter worstel. Dit bring 'n verwardheid in haar 

gemoed. 

Die onderwyseres as vrou het 'n behoefte aan "affiliasie en intimiteit" (Sergiovanni in 

Brandt, 1992: 47) en bring altyd 'n element van versorging by in haar handelinge met 

haar leerders. Sy is derhalwe in 'n gunstige posisie om steun te gee aan die verwarde 

dogter. Deur haar meelewendheid en begrip vir die behoeftes van die dogter, bou die 

onderwyseres 'n goeie verhouding met haar op. 

In die intieme band wat gesmee word, toon die onderwyseres agting vir die mens

waardigheid van die dogter en beleef die kind aanvaarding. Sy word bemoedig en 

versterk deur die pedagogiese liefde wat sy beleef in die saamwees met haar 

onderwyseres. Hierdie belewing verander haar sienswyse van die wereld. Die 

beoordeling van die dogter wat uit 'n milieu-gestremde gesin kom, word veral geraak. 

Haar verwarde agtergrond bied aan die onderwyseres die geleenthei<l om aan haar te 

toon hoe vroulike volwassenheid kan ontvou. 

3.3.7.3 Steungewing tot aanvaarding van liggaamlikheid 

Die dogter, soos die onderwyseres, se hele eksistensie is deurtrek met liggaamlikheid. 
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Haar ontluikende liggaam is soms vir haar 'n verleentheid. Dit dwing haar meer as 

tevore tot selfbewustheid. As 'n vrou met meer lewenservaring is die onderwyseres in 

'n goeie posisie om deur meelewendheid op 'n simpatieke manier aan die dogter te 

kommunikeer hoe om haar liggaam te aanvaar. 

Deur intieme gesprekke kan die onderwyseres aan die onervare dogter wat me 

toereikend ingelig is nie, verduidelik waarom die veranderinge in haar liggaam 

plaasvind. Onderwerpe soos menstruasie, hoe om teenoor die teenoorgestelde geslag op 

te tree en die seksuele kan op 'n simpatieke wyse aan die dogter oorgedra word. 

In die hedendaagse samelewing word die seksuele soms oorbeklemtoon. Waar daar 'n 

kommunikasiegaping tussen ouers en kinders bestaan, is <lit nodig dat die dogter 

geborgenheid in haar verhouding met haar onderwyseres beleef, sodat sy kan waag om 

dinge wat haar kwel met 'n verantwoordelike volwassene te bespreek. Die onderwyseres 

wat sensitief is vir die behoeftes van die kind, spreek hierdie kwellinge op so 'n wyse 

aan <lat dit nie 'n verleentheid vir die dogter word nie. Die moraliteit van die dogter as 

ontluikende vrou word ook beklemtoon deurdat die onderwyseres 'n beroep op die 

dogter doen om die behoorlike te doen. Deur die voorlewe van behoorlikheidseise, wys 

die onderwyseres die dogter daarop dat haar liggaam gerespekteer moet word en dat 

edelheid en 'n goeie karakter iets is om op trots te wees. 

3.3.7.4 Hulp met keurigc kleding en keuse van skoonheidsmiddels 

Die onderwyseres as vrou voer 'n dialoog met die dogters aan haar toevertrou deur haar 

liggaam as ekspressiewe medium. Die manier waarop sy haarself klee gee uiting aan 

haar persoonwees en vrouwees. Deur haar smaakvolle kleredrag en oordeelkundige 

aanwending van skoonheidsmiddels toon die onderwyseres aan die dogters hoe om hul 

vroulikheid te beklemtoon. 

Die dogter wat in 'n pedagogiese vakuum grootword en tuis nie liefdevolle saamlewe 

beleef nie, gebruik soms haar liggaam om kontak met andere te maak. Sy leef in 'n 

skynwerklikheid wat voortdurend deur kunsmiddele ontsluit moet word. Sy stel in niks 
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anders belang as slegs haar liggaam nie en hoe sy aan andere verskyn. Dit gebeur op 

grond van haar intense belewing van haar liggaamlikheid. So 'n dogter het 'n intense 

nood aan steungewing. Die onderwyseres as verantwoordelike volwassene wat veral 

ingestel is op die behoeftes van hierdie dogter is in 'n goeie posisie om hulp aan haar 

te verleen. Deur hartlike geneentheid teenoor die dogter toon die onderwyseres aan haar 

hoe om haarself fatsoenlik te klee en op te tree, selfrespek te verkry en sodoende haar 

bestaan as sinvol te beleef. 

Jong onervare dogters val maklik ten prooi van ekstremistiese modegrille omdat hulle 

nog nie selfstandig en sedelik volwasse is nie. Hulle bet nood aan simpatieke ingryping 

om hulle te help om keurig te klee en met verfyndheid grimering aan te wend. Die sin 

van kleding maak deel uit van die dogter se opvoeding tot sinbelewing. Die 

onderwyseres kan hulle inlig omtrent die regte keuse van kleure en kleurskakerings 

asook die oordeelkundige gebruik van skoonheidsmiddels. Om die probleem ver<ler tc 

oorbrug, kan die onderwyseres praatjies reel waar sy van die hulp van deskundiges 

gebruik maak om meer inligting te verskaf in verband met haar- en velversorging, 'n 

gesonde dieet en etiket. 

3.3.7.5 V roubeeld as norm 

In die eietydse samelewing word die kind gckonfronteer met verdowingsmiddels, 

minagting vir die medemens en vir gesag, misdaad, geweld en seksuele wangedrag. 

Baie dogters in die adolessente stadium ervaar 'n identiteitskrisis. Hierdie 

identiteitskrisis is veral intens indien hulle uit 'n gesin kom waar fatsoenlike standaarde 

nie geld nie en waar hulle in 'n milieugestremde omgewing woonagtig is. Dit is maklik 

vir sulke dogters om te ontvlug in ontaarde gedrag, toekomsperspektiefloosheid en om 

die !ewe negatief te belccf. 

Die onderwyseres kom voor 'n besondere uitdaging te staan in die opvoeding van sulke 

ontspoorde dogters. 'n Positiewe voorbeeld van vrouwees kan 'n riglyn vir die dogter 

se self-iemand-word, wees (Mentz in Landman et al 1979: 149). 'n Positiewe selfbeeld 

help die onderwyseres om 'n vroubeeld as norm aan die dogter voor te leef. Uitbouing 
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van die tema van Spreukc 31, soos genocm in hoofstuk een, lewer 'n vertrekpunt vir 

'n toekomsvisie van die opvoeding van die dogter. 

Deur die reel van uitstappies na teaters, kunsuitstallings, musiekuitvoerings en in die 

natuur dra die onderwyseres by om dogters met 'n verskraal<le lewensuitkyk uit hut 

omgewing te neem en aan heilsame invloede bloot te stel. 

Gereelde blootstelling aan die lewenswaardevolle help om by die dogter 'n fyn 

waardering te wek vir die dinge wat die lewe sinvol maak. Dit is veredelend en 

verrykend vir 'n verwarde gemoed. 

3.3.7.6 Positiewe rol as vrou in die samelewing 

Gevoelens van minderwaardigheid en 'n lae selfbeeld kom meer prominent voor by 

dogters in 'n milieu-gestremde samelewing vergeleke met dogters wat uit meer gegoede 

gemeenskappe kom. Noodwendig beleef sulke dogters probleme in die vorming van 'n 

positiewe identiteit. 

Die onderwyseres wat haar lewe as sinvol beleef, straal selfvertroue uit. Haar 

lewenshouding en gesindheid spreek van doelgerigtheid en vasberadenheid: sy kom tot 

haar reg. 

Nie alleen beleef die onderwyseres haarself as 'n suksesvolle beroepsvrou nie. Baie 

onderwyseresse vervul ook nog die rol van tuisteskepper en moeder met die 

waardigheid en selfvertroue eie aan hul vrouwees. Op grond van hul veelsydigheid slaag 

baie onderwyseresse uitmuntend daarin om hierdie rolle te kombineer. Dryfkrag en 

innerlike sterkte is dikwels hul bron van krag (Aburdene & Naisbitt, 1994: xx). 

Deur haar veelsydigheid, soos vergestalt in haar leefwyse toon die onderwyseres aan 

die dogter hoe sy haar rol as vrou in die samelewing kan vervul. In 'n maatskappy wat 

byna uitsluitlik gerig is op materiele welstand en sukses (Pretorius, 1981: 177) is die 

positiewe invloed van die vrou wat volkome onderwyseres is, van groot waarde. Met 
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selfvertroue en eiewaarde leef sy aan die dogter 'n normbeeld van vroulikheid voor. 

3.4 DIE ONDERWYSERES IN DIE SKOOL 

3.4.1 Inleiding 

Die skool is 'n samelewingsvorm met 'n eie selfstandigheid wat hom tipeer en wat horn 

dus nie 'n verlengstuk van die huisgesin, kerk of staat maak nie. Sy bestaansgrond word 

in die noodsaak vir opvoeding en van die voortsetting van die kultuur gevind. Die skool 

onderskei hom van ander instellings wat ook opvoed deurdat opvoedende onderwys die 

uitsluitlike doe! van die skool is (Mentz in Landman et al, 1982a: 279). 

In die skool word die kind voorberei vir die volwassewereld wat hy eendag moet 

betree. Hy word op sistematiese wyse gelei om die werklikheid te ontsluit. Die skool 

dien as 'n brug vir die kind se oorgang vanaf die intiem-persoonlike gesinsamelewing 

na die formeel-saaklike maatskaplike !ewe van die samelewing (Pretorius, 1979: 67). 

Die opvoedingsgebeure is 'n interaksie tussen onderwyseres en Jeerder. Dit beteken daar 

moet 'n kommunikasieveld gestig word waaraan albei graag sal wil deelneem. Hierdie 

kommunikasieveld word geskep deur opvoedende onderrig binne die klaskamer sowel 

as daarbuite. Die onderwyseres help die kind om bekwaamheid te verwerf vir sy taak 

as mens. 

3.4.2 Die onderwyseres as kundige op vak- en onderwysgebied 

Die onderwyseres is 'n professionele opvoeder. Sy moet ten alle tye 'n kundige wees 

in die vak/vakke wat sy onderrig, maar ook oor die bree spektrum van die onderwys. 

Dit is derhalwe nodig dat sy altyd op hoogte sal wees van die jongste verwikkclinge op 

haar vakgebied of onderwysgebied. Die instelling van Uitkomsgebaseerde Onderwys en 

Leer in Kurrikulum 2005 sal dus 'n invloed he op die wyse waarop die onderwyseres 

onderrig gee (Unisa Studiebrief, Fakulteit Opvoedkunde, 301/97: 17). 
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Aangesien die onderwyseres deur haar toewendenheid die belange van die kind as 

prioriteit beskou, poog sy voortdurend om trcd te hou met veranderinge en vernuwing 

in die onderwys en verbeterde onderwyspraktyk. In die nuwe kurrikulum is die klem 

op wat die leerder behoort te weet, te verstaan, te kan doen en te kan word. Die 

onderwyseres tree as fasiliteerder op. Sy leer haar leerders hoe om in 'n span te werk 

en tree ondersteunend op om individuele leerders te help om idees uit te ruil en aktief 

betrokke te raak by die groep waar hulle ingedeel is. 

Sy pas haar onderrigmetodes so aan dat leeraktiwiteite belangriker is as die "onderrig 

van lcsse" (Unisa, Studiebricf, Fakulteit Opvoedkunde, 301/97: 18). Eie leerprogramme 

gebaseer op die riglyne wat deur die onderwysdepartement voorsien word, word deur 

die onderwyseres opgestel. Hierdie leerprogramme gee die onderwyseres <lie geleentheid 

om innoverend op te tree sonder om slegs van inligting verkry uit handboeke gebruik 

te maak. Aangesien sy as vrou baie ingestel is op die menslike eerder as die saaklike 

behoort die onderwyseres goed toegerus te wees om aktiewe leerders betrokke by 

groepaktiwiteite te kan hanteer. 

Die kind as mens is vir haar belangrik, dus probeer sy om elke individu se persoonlike 

bevoegdhede te ontdek. Sy is bewus dat alle leerders suksesvol kan wees as hulle die 

regte leiding en ondersteuning kry. Daarvolgens word opvoedende bedrywighede binne 

en buite die klaskamer so voltrek dat dit tot voordeel strek van al die leerders met 

inagneming van hul individuele tekortkominge en bevoegdhede. Dit is vir haar belangrik 

dat elke kind ondersoekend en ontdekkend besig sal wees om die steeds veranderende 

wereld vir homself te ontsluit. Daarom moet leerders meer aktief betrokke wees by die 

aktiwiteite wat in die klaskamer plaasvind. Die atmosfeer in die klaskamer moet 

ontspanne en meelewend wees. By leerders behoort 'n proaktiewe 

verantwoordelikheidsin gewek te word sodat hulle in so 'n atmosfeer aan 

behoorlikheidseise kan voldoen. 

Die onderwyseres stel die kind bekend aan nuwe tegnieke en tegnologiee om horn 

gerecd te maak en te bemagtig om aan die eise van die samelewing te voldoen. Sy 

ontwerp onderriggebeurc wat die kind vocr~<lurend aanspoor tot ontdekking, analise, 
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kritiese en reflekterende denke en betekenisgewing. Die klem is op die verwerwing van 

basiese lewensvaardighede. Die ondcrwyseres help die leerder om teen sy eie 

individuele pas sukses te behaal (Unisa Studiebrief, Fakulteit Opvoedkunde, 301/97: 

18). 

Leeraktiwiteite moet so beplan word dat dit verseker dat leerders goed voel oor hulself 

en nie bang sal wees om nuwe dinge binne en buite die klaskamer aan te pak nie. Die 

onderwyseres met haar meclewende begrip en empatie vir haar leerders sal 

leeraktiwiteite so beplan dat haar leerders werklik denkend betrokke sal raak by die 

bedrywighede. Die leerders moet ervaar dat die onderwyseres hulle bystaan, aan hulle 

hulp verleen en eerbied betoon vir hul menswaardigheid sodat hulle vertroue in hulself 

mag he en graag wil deel he aan die opvoedende bedrywighede. 

As fasiliteerder hou die onderwyseres haarself op hoogte van nuwe verwikkelinge in die 

onderwys. Hierdie verkree kennis van nuwe verwikkelinge in die onderwys gekoppel 

aan haar globale denke stel haar instaat om 'n toekomsperspektief by haar leerders 

teweeg te bring. 

3.4.3 Die onderwyseres en buite-kurrikulere aktiwiteite 

Elke onderwyseres toon meelewendheid in buite-kurrikulere verband deur te besef dat 

aktiwiteite soos kultuur, sport en jeugaktiwiteite deel uitmaak van die holistiese 

benadering tot die opvoeding van die kind. 

Die onderwyseres lewer 'n groot bydrae tot die vorming van die kind in totaliteit op 

grond van haar ingesteldheid op die estetiese, haar fyn waardering vir musiek en kuns 

asook haar betrokkenheid op sportgebied. 

Vir die kind wat ernstige sosiale en kulturele belemmeringe beleef as gevolg van 

ongunstige gesinsituasies of ander struikelblokke in sy weg, is blootstelling en deelname 

aan kullurele- en sportaktiwiteite uiters noodsaaklik. Die kind wat aan hierdie aktiwiteite 

deelnecm, kry 'n waardering vir dit wat opbouend is vir karaktervorming en sy 
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selfbeeld word ook verbeter. Gebrekkige skoolprestasie kan so afgeweer word. 

In hierdie verband speel die onderwyseres 'n belangrike rol aangesien sy deur haar 

lojaliteit en meelewende begrip vir die kind in die besonder betrokke is by sy 

aktiwiteite. 

3.4.4 Die onderwyseres as skoolbestuurder 

3.4.4.1 Inleiding 

Om die skool effektief te bestuur en toe te sien dat elke personeellid 'n sinvolle bydrae 

tot die gladde verloop van die skoolprogram !ewer, moet elke personeellid op 'n 

geordende en beplande wyse by die skoolprogram betrek word. Bestuurshandelinge wat 

deur die topbcstuur uitgevoer word om te versckcr dat doeltreffende opvoedende 

onderwys plaasvind, sluit die volgende in: 

* 

* 

* 

* 

Handelinge wat uitgevoer word om die personeel: 

te organiseer 

te motiveer 

te lei 

te beheer 

Programme, prosedures en metodes vir die toereikende verwerkliking van 

opvoedcnde bedrywighede word opgestel. 

Besluite, soms oorhoofs, word gesamentlik, ter bevordering van die 

skoolprogram geneem. 

Metodes in verband met doeltreffende finansiering van uitgawes word opgestel 

(Badenhorst et al, 1986: 4). 
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3.4.4.2 Mensgerigte organisasie 

Ten einde skoolbedrywighede doeltreffend te laat funksioneer is 'n stelsel van 

kooperatiewe onderwysbestuur nodig. Die bemagtiging van die individu in sy interaksie 

met sy ander kollegas is belangrik om doelwitte te verwerklik. Die onderwyseres met 

haar kollegiale, mensgerigte wyse van organiseer, kan toenemend instaat gestel word 

om 'n toenemende bydrae tot die vlot verloop van skoolorganisasie te maak. 

Deur haar sensitiwiteit en besondere wyse van waarneem is dit vir die onderwyseres 

rnoontlik om leerkragte se spesiale bevoegdhede te identifiseer. Spesifieke take wat in 

hul belangstellingsveld val, word aan hulle toevertrou. Sodoende neem hulle inisiatief 

en wend hulle hul positiewe moontlikhede optimaal aan in belang van die skool. 

3.4.4.3 Bestuurstyl van die vrou 

Die wegbeweeg vanaf 'n outoritere bestuurstyl na die van fasiliteerder en inspirerende 

kommunikeerder (De Klerk, 1996: 176) wat ander erken en bemagtig val in by die 

sosiale en affiliasiebehoeftes (Van der Westhuizen & Hillebrand, 1990: 269) van die 

onderwyseres as vrou. Vorster (1984: 136) maak die volgende uitspraak oor die vrou 

se bestuurstyl: 

A woman's more human-relations-focused leadership may create an 
organisational climate which is less threatening. 

Prekel in Lessing (1994: 6,7) noem die volgende: 

asook 

Women have special abilities and ways of doing things. 

These attributes of women are essential in modern organisations where 
the emphasis is increasingly moving from very structural autocratic, task
oriented approaches to a more adaptable and democratic approach 
emphasising productivity-through-people. 

Die volgende aanhalings uit artikels bevestig die suksesvolle rol wat vroulike 



ondewysleiers speel: 

asook 

en 

Female principals work more closely with their teaching staffs ... has a 
more democratic operating procedure ... teachers reported that human 
relations were more satisfactory: (Fauth, 1984: 67) 

Women engage in personal communication with their superiors, staff and 
pupils. 

Women have a participatory and collaborative decision making style 
(Greyvenstein, 1989: 152). 

Women operate on a personal level with the entire schools community 
(Greyvenstein, 1989: 152). 

Helen Regan, hoof van 'n hoerskool, se die volgende oor haar ervarings: 

As a high school administrator for ten years I was concerned with issues 
of voice and authority. I tried to create a school where expertise and role 
authority did not isolate me from teachers. A school where teachers and 
I converse (Regan, 1990: 555). 

Porat se die volgende oor vroue in bestuursposte in die onderwys: 

Female administrators do tend to be different from their traditional role 
models. The difference is positive ... women offer the type of leadership 
that can revitalize instructional programs ... motivate teachers ... and 
create an effective learning environment (Porat, 1991: 412). 

McGrath (1992: 65) maak ook die volgende uitspraak: 

Women have the 'right stuff' for the superintendency (McGrath, 1992: 
65). 

146 

Onderwyseresse hocf nie slegs tot die klaskamer beperk te wees nie maar kan ook 
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onderwysleiers wees of dee! uitmaak van die seniorpersoneel. As onderwysleiers kan 

hullc sodoende hulp verleen met die beheer en bestuur van aktiwiteite om die 

skoolprogram vlot te laat verloop. In hierdie verband se Sergiovanni (in Brand, 199:2: 

49) dat skole meer soos families en klein gemeenskappies is en sodanig bedryf moet 

word. In so 'n skoolopset sal die klem eerder op die menslike as die saaklike val. 

Die onderwyseres kan 'n suksesvolle onderwysleier wees nie ten spyte van nie, maar 

juis op grond van kwaliteite eie aan haar menswees (Rosener, 1990: 120). 

3.4.5 Die onderwyseres as organiseerder en administrateur 

3.4.5.1 Inleiding 

Elke onderwyseres moet kan beplan, organiseer en oor administratiewe bevoegdhede 

beskik omdat sy aktiwiteite in haar klaskamer moet beplan, organiseer en administreer. 

Die onderwyseres vorm dee! van die onderwyspersoneel en moet dee! in die beplanning 

en organisering van die skoolprogram. Behalwe die opvoedende bedrywighede wat sy 

binne of buite die klaskamer verrig, kan sy ook 'n waardevolle bydrae lewer tot die 

organisatoriese en administratiewe beplanning van die skool. 

Navorsing bet getoon dat vroue in organisatoriese en administratiewe posisies gebruik 

maak van gesag wat gebaseer is op persoonlike krag, interpersoonlike vaardighede en 

harde werk (Rosener, 1990: 12). 

3.4.5.2 Stigter van interpersoonlike verhoudings as deel van vrouwees 

Enige persoon wat by die organisasie en administrasie van 'n skool betrokke is, het te 

make met 'n groot verskeidenheid mense binne en buite die skool. Dit sluit in kollegas, 

leerders, werkers, ouers en alma! wat 'n wesenlike belang by die skool het. Iemand in 

'n gesagsposisie moet in noue voeling met alle betrokkenes bly sodat aktiwiteite so 

georganiseer word dat opvoedingshandclinge doelgerig uitgevoer word. 

As vrou is die onderwyseres gerig op die stigting en behoud van positiewe verhoudinge 
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met haar kollegas. Die konstituering van 'n onsheidsruimte is fundamenteel vir die 

stigting van verhoudinge met kollegas. 'n Vrou in 'n seniorposisie bet 'n "kollegiale" 

(McGrath, 1992: 62) en "interaktiewe" (Rosener, 1990: 12) wyse waarop sy aktiwiteite 

organiseer. Goeie interpersoonlike verhoudinge tussen diegene wat op administrasievlak 

is en ander personeellede kan grootliks bydra tot die gladde verloop van organisatoriese 

aktiwiteite. Die onderwyseres wat dee! uitmaak van personeel op administratiewe vlak, 

poog om gesonde verhoudinge met alma!, veral ander personeellede, te stig. Doelwitte 

wat nagestreef word, word hierdeur makliker verwerklik. 

3.4.5.3 Positicwe kommunikasie as deel van vrouwces 

Voortdurende kommunikasie tussen persone in gesagsposisies en ander deelnemers in 

die opvoedende bcdrywighede van die skool is baie belangrik. 'n Demokratiese bestel 

kan makliker by 'n skool ingestel word indien daar goeie samewerking tussen senior 

personeellede en die res van die onderwyspersoneel heers. Die onderwyseres met goeie 

taalvaardighede en bedrewenheid in beide verbale en nie-verbale kommunikasie kan dit 

aanwend om 'n gesonde verhouding met haar kollegas op te bou. 

Vroue (onderwyseresse) op administratiewe vlak bestee meer tyd in gesprek met ander 

en maak veral gebruik van persoonlike voornaamwoorde (De Klerk, 1996: 176). Hui 

tentatiewe taalgebruik wys daarop dat hulle wegskram van uits!Jrake wat lyk asof daar 

net een siening (hul eie) van 'n saak is. Demokratiese besluitneming word hierdeur 

vergemaklik by die skool. Die onderwyseres as vrou se kommunikasie is daarop 

ingestel om konflik te vermy en erkenning te gee aan anc~~r se opinies en idees 

(Sergiovanni, 1992: 43). De Klerk (1996: 176) se ook dat vroue (onderwyseresse) meer 

konsiderasie vir ander toon en in hul gesprekke meer verwys na wat die ander persoon 

se. Hulle is toewendend en wil nie hul mag oor ander beklemtoon deur dominerende 

taalgebruik nie (Troemel-Ploetz, 1994: 205). Toereikende kommunikasie deur die 

onderwyseres in 'n senior posisie kan die administrasie van aktiwiteite by die skool vlot 

laat verloop. Die verwesenliking van opvoedkundige doelstellings en doelwitte word so 

vergemaklik. 



149 

3.4.6 Die onderwyseres en skoolbelcid 

3.4.6.1 lnleiding 

Die onderwyseres moet begryp wat met skoolbeleid bedoel word. Sy kan alleen haar 

kundigheid as opvoeder vestig as sy op die hoogte bly van nuwe verwikkelinge in die 

onderwys. 

Verskillende pogings is aangewend om 'n nuwe paradigma wat gekenmerk word deur 

'n drastiese klcmverskuiwing van 'n produk - na 'n prosesgeorienteerde onderwys

model, daar te stel (Stuart, 1995: 34) 

3.4.6.2 Die KOOB (COTEP)-dokument 

Om die probleem van 'n nuwe onderwysbcdeling in Suid-Afrika aan te spreek, is die 

"Committee on Teacher Education Policy" (COTEP) op nasionale vlak gestig. 'n 

Besprekingsdokument genaamd "Norms and standards and government structures for 

teacher education and government structures for teacher education" het gevolglik in 

Julie 1994 verskyn (Stuart, 1995: 33; COTEP Document, 1994). 

Die KOOB (COTEP)-dokument verskaf veral weens sy "klem op proses- en 

vaardigheidsgerigte onderwysopleiding" (Stuart, 1995: 35) nuwe riglyne wat betref die 

werksaamhede van die onderwyser(es) in die klaskamer. 

Die onderwyser(es) moet veral, volgens die KOOB (COTEP)-dokument die volgende 

in die klaskamer kom doen: 

* 

* 

* 

adapt to various classroom conditions m South Africa, for 
example, very large classes; 

create a healthy group dynamic where all pupils will feel 
comfortable, safe, that they belong and can benefit from learning 
together with their peers; 

demonstrate a knowledge of the principles which underpin the 
maintenance of good discipline and the development of self-



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.4.6.3 

discipline; 

manage his/her class purposefully and effectively in terms of 
time, teaching and learning aids; people; activities and space; 

act as a facilitator, monitor and resource person; 

organise the learning environment to develop social and thinking 
skills; 

cultivate the skills of technology education; 

manage pupil behaviour by the use of appropriate encouragement, 
credit and/or sanctions and be aware when it is necessary to seek 
advice and whom to consult; 

evaluate and justify his or her own actions in managing pupils; 
and 

sustain the interest and motivation of pupils (COTEP Document, 
1996: 22-23). 

Die Nasionale K walifikasie Raamwerk (NQF) 
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Reeds in 1992 het die "National Education Policy Investigation" en die "Educational 

Renewal Strategy" die belangrikheid om algemene onderwys en beroepsopleiding in 'n 

samehangende (samebindende) stelsel te integreer. Die Nasionale K walifikasieraamwerk 

(NQF) self is vir die eerste keer voorgestel in die ANC Onderwysdepartement se 

dokument "Policy Framework for Education and Training" gedurende Januarie 1994. 

Gedurende April 1994 het 'n Nasionale Opleidingsraadverslag "Discussion Document 

on a National Training Strategy Initiative" die konsep NQF vir die opleidingswereld 

ontwikkel, terwyl die Sentrum vir Onderwysbeleidsontwikkeling sy "Implementation 

Plan for Education and Training" met 'n hoofstuk oor die NQF, gedurende Mei 1994, 

vrygestel het. Teen die einde van 1994 was 'n Interministeriele Taakgroep (werkgroep) 

deur die Ministeries van Onderwys en Arbeid onderskeidelik gemagtig om onder andere 

die implementering van die NQF te oorweeg. Gedurende Maart 1995 het die Witskrif 

oor Onderwys en Opleiding weer eens elemente van 'n voorgestelde NQF onderskryf. 

Orie maande later op 2 Junie 1995, was die Konsepontwcrp op die Nasionale Kwalifi

kasieraamwerk (Draft National Qua1ificaions Framework Bill) gepubliseer, en op 4 
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Oktober 1995, is die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Gesag Wet 1995 (Wet No 58 van 

1995) gepubliseer (South African Qualifications Authority Act, 1995 (Act No 58 of 

1995) (Report of the Ministerial Committee for Development work on the NQF, 1996: 

17-18). 

PROPOSED STRUCTURE FOR A NQF 

NQF Band Types of Qualifications Locations of Leaming 

Level and Certificates for units and qualifications 

8 Higher Doctorates Tertiary /Research/ 
Further Research Degrees Professional Institutions 

7 Education Higher Degrees Tertiary /Research/ 
Professional Qualifications Professional Institutions 

6 and Training First Degrees U1iiversities/Technikons/ 
Higher Diplomas Colleges/Private/Professional 

lnsti tutions/W orkplace/ etc. 

5 Band Diplomas U iii versi ties/Technikons/ 
Occupational Certificates Colleges/Private/Professional 

Institutions/Workplace/ etc. 

Further Education and Training Certificates 

4 Further School/College/Training Fonnal Technical/ RDP and 

Certificates high Community/ Labour 

Mix of units from all 
schools/ Police/ Market 
Private/ Nursing/ schemes/ 

3 Education and School/College/Training 
Certificates 

State Private Industry 
schools colleges Training 

Boards/ 
Mix of units from all Union/ 

Workplace 
2 Training Band School/College/Training etc. 

Certificates 
Mix of units from all 

1 = General Education and Training Certificates = 4 

General Senior ABET Formal Occupation/ NGOs/ 

Phase Level 4 schools Work-based churches/ 
(Urban/ training/ Night 

ABET Rural/ RDP/ schools/ 

Level 3 
Education Intenuediate 

Phase 
ABET 

and Training 
Level 2 

Foundation 

Fann/ Labour ABET 
Special) Market programmes/ 

schemes/ Private 
Upliftment providers/ 
programmes/ Industry 
Community training 
programmes boards/ 

Phase Unions/ 
ABET Workplace 

Level 1 etc. 

Band Pre-school 

(Report of the Ministerial Committee for Development work on the NQF, 1996: 48a). 
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Aangesien Onderwysersopleiding in die Raamwerk vir Hoer Onderwys en Opleiding 

ingesluit is, is die oogmerke van die NQF die volgende (Report of the Ministerial 

Committee for Development work on the NQF, 1996: 61): 

The NQF will: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Allow for the achievement of both quality and relevance across 
the education and training system to ensure cross fertilisation 
between theory and application, and to ensure effective 
technology transfer; 

develop mechanisms for encouraging and managing linkages 
between education, research and commercial interests; 

enhance access to, and flexibility of, options for learners; 

provide a sound basis on which to develop a HET strategy 
leading to national and international confidence and reputation; 

increase awareness of career opportunities; 

increase awareness and information on educational opportunities, 
learning processes and forms of delivery; 

assure stakeholders of the quality and value of programmes and 
qua! ifications; 

increase benefits from investment in education through lifelong 
learning opportunities and maintaining the currency of 
qualifications; 

encourage greater potential for provider specialisation ansmg 
from increased portability of qualifications; 

increase emphasis on better performance and continue 
development for providers, learners and stakeholders in general; 

develop a basis for meeting specific sectoral, regional or RDP 
needs without compromising quality; 

regulate a system which enables national goods to be met, while 
at the same time fostering continuing improvement, recognising 
academic freedom and the desirability of encouraging individual 
and institutional growth and diversity; 



* 

3.4.6.4 

provide a grounding on which international business and 
education and training opportunities can be developed (Report of 
the Ministerial Committee for development work on the NQF, 
1996: 61). 

Kurrikulum 2005 - Uitkomsgebaseerde onderwys (UBO) 
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Die Witskrif oor Onderwys en Opleiding (Februarie 1996) het bepaal dat 'n ware 

nasionale onderwysstelsel in Suid-Afrika ontbreek en maak derhalwe voorsiening vir 'n 

enkel nasionale onderwysstelsel wat grotendeels op provinsiale vlak georganiseer en 

bestuur sal word. Leerders moet toegerus word om op die arbeidsmark te kan meeding 

sodra hulle die skool verlaat. Die Witskrif maak dus voorsiening vir die integrering van 

onderwys en opleiding wat as 'n lewenslange proses beskou word, vandaar die konsep 

van Lewenslange Leer (Life Long Learning). 

Om te verseker dat standaarde in die ondcrwys gehandhaaf word, is die Suid-Afrikaanse 

Kwalifikasieowerheid (SAKO) gevorm. Klem sal veral gele word op kwaliteitonderwys. 

Kwalifikasies sal nasionaal en internasionaal erken en aanvaar word. Die Nasionale 

K walifikasieraamwerk (NQF) is gevolglik opgestel. 

Yoordele van die raamwerk vir hoer onderwys en opleiding wat ook Onderwysers

opleiding insluit word soos volg uiteengesit (Kurrikulum 2005, Wes-Kaap 

Onderwysdepartement, 1997: 2): 

Die rol van die opvoeder (onderwyser) soos voorgestel deur UBO is soos volg: 

* 

* 

* 

voorsien in die leerder se behoeftes deur middel van 'n verskeidenheid onderrig 

en leerevalueringstrategiee; 

opvoeders is nou "fasiliteerders" en nie meer 'n "bron van kennis" nie; 

moedig bespreking en debat in die klaskamer aan. Bespreking mag plaasvind 

met 'n maat, in 'n klein groep (vier to ses Jeeders) of in groter groepe; 



* 

* 

* 

* 

* 
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skep 'n atmosfeer wat selfvertroue sal bevorder vir kritiese vrae, uitdaging, 

ontdekking, argumentering en reflektering (besinning); 

ontwerp onderriggebeure wat 'n voortdurende proses van reflektering en analise 

aanmoedig en wat op die bevrediging van die leerder se behoeftes konsentreer. 

wees bereid om benadering aan te pas en te verander; 

help leerders met die verwerwing, integrasie en betekenisgewing van kennis. om 

dit te kan doen, help leerders om: 

ooreenkomste raak te sien 

raamwerke te ontwerp 

visuele voorstellings te ontwikkel 

breinkaarte/geheuekaarte op te stel 

te vergelyk 

te klassifiseer 

te abstraheer 

help leerders om hul kennis en vaardighede te gebruik, deur leerervarings vir 

hulle te skep waar hulle: 

besluite neem 

probleme oplos 

andere onderrig 

produkte skep, vervaardig 

kritiek lewer/verdedig 

voorspellings maak 

Belangrike vrae wat 'n opvoeder vir elke Jeereenheid behoort te oorweeg: 

* 
* 

* 

Wat weet die leerder reeds (bou op leerder se voorkennis)? 

Waarvoor is hy gereed? 

Wat is die leerder se behoeftes? 



* 
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Oor watter natuurlike talente beskik die leerder? (Kurrikulum 2005, Wes-Kaap 

Onderwysdepartement, 1997: 12-13. 

In die Uitkomsgebaseerde Onderwysparadigma is die onderwyser 'n fasiliteerder, 

bevryder van gedagtes, spanwerker, mede-leerder en bevorderaar van lewenslange leer, 

maak hy voorsiening vir ontplooiing van veelvuldige moontlikhede en uiteenlopende 

vorme van leer. 

Pligte en bedrywighede van die "goeie" onderwyser sluit in: 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

die integrasie van teorie en praktyk 

hy is daartoe in staat om uitkomste te prioritiseer 

hy kan luister 

hy is daartoe in staat om onderrig- en leeraktiwiteite te kontekstualiseer 

hy lei leerders om stof te bekom om uitkomste te bereik 

hy kan kommunikeer en glimlag. 

Kennis, vaardighede en waardes/gesindhede wat deur die onderwyser oorgedra word: 

* 

* 

Kennis: die onderwyser moet beskik oor kennis van 

die leerstof 

die leerder 

die konteks waarin die leerstof en die leerder mekaar moet ontmoet - sy 

beroep en etiese gedragskodes wat in die beroep verwag word 

die kulture wat die leerders verteenwoordig 

pedagogie 

Vaardighede 

kognitiewe vaardighede 

komm unikas ievermoe 

tegnologie integreer in onderrig en leer 

bestuursvaardighede 

eval ueringsvaardighede 



* 

* 

Waar<lcs/ gcs indhcde 

hy moet beginsclvas wees en !ewe en werk volgens hierdic waardes 

hy moet 'n persoonlike lewens- en onderrigfilosofie he 

hy moet integriteit he en eerlik wees 

hy moet 'n leerkultuur beleef en skep 

hy moet eerbied (respek) vir werk- en leeretiek betoon. 

Uitkomstes waarna goeie onderwysers moet streef: 

probleemoplossing en navorsingsmoontlikhede ontplooi 

klasbestuur en algemene bestuur 

objektiewe evaluering 

spanwerk 
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effektiewe/doeltreffende kommunikasie en integrasie van tegnologie 

(meganiese memorisering) om eerder denkvermoens as papegaaiwerk te 

bevorder en te ontwikkel 

omgewingsbewustheid en -opvoeding 

nadenkende onderwys en leer (Claassen, 1997). 

3.4. 7 Die onderwyseres as professionele persoon 

Die diens wat die onderwyseres !ewer, is van die grootste belang. Die status wat sy 

geniet, hang af van die gehalte van haar werk, die respek wat hy/sy afdwing en dit wat 

sy van haarself dink (Gunter, 1981: 137). 

Uit die voorgaande blyk dit dat die onderwyseres die volgende pligte moet verrig: 

* 
* 

* 

* 

* 

Onderrig en onderrigbeplanning in die klaskamer, veral as fasiliteerder. 

Evalueringsaktiwiteite, veral deurlopende evaluering met die oog op gewenste 

uitkomstes en lewenslange leer. 

Remedierende onderrig. 

Onderrig vir leerders met spesiale behoeftes. 

Die geestclike en morele opvoeding van leerders. 



* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

Algemene-, skool- en beroepsvoorligting aan leerders. 

Buite-kurrikulere bedrywighede soos sport en kultuuraangeleenthede. 

Betrokkenheid by natuurbewaring en die wek van 'n liefde vir die natuur. 

Betrokkenheid by opleiding in entrepreneurskap en tegnologie. 

Algemene skooladministrasie en -organisasie. 
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Interpersoonlike kontak met ouers, voogde en familielede van leerders. 

Professionele gemeenskapsbetrokkenheid soos volwasse onderwys, stigting van 

en betrokkenheid by jeugorganisasies. 

Hulpverlening by fondsinsamelingsaktiwiteite. 

Die reeling en bywoning van vakvergaderings binne vakdepartemente, en by 

skole in omgewing. 

Die reeling van en betrokkenheid by werkswinkels en samekomste wat 

betrekking bet op onderwysaangeleenthede, byvoorbeeld die bespreking van 

nuwc kurrikula en sillabusse, metodiek, personeclontwikkcling, die visic en 

missie van die skool. 

Betrokkenheid by onderwysliggame soos vakbonde en verenigings. 

3.4.8 Samevatting 

In die Jig van die inligting soos genoem blyk dit dat die onderwyseres 'n persoon is 

wat: 

* 

* 

* 

* 

* 

'n professionele kundige is wat oor didaktiese en ander vaardighede beskik en 

as fasiliteerder in die klaskamer besig is met opvoedende onderwys; 

die jongste verwikkelinge in die onderwys proaktief in haar werkverrigting 

reflekteer; 

leerders ontmoet, begelei en as indiwidue respekteer en hul menswaardigheid 

eerbiedig; 

'n begrypende simpatieke gesagsfiguur is wat die leerder 111 sy nood en 

behoeftes ken; 

haar bemoei met die maatskaplike omstandighede wat die kind se op weg wees 

na volwassenheid rcgstreeks en onregstreeks beinvloe<l; 



* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
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bereid is om na die leerder te luister, horn erken soos hy is met sy feilbaarhede 

en swakhede; 

as medestander en medeganger die leerders lei tot selfvertroue en volwassenheid 

wat beskawingsmondigheid impliseer; 

die cise van pcdagogiese liefde ken en eerbiedig, dit toepas en 'n atmosfeer van 

geborgenheid skep wat ontdekking van nuwe dimensies en deelnamc aan 

voortspruitende aktiwiteite aanmoedig; 

die leerder se behoeftes eerste stel; 

bewaarder van die kulturele en die estetiese is; 

die norme en waardes van leerders se ouers respekteer; 

die handves van menseregte respekteer aangesien alle skole voorsien 1s van 

eksemplare van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika en dit in ag 

neem in haar opvoedingshandelinge; 

ernstig is oor natuurbcwaring, ckologic en by wic die behoud van die aardc na 

aan die hart le; 

deur interaksie met die leerder hom/haar lei tot onafhanklike denke en 

sel feval uering; 

die leerder help om sy kennis en vaardighede toe te pas sodat hy homself kan 

voorberei vir 'n toekomstige beroep; 

'n menslike mens is en aan die eise van volwaardige volwassenheid voldoen. 

3.4.9 Essensies van onderwyserwees 

Op grond van die inligting oor onderwyserwees, soos verskaf vanaf afdelings 3.1 tot 

3.4.8 het die volgende essensies van onderwyserwees na vore getree: 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

hy/sy is 'n vakkundige 

hy/sy is 'n kenner van didaktiese beginse!s 

hy/sy is 'n soeker na vernuwing 

hy/sy toon administratiewe bekwaamheid 

hy/sy is dinamies 

hy/sy is innovcrend 



* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

3.5 

hy/sy is toegewyd 

hy/sy toon begrip vir die behoeftes van die leerder 

hy/sy betoon liefde vir die kind 

hy/sy is 111enslik 

hy/sy is welwillend 

hy/sy toon respek vir die 111enswaardigheid van die kind 

hy/sy is bereid 0111 op te offer 

hy/sy bou gesonde verhoudings 

hy/sy is 111eelewend 

hy/sy toon e111patie vir antler 

hy/sy beskik oor rustige beslistheid 

hy/sy gehoorsaa111 nor111e en waardes 

hy/sy gehoorsaa111 die gesag van behoorlikheidseise 

hy/sy toon belangstelling in en gee 0111 vir ander 

hy/sy is betrokke by ge111eenskap 

hy/sy is hardwerkend 

hy/sy is vertroueskenkend 

hy/sy is 'n verantwoordelike volwassene 

hy/sy is pligsgetrou 

SAMEVATTEND 
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Uit hierdie hoofstuk is dit duidelik <lat die onderwyseres as professionele opvoeder 'n 

besondere rol het 0111 te speel in die volwassewording van die kind, asook in die 

organisatoriese aspekte van die skool. Die onderwyseres het die bevoegdheid om 

opvoedende bedrywighede in haar klaska111er te beplan en kan derhalwe by die 

beplanning van opvoedende bedrywighede van die skool as geheel betrek word. Haar 

vrouwees tesa111e met haar kundigheid en vaardighede behoort van haar 'n uit111untende 

onderwysleier te maak. 
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Om haar kundigheid en vaardighede op haar vakgebied asook die organisasic en 

administrasie van die skoolprogram te verstewig en te bevorder, is dit noodsaaklik dat 

sy op die hoogte bly van die jongste verwikkelinge in die onderwys ten opsigte van 

nuwe benaderings, kurrikula en wetgewing. 

In die volgende hoofstuk sal die menswaardigheid van die vrou in die Suid-Afrikaanse 

samelewing bspreek word. 

******* 
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HOOFSTUK VIER 

VROUW AARDIGHEID AS MENSW AARDIGHEID 

4.1 INLEIDEND 

As persoon is die mens die draer van onskendbare waardigheid wat onder alle 

omstandighede eerbiedig moet word. Omdat die mens weet dat hy waardes moet 

bestrewe en verwerklik en omdat ander mense dit ook doen, moet hy agting he vir hulle 

menswaardigheid. 

OUR RIGHTS 

I have the right to state my own needs and set my own 
priorities as a person independent of any roles I may assume 
in my life (knowing that other people have the same right). 
I have the right to be treated with respect and dignity as a 
capable and equal human being. 
I have the right to express what I feel and think. 
I have the right to say yes or no for myself. 
I have the right to say I don't understand. 
I have the right to change my mind. 
I have the right to say what I need and ask for what I want. 
I have the right to deal with others without being dependent 
on them for approval. 
I have the right to make mistakes. 
I have the right to be safe. 
I have the right to be treated equally and fairly before 
the law (Anoniem in Speak Out, 1997: 15). 

Die regte van die mens wat in die Handves van Menseregte soos vervat in die Grondwet 

van die Republiek van Suid-Afrika, gewaarborg word, sluit onder meer in die reg op 

respek vir en die beskerming van menswaardigheid (Artikel 10). 
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Die erkenning deur die staat van die menswaardigheid van elke individu word beskou 

as een van die grondslae van geregtigheid in 'n demokratiese samelewing. Alie 

owerheidsorgane word die plig opgele om die menswaardigheid van die individu in al 

hul optredes te respekteer. Die beskerming van alle ander regte is grotendeels gebaseer 

op die reg op respek vir en beskerming van menswaardigheid: regeringsinstellings moet 

alma! as mense respekteer en behandel en nie as blote voorwerpe van magsuitoefening 

me. 

Volgens regter Chaskalson, president van die Konstitusionele Hof, hang mens

waardigheid af van 

... human relationships, which are tied up with the distribution of power 
and wealth and the day-to-day conditions of life. 

Hy vervolg verder: 

There is little dignity accorded to those who are unable to find 
employment and those who are homeless or compelled to live in squalid 
conditions. There are far too many people in such conditions for us to 
say that we have succeeded in restoring freedom and dignity to all our 
people. There is also an alarmingly high level of lawlessness which is a 
threat to personal security and has the capacity to undermine democracy 
itself. These are the weakest parts of the bridge. They are not unrelated 
to each other and their implications should not be ignored (Chaskalson, 
1997: 10). 

Elke mens besit as sindraende wese 'n eie individualiteit. Dit maak horn uniek en 

onderskei horn van ander. Hy is geregtig op agting vir sy uniekheid en onherhaal

baarhede (Landman et al, 1975a: 34). Elke wyse van menswees het sy eie sin. Sy 

digniteit as mens moet met agting en respek bejeen word. 

Vervolgens word die begrip "menswaardigheid" etimologies ontleed en bespreek: 
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4.2 MENSW AARDIGHEID 

4.2.1 Die begrip "mcnswaardig" 

4.2.1.1 Die begrip "mens" 

Genesis 1 :26: Toe het God gese: 'Korn Ons maak die mens as ons 
verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, 
die voels in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat 
op die aarde kruip' (Die Bybel, Nuwe Vertaling, 1990: 2). 

Cassel's Latin Dictionary: 

homo - a human being, man as opposed to beasts and gods 

homines - men in general, people with the implications of humanity 

human, humanus - human being 

sapiens - of persons (Simpson, 1979: 277, 730, 534). 

Chambers 20th Century Dictionary: 

homo - man - the human genus 

homo erectus - a name given to a type of erect hominid 

between Australopitheus and Homo sapiens 

Homo Sapiens - the one existing species of man. 

human - belonging to or pertaining to or the nature of man or mankind, having 

the qualities of a man or the limitations of a man - a human being 

humane - having the feelings proper to mankind; tender; merciful (Kirkpatrick 

et al, 1983: 600, 610). 

Nieuwe Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: 

Mens - het hoogste in biologische zin tot die klasse der zoogdier en behorende 

schepsel dat zich iz door zijn rede en zijn taal van ander dieren onderscheidt 

menselijk - by die mens behorend (Van Dale et al, 1950: 1081) 
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Woordkeusegids - 'n Kerntesourus van Afrikaans: 

mens - persoon, individu, homo sapiens, skepsel, kreatuur, menslike wese, 

burger, siel (Harteveld et al, 1992: 173). 

HAT: 

Mens - persoon, individu - skepsel wat horn veral deur sy rede en sy taal van 

ander soogdiere onderskei (Odendal et al, 1994: 657). 

Verklarende Afrikaanse W oordeboek: 

Mens - unieke, redelike wese, persoon, individu (Labuschagne & Eksteen, 1993: 

499). 

Groot Tesourus van Afrikaans: 

Mens - menslike wese, persoon, individu (De Stadler, 1994: 374). 

Die mens is 'n unieke individu. Hy onderskei horn deur sy rede en deur taal. Die 

menswees van die mens dui op die besondere wyse waarop hy sy menslikheid tot 

openbaring bring (Van Rensburg & Landman, 1988: 131). 

asook 

Die mens is dee! van die kosmiese totaliteit (werklikheid) die mens gee sin aan die 

werklikheid en vind sin in die werklikheid (Van Rensburg et al, 1979: 88). 

4.2.1.2 Die begrip "waardig" 

Origins: Worth - worthful, worthiness, value 

Old English - weorth, wurth, wyrthu 

Old Frisian - werth 

Old High German - werd 

Middle High German - wert 

Gothic - wairth 



Medieval Dutch - wert, weert, waart, waard 

Dutch - waard 

Old Norse - verth 

Welsh - gwerth, price (Partridge, 1966: 810) 
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dignity - decency comes from decention (Latin) formed upon decent, it is fitting 

or seemly - to seem good, seeks to please, gracious (Partridge, 1966: 143). 

Casscll's Latin Dictionary: 

dignity - dignitas, amplitude, dignity of character - honestas, gravitas auctoritas, 

maiestas, dignitas (Simpson, 1979: 692) 

worth - value, dignus 

worthiness - dignitas 

worthy - dignus (Simpson, 1979: 881). 

Chambers 20th century Dictionary: 

dignity - the state of being dignified - elevation of mind or character; grandeur 

of mien 

elevation in rank, place degree of excellence in a high position (Kirkpatrick et 

al, 1983: 348) 

worth - value, pnce - that quality which renders a thing valuable, moral 

excellence; merit; importance; equal in value; virtue; excellence; meritorious. 

worthy - estimable, deserving, of sufficient merit 

- of high social position 

- of eminent worth 

- notability (Kirkpatrick et al, 1983: 1507). 

Nieuwe Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: 

Waarde - betekenis door gehalte 

waardig - achting, eerbied, verdienende in overeenstemming met de betekenis, 

rang of waarde van iets 

waardigheid - hoedanigheid van waardig te zijn; eigenschap of omstandigheid 

van eerbied te verdienen of te vergen op waardige wijze (Kruyskamp & De 

Tollenaere, 1950: 2067). 



Woordkeusegids 'n Kerntesourus van Afrikaans 

Wcrd - verdicn (Harteveld et al, 1992: 360) 
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waardig - eerbiedwekkend, ontsagwekkend, indrukwekkend, gedistingeerd, 

verfynd, aansienlik, trots, statig, plegtig, formeel, ernstig, deftig, verhewe, 

behcersing, bcheerstheid (Harteveld et al, 1992: 554). 

HAT: 

Waardig - eerbiedwekkend, wat daarvan getuig dat iemand waarde het, 'n 

gcvoel van stand, eiewaarde (Odendal et al, 1994: 1257). 

V crklarende Afrikaanse W oordeboek: 

Waardig - hoedanigheid, eienskap van waardigwees (Labuschagne & Eksteen, 

1993: 1069). 

Groot Tesourus van Afrikaans: 

Waardig - eerbiedig, eerbicd he vir, respekteer, agting he vir, agting koester, 

met agting bejeen, hoogskat, waardeer, waardering he vir, huldig, eerbetoon, 

bewonder, opsien na, ontsag he vir, vrees, erkentlikheid, erkenning (De Stadler, 

1994: 830: 831). 

"Waarde" dui op dit wat die bestrewenswaardige van 'n saak na vore bring; die aard 

van die onmiddellike werklikheid wat 'n persoon tot handeling oproep en wat tot 

uitdrukking kom as die persoon aandui dat die betrokke werklikheid die moeite werd 

is. Waardes vertolk die spreke, dit gaan oor 'n hoedanigheid wat iets menslik maak. Dit 

dui op die besondere betekenis wat 'n bepaalde saak vir 'n mens het. \Vaardes druk die 

verhouding tussen mens en saak, of sy bepaalde gesindheid ten opsigte van 'n bepaalde 

saak uit (Van Rensburg & Landman, 1988: 264). 

4.2.2 Die mens as draer van waardigheid 

Die mens is geskape uit die stof van die aarde. Hy is draer van waardigheid veral 

omdat hy na die beeld van God gesk:lpe is. Deurdat God die mens volgens sy beeld en 
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as sy verteenwoordiger geskep het, het God reeds die demokratiese waarde van 

menswaardighcid bevestig. 

Menswaardigheid word verder uitgebeeld deurdat die mens 'n skepsel is wat deur sy 

rede en sy taal van ander soogdiere onderskei word. Hy is 'n unieke, redelike individu. 

As sindraende wese is die mens uniek en onherhaalbaar. Die mens het 'n persoonlike 

aanspreeklikheid teenoor God om eerbied te toon vir sy medemens wat 'n mededraer 

van waardigheid en medegeskapene na die beeld van God is. 

Die menswaardigheid van die mens dui op die besondere wyse waarop hy sy 

menslikheid tot openbaring bring. Deur betekenisvol dee! te neem aan menslike 

bedrywighede gee hy sin aan sy lewe as 'n lewe in dialoog met sy medemens. Hy dra 

skeppend by tot die menslike bedrywighede as dee! van die veelvormigheid van die 

menslike lewe (Van Rensburg et al, 1979: 90). As wese met digniteit is die mens as 

individu moontlik in 'n verhouding tot die ander in 'n prinsipieel gedeelde wereld 

(Landman et al, 1975b: 30). 

Die mens is die knooppunt van alle waardes in die verhouding mens-wereld (Van 

Rensburg & Landman, 1988: 266). Hy beleef sy identiteit in sy verhouding tot andere 

as waardevol en die verlies daarvan as onwaarde. Hy is bewus van die waardevolheid 

van sy identiteit. Die behoud van sy identiteit in sy verhouding met die medemens stel 

besondere eise aan die mens. Indien hy behoorlik wil lewe moet hy voldoen aan die eise 

wat die uitbouing van sy identiteit aan horn stel. 

Die mens is persoon, dit beteken dat eerbied vir die persoonwees as draer van 

waardigheid betoon moet word. Alie vorme van verobjektivering en alle handeling 

waardeur die mens as middel tot 'n doel verlaag word, neem nie die digniteit van die 

mens in ag nie. Dit doen dit geweld aan. Dit skend die waardigheid wat met die mens 

se persoonwees gegee is. Die mens verdien erkenning vir sy eiewaarde; hy is 

eerbiedwekkend en moet met agting, respek en waardering bejeen word. 
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4.2.3 Wete van waardeverwerkliking 

Werklike menslike !ewe is 'n met waardes gevulde !ewe. Menslike !ewe word 

gekenmerk deur 'n waardebewussyn, dus 'n bewuswees van waardes. Daarom is dit 

moontlik om !ewe as waarde raak te sien. Lewe is nie deur die mens geskep nie, maar 

dit bestaan, dit is werklik, dit is aan horn as waardevol geskenk en aan sy sorg 

toevertrou (Hartmann, soos aangehaal in Landman et al, 1975a: 44). 

Alie waardebepalinge vind hul oorsprong in 'n gevoeligheid vir en afhanklikheid van 

waardes, wat universeel by die mens aanwesig is (Oberholzer, 1968: 184). Ashy besig 

is om te waardeer word die mens bewus van die feit dat sekere dinge en aktiwiteite 

meer waardevol is as ander. Hy belewe nie net situasies nie, hy ken waarde toe aan dit 

wat hy belewe. 

As persoon word die mens allerwee beskou as 'n wese wat die draer is van 

onvernietigbare waardigheid (Gerber, 1974: 269). Hy is 'n waardebepalende en 

waardeverwesenlikende wese, iemand wat 'n sinvolle lewe lei. Elkeen het waardigheid 

omdat hy/sy 'n mens is en sy/haar waardigheid beskerm en gerespekteer moet word. 

Menswaardigheid is die vergestalting van waardes. 

Die mens maak ook sekere sedelike waardeonderskeidings en besef dat hy bevoeg 

gemaak moet word om homself en andere sedelik te kan beoordeel. Sy deelname aan 

die lewe is waardebepalend. Een van die betekenisvolste verantwoordelikhede van die 

mens is egter ook om sy menswaardigheid as eis aan sy menswees te begryp en 

daarvolgens te !ewe. Dit dui daarop dat die mens die behoorlikheidseise as besondere 

waardes sal begryp, aanvaar, bestrewe en verwerklik om as mens menswaardig te lewe 

(Van der Westhuizen, soos aangehaal in Landman, 1977: 233). Hierdeur verwerf die 

mens steeds sy menswaardigheid en dwing hy ook die respek en agting van sy 

medemens af. 

4.2.4 Erkenning van individualiteit 

Individualiteit dui op prinsipiele onherhaalbaarheid op grond van die eie unieke wyse 
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van daarwees (Landman et al, 1975a: 33). Individualiteit beteken dus dat dit onmoontlik 

is om die mens as eksemplaar te beskou. Die mens is unieke eenmaligheid soos ander 

mense, maar tegelyk ook anders as enige ander (Gerber, 1974: 270). Mense is nie 

gelyk nie, omdat elkeen op 'n anderse wyse en met verskil in verantwoordelikheid 

waardes verwerklik (Landman et al, 1979: 77). Vanwee sy uniekheid is elkeen geregtig 

op sy eie belangstellings en die inspanning van sy positiewe moontlikhede tot sy 

voordeel; hy het 'n reg op lewe; hy is die draer van 'n ondeurgrondelike misterie as 

mens. 

Die mens wil meer wees as net 'n lid van 'n groep. Hy het behoefte aan agting en 

waardering vir dit wat hy verteenwoordig en wat hy doen. As persoon het hy 'n 

behoefte aan 'n realistiese ewewigtige evaluering van homself (Van Kradenburg, 1981: 

175). Hy wil erken en gerespekteer word deur andere. Elkeen moet die geleentheid 

gegun word om op sy eie wyse en met die hoogste mate van verantwoordelikheid te kan 

werk aan dit wat vir horn waardevol is (Landman et al, 1979: 186). 

Elke mens is daarop geregtig om sy individualiteit binne sekere voorwaardes en 

beperkinge te laat geld. Deur sy reg tot selfverwesenliking behoort die individu in die 

geleentheid gestel te word om 'n kwaliteit lewe te mag lei. As individu het die mens 

die reg om deel te wees van 'n bepaalde kultuur, asook die reg om 'n bepaalde 

godsdiens of geloofsoortuiging of filosofie te kan beoefen. Die individualiteit van 'n 

mens moet erken, gerespekteer en beskerm word. 

4.2.5 Vervulling van plig 

Om jou plig te vervul, dit wil sc om verpligtinge ten opsigte van die hoogs waardevolle 

na te kom, is om menswaardig te lewe (Landman et al, 1979: 187). Menslike lewe is 

taakvervulling en opgawe, geleentheid tot iets waardevol. Hoe die plig vervul word en 

die geleentheid benut word, hang van die mens self af. Wanneer hulp aangebied word 

om 'n taak te vervul, is sodanige hulp slegs sinvol indien dit menswaardigbevorderend 

is en selfstandigheid daardeur gedy. 

Deur taakaanvaarding gee die mens blyke van sy andcrswecs as die dier (Furstenberg, 
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1988: 130). Om mens te wees is om medemenslikheid te toon in 'n teen-oor-wereld. 

In die vervulling van sy pligte kommunikeer die mens met sy medemens. Hierdie 

kommunikasie geskied slegs op menslike vlak en word gedra deur waardes wat tyd- en 

plekgebonde neerslag vind in kultuur. So beleef die mens sy menswaardigheid. 

Persoonlike sukses, selfrespek, waardering vir eie positiewe moontlikhede asook 'n 

gevoel van belangrikhcid lei tot selfvertroue en die bevordering van menswaardigheid. 

Die mens se leefwyse verkry in die elke dag se bestaan gestalte in die plek wat hy 

inneem, aan die standpunt wat hy aanvaar en huldig, asook die verpligtinge wat hy 

vervul. Die menslike bestaan word eers werklik menswaardige bestaan op grond van 

die feit dat hy sy verpligtinge ten opsigte van die hoogs waardevolle nakom. 

4.2.6 Samevatting 

Die mens is uniek en eenmalig. Hy verwerklik waardes op sy eie besonderse wyse. Hy 

wil nie slegs lid van 'n groep wees nie, maar is geregtig op erkenning en waardering 

vir homself as individu. Die mens het sy eie belangstellings en moet die kans gegun 

word om te kan werk aan dit wat vir horn belangrik en waardevol is. Sodoende word 

erkenning aan sy menswaardigheid verleen. Individualiteit is 'n onderskeiding wat dui 

op die onmoontlikheid om die mens as eksemplaar te beskou, maar om sy mens

waardigheid te erken. 

As waardebepalende en waardeverwesenlikende wese is die mens besig om waarderend 

dee] te neem aan die werklikheid. Hy is 'n besondere waardigheid op grond van sy 

persoonlike in die wereldwees. 'n Gevoeligheid vir en afhanklikheid van waardes is in 

elke mens aanwesig. Aan sekere dinge word meer waarde geheg as aan ander. Die 

mens maak ook sedelike waarde-onderskeidings. Die menswaardigheid van die mens 

word werklik essensieel bevestig as hy agting vir sy eie digniteit het. 

Menslike !ewe is taakvervulling en opgawe. Om menswaardig te lewe is om pligte ten 

opsigte van die hoogswaardevolle te vervul. In die vervulling van sy pligte kommuni

keer die mens op menslike vlak. Hierdic kommunikasie word deur waardes gedra. 
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As draer van waardigheid en geskape na die beeld van God het die mens 'n persoonlike 

verantwoordelikheid ten aansien van sy eie lewe en bestaan in die wereld. Hieruit vloei 

'n eerbicd vir die mcdemcns as draer van waardigheid en as verteenwoordiger van God. 

4.3 DIE GRONDWET EN DIE VROU 

4.3.1 Inlciding 

Oorheersende samelewingsnorme en godsdienstige denke het reeds dcur die eeue 

meegebring dat vroue 'n ondergeskikte posisie in die samelewing beklee. As mens is 

die vrou die draer van onskendbare waardigheid, maar hierdie waardigheid word deur 

tradisionele stereotipering misken en afgeskaal tot 'n vlak van minderwaardigheid. Die 

volgende aanhaling van Olthuis (in Greyvenstein, 1996: 75) beeld hierdie onregverdige 

kategorisering van die vrou baie treffend uit: 

Since the Fall, man has been desperately afraid of recognizing that a 
woman is his equal, his helpmate, his companion. Therefore, he has 
consistently tried to reduce her to something less than himself, a being 
he both loves and detests. Woman was either raised to the level of 
hallowed saint and praised as the all-good, tender, passionless Madonna 
of Heaven, or she was lowered to the level of the vulgar sinner and 
berated as the all evil, seductive lascivious witch of Satan. Either she 
was an object of adoration or a vessel of lust; a virgin or a harlot. In 
neither case was she what God wanted her to be: woman. 

Elke soewereine staat het 'n grondwet en voortspruitende wetgewing wat die 

beskerming van die regte en menswaardigheid van alle burgers ten doe! het. Hoe vroue 

se regte en menswaardigheid in die Grondwet van 'n land geakkommodeer word, kan 

soos volg opgesom word: 

What women do at home or outside depends on a country's laws, as well 
as on the unwritten customs of its society. Few countries give women the 
same legal rights as men, and most laws give males a superior position 
(Bell, 1986: 212a). 

Scdcrt 1994 het Suid-Afrika besluit om van 'n stelscl van diskriminasie op grond van 
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ras en geslag af te sien. Dit het 'n Grondwet en 'n Handves van Menseregte tot gevolg 

gehad wat se dat almal gelyk is en die reg het tot beskerming teen diskriminasie. Vir 

die eerste keer in die geskiedenis van Suid-Afrika is diskriminasie op grond van ras en 

geslag as onwettig verklaar. 

Die beskerming van vroueregte w0rd soos volg in The Women's Bill of Rights deur 

Mcshane (1988: 2) uitgedruk: 

A WOMAN'S BILL OF RIGHTS 

I have the right to trust myself above all others 
I have the right to decent treatment in a relationship 
I have the right to feel safe 
I have the right to be assertive 
I have the right to pay my own way through life 
I have the right to be respected as a person 
I have the right to know who I am 
I have the right to trust my instincts 
I have the right to emotional support and understanding from others 
I have the right to be loved 
I have the right to be cared about 
I have the right to high self-esteem 
I have the right to trust myself above all others (Mcshane, 1988: 2). 

Verder kan die beskerming van vroueregte in die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika ook gemeet word aan die bepalings van "the 1991 Universal Declaration of 

Women's Rights as Human Rights": 

THE 1991 UNIVERSAL DECLARATION OF WOMEN'S RIGHTS AS 
HUMAN RIGHTS 

* 

* 

* 

All women on our planet are born free and with dignity. We 
have the right to be subjects not objects in life and history. 

All women have the right to life, freedom and the security of our 
bodies in both public and private places. 

All women have the right not to be held in sexual, marital or 
labour slavery; all forms of women's slave trade shall be 
prohibited. 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

All women have the right to live free of torture, or cruel, violent 
or degrading treatment in our homes or elsewhere. 

All women have the right to equality before the law and must 
have protection from any kind of discrimination within the law. 

All women have the right to freedom of movement within or 
outside of our countries. 

All women have the right to freedom of thought, conscience and 
religion and to the expression of these beliefs without 
interference. 

All women have the right to enjoy sexuality, and to share 
intimacy with the partner of our choice. 

All women have the right to sufficient food for life, and the right 
to accessible, quality health care. 

All women have the right to work in the kind of employment of 
our choice; to be paid equitably; and to join unions for the 
protection of our interests. We have the right to work without 
discrimination or harassment of any kind. 

All women have the right to maternity through choice, not 
destiny. 

All women have the right to form an integral and equal part of 
the government of any country. 

All women have the right to education, which shall be free. 

All women have the right to participate equally in the arts, 
sciences, and cultural life of our communities anywhere in the 
world. 

All women have the right to an equal say in any decisions made 
about the environment, either locally or internationally. 

All women who are refugees have all the above rights in their 
countries of asylum or their home countries; as well as the right 
to additional international protection and assistance (Adopted by 
the General Assembly of the United Nations, New York, 1991). 
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Deur 'n studie van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, Wet 108 

van 1996, te maak, sal daar bepaal word hoe die regte en menswaardigheid van vroue 
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beskerm word. 

4.3.2 Die Grondwet 

In die aanhef tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, word die 

volgende stellings gemaak: 

Ons die mense van Suid-Afrika ... 
Glo dat Suid-Afrika behoort aan alma! wat daarin woon, verenig in ons 
verskeidenheid. 
Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers, hierdie 
Grondwet aan as die hoogste reg van die Republiek ten einde: 

Die verdeeldheid van die verlede te heel en 'n samelewing 
gegrond op demokratiese waardes, maatskaplike geregtigheid en 
basiese menseregte te skep; 

Die grondslag te le vir 'n demokratiese en oop samelewing 
waarin regering gegrondves is op die wil van die bevolking en 
elke burger gelyk deur die reg beskerm word; 

Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal 
van elke mens te ontsluit; en 

'n Verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy 
regmatige plek as 'n soewereine staat in die gemeenskap van 
nasies kan inneem (Aanhef, Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika, 1996: 1). 

In hierdie aanhef is dit duidelik dat alle mense as gelykwaardig beskou word en dat 

elkeen die reg gegun word om menswaardig te lewe. Die regte en menswaardigheid van 

elke burger word deur die bepalings in die Grondwet beskerm en eerbiedig. 

In hoofstuk een van die Grondwet (1996: 3) naamlik Grondliggende Bepalings, word 

die volgende genoem: 

1. Die Republiek van Suid-Afrika is een, soewereine, demokratiese 
staat gegrond op die volgende waardes: 

(a) Mcnswaardigheid, die ::~reiking van gelykheid en die 
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uitbou van menseregte en vryhede 

(b) Nie-rassigheid en nie-seksisme (Grondliggende Bepalings: 
Grondwet, 1996: 3). 

Die Grondliggende bepalings soos aangehaal, getuig dat die staat die menswaardigheid 

van elke burger in Suid-Afrika erken. Dit is ook die grondslae van geregtigheid en 

demokrasie. Alle owerheidsorgane en strukture moet derhalwe die menswaardigheid van 

elke man en vrou in al hul optredes respekteer en beskerm. Elkeen se waardigheid as 

mens moet deur ander met agting bejeen en eerbiedig word. 

In ooreenstemming met die grondliggende bepalings behoort alle vroue in Suid-Afrika 

in die geleentheid gestel te word om 'n kwaliteit lewe te mag lei. Hulle het die reg op 

agting en waardering vir hul individualiteit, vir dit wat hulle verteenwoordig en vir dit 

wat hulle doen. Elke vrou het die reg om die ekonomiese aktiwiteitc van haar keuse te 

bedryf sonder dat daar op grond van haar geslag teen haar gediskrimineer word. Vroue 

het die reg op sekuriteit, behoort gerespekteer te word en ook die kans gegun te word 

om leiding te neem in die samelewing. 

4.3.2.1 Die handves van regte 

'n Handves van Regte maak deel uit van die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika, 1996. Artikel 7 bepaal: 

1. Hierdie Handves van Regte is 'n hoeksteen van die demokrasie 
in Suid-Afrika. Dit beskerm die regte van alle mense in die land 
en bevestig die demokratiese waardes van menswaardigheid, 
gelykheid en vryheid. 

2. Die Staat moet die regte in die Handves van Regte eerbiedig, 
beskerm, bevorder en verwesenlik (Handves van Regte: 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996: 6). 

Vir die doeleindes van hierdie studie sal daar gekonsentreer word op die volgende 

beginsels soos vcrvat in die Handves van Regte van die Grondwet om aan te dui hoe 



die menswaardigheid van die vrou in Suid-Afrika beskerm behoort te word: 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

Gelykheid 

Vryheid en sekerheid van die persoon 

Vryheid van uitdrukking 

Politieke regte 

Vryheid van bedryf, beroep en professie 

Arbeidsverhoudinge 

Onderwys 
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Benewens die bepalings soos vervat in die Handves van Regte moet daar gelet word op 

hoe vroueregte in die praktyk geakkommodeer word. 

Vervolgens sal elke beginsel soos reeds genoem, bespreek word om aan te dui hoe 

voorsiening gemaak word vir die beskerming van menseregte (vroueregte). 

Daar sal na die toepaslikheid van elke beginsel van die Handves van Regte in die 

praktyk gekyk word aan die hand van sekere feite en statistieke ten opsigte van die 

sosiale- en beroepsposisie van die vrou in die Suid-Afrikaanse samelewing. 

(1) Die beginsel van gelykheid 

Van besondere belang vir vroue is die bepalings van Artikel 9 van die Handves van 

Regte wat die reg tot gelykheid vestig: 

(1) Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming 
en voordeel van die reg. 

Hierdie subartikel waarborg die reg tot gelykheid voor die reg sowel as gelyke 

beskerming deur die reg. Dit verleen aan elke individu die reg tot toegang tot 'n 

geregshof. Dit sluit ook vroue in wie in die verlede hulself in 'n baie ongunstige posisie 

bevind het. 



(2) Gelykheid sluit die voile en gelyke genieting van alle regte en 
vryhede in. Ten einde die bereiking van gelykheid te bevorder, 
kan wetgewende en antler maatreels getref word wat ontwerp is 
vir die beskerming of ontwikkeling van persone, of kategoriee 
persone, wat deur onbillike diskriminasie benadeel is. 
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Hierdeur word verstaan <lat alle regte en vryhede ten voile en gelykwaardig deur alle 

mense geniet moet word. Daar is wetlike maatreels om vroue te beskerm wat deur 

onregverdige diskriminasie benadeel word. Dit is ongrondwetlik as daar tussen 

individue onderskei word op grond van geslag. 

(3) Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand 
diskrimineer op een of meer gronde nie, met inbegrip van ras, 
geslagtelikheid, geslag, swangerskap, huwelikstaat, etniese of 
sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, ouderdom, 
gestremdheid, godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en 
geboorte. 

Onregverdige diskriminasie op grond van geslag is 'n skending van die bepalings van 

Artikel 9 van die Grondwet. Vroue mag nie uitgebeeld word as seksobjekte of 

minderwaardige mense nie. Hierdie aspek moet veral in die reklamewereld aandag 

geniet (Wessels, 1993: 73). Om te verseker <lat diskriminasie nie net op wetboeke 

uitgewis word nie, maar ook wat houdings en ingesteldheid in die samelewing betref, 

moet enige vorm van seksisme reeds op 'n vroee ouderdom by die mens ontmoedig 

word. Seuns en dogters moet aangemoedig word om wedersydse respek vir mekaar te 

he en om hul positiewe moontlikhede ten voile en op gelyke voet te ontplooi. 

(4) Geen persoon mag regstreeks of onregstreeks onbillik teen 
iemand op een of meer gronde ingevolge subartikel 3 
diskrimineer nie. Nasionale wetgewing moet verorden word om 
onbillike diskriminasie te voorkom of te belet. 

Diskriminasie, volgens die HAT (Odendal et al, 1984: 159), beteken onderskeid by 

behandeling, veral 'n onbillike onderskeid. Onbillike behandeling of onderskeid kan 

teen 'n groep, 'n persoon of persone om verskillende redes gepleeg word. 
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Daar kan geredeneer word dat vroue, en in die besonder Bruin- en Swartvroue, sou 

kwalifiseer as 'n ge"identifiseerde groep teen wie diskriminerende praktyke in die 

verlede gepleeg is. Dit beteken geslagsdiskriminasie het plaasgevind. 

Onder geslagsdiskriminasie word verstaan die minder gunstige of onbillike behandeling 

van 'n vrou of 'n man. 'n Meer gedetailleerde omskrywing word gebied deur The 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women: 

For the purpose of the present convention, the term 'discrimination 
against women' shall mean any distinction, exclusion or restriction made 
on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or 
nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective 
of their marital status, on a basis of equality of men and women of 
human rights and fundamental freedoms in the political, economic, 
social, cultural, civil or any other field (Van Zyl & Goodwin-Davey, 
1997: 6). 

Diskriminasie vind direk of indirek plaas. Direkte diskriminasie is maklik 

identifiseerbaar aangesicn 'n direkte differensiasie tussen die twee geslagte getref word. 

Wanneer 'n persoon benadeel word bloot op grond van haar ras, geslag, etnisiteit of 

geloof is <lit direkte diskriminasie. Dit kan ook gegrond word op sekere karaktertrekke 

wat spesifiek aan lede van 'n groep gekoppel word (Albertyn & Kentridge, 1994: 164). 

Direkte diskriminasie het twee komponente naamlik minder gunstige behandeling, en 

op grond van geslag (Kenney, 1986: 400). Dit beteken daar word teen 'n vrou gedis

krimineer op grond van haar geslag. 

'n Finansiele instelling wat weier om 'n lening aan 'n vrou toe te staan bloot omdat sy 

'n vrou is, is skuldig aan direkte diskriminasie as <lit 'n lening aan 'n man onder 

dieselfde omstandighede toegestaan het. Marla Basson se sommige finansiele instellings 

neig nog om te diskrimineer teen vroue. Sy het aansoek gedoen om 'n huislening. Hulle 

het aan haar gese sy kwalifiseer vir slegs R65 000. 'n Vriend wat baie minder as sy 

verdien, k·.':alifiseer vir RlOO 000 net omdat hy 'n man is (Wessels, 1993: 72). 

'n Verdcre voorbceld van direkte diskriminasie is wanneer swangerskap as 'n kriterium 
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gebruik word vir afdanking of die weiering om 'n persoon in <liens te neem. Aangesien 

dit 'n biologiese feit is dat slegs 'n vrou swanger kan word, is dit direkte diskriminasie 

teen 'n vrou op grond van haar geslag (Albertyn & Kentridge, 1994: 165). 

Indirekte diskriminasie vind baie subtiel plaas. Dit is 'n meer onopsigtelike vorm van 

diskriminasic en is nic altyd maklik identifiseerbaar nie. Hierdie vorm van diskriminasie 

vind oenskynlik onskuldig plaas, maar lei uiteindelik tot differensiele behandeling tussen 

die geslagte. 

'n Voorbeeld van indirekte diskriminasie kan jare ondervinding wees. Hierdie reel mag 

regverdig en neutraal skyn te wees, maar die implementering daarvan benadeel dikwels 

vroue omdat hulle gewoonlik 'n paar jaar uit <liens was om hul kinders groot te maak. 

Hul senioriteit is gevolglik minder, wat beteken dat hulle vir bevordering buite rekening 

gelaat word (Wolpe et al, 1997: 199). 

Direkte en indirekte diskriminasie in die werkplek sal verder bespreek word onder 

onbillike arbeidspraktyke. 

(5) Diskriminasie op een of meer van die gronde in subartikel (3) 
vermeld, is onbillik, tensy daar vasgestel word of die 
diskriminasie billik is. 

Dit is baie moeilik vir vroue om te bewys dat 'n diskriminerende praktyk gepleeg is. 

Om die probleem aan te spreek, bepaal Artkel 9(5) dat sodra die persoon teen wie 

gediskrimineer is, kan bewys dat 'n diskriminerende handeling of praktyk plaasgevind 

het, dit as voldoende bewys van onregverdige diskriminasie sal dien totdat die teendeel 

bewys is (Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, Wet 108 van 1996: 

7). 

(2) Vryheid en sekerheid van die persoon 

Vryheid en sekerhcid van die persoon as een van die basiese beginsels wat van 

toepassing is in ons samelewing kom daarop neer dat elke persoon geregtig is op 
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beskerming teen geweld en liggaamlike beserings. Hierdie beginsel word soos volg 

aangehaal uit die Grondwet (1996: 8): 

Elkeen het die reg op vryheid en sekerheid van die persoon waarby 
inbegrepe is die reg om: 

(c) vry te wees van alle vorme van geweld van hetsy openbare hetsy 
private oorsprong; 

( d) op geen wyse gemartel te word nie; en 

(e) nie op 'n wrede, onmenslike of vernederende wyse behandel of gestraf 
te word nie. 

Die belangrikheid van die beginsel van vryheid en sekuriteit van die persoon teen die 

agtergrond van gcweld in die land, hetsy van 'n openbare of private oorsprong, word 

soos volg duidelik gelllustreer: 

South Africa has a high incidence of all forms of violent crime, 
including gender violence, which affects women of all races, classes and 
ages in rural and urban areas. It affects both rich and poor (CEDAW 
Report, 1997 in Annual Report of the Commission on Gender Equality, 
1998: 60). 

Ondanks die feit dat hierdie beginsel in die Grondwet ingesluit is en alle vorme van 

geweld as 'n misdaad beskou word, is daar 'n verskriklike toename in vroue

mishandeling. Daar word geraam dat in Suid-Afrika een uit elke vier vroue deur die 

man met wie hulle 'n intieme verhouding het, mishandel word (Praat Reguit, No 5. 

NICRO Women's Support Centre, Ongedateerd: 2). 

Die geweld wat die algemeenste voorkom, is gesinsgeweld. Agter geslote deure word 

vroue geslaan en misbruik deur mans. Die volgende statistieke saamgestel deur NICRO 

Women's Support Centre, is 'n aanduiding van die geweldige afmetings van geweld 

tuis: 



DOMESTIC VIOLENCE IN SOUTH AFRICA 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 in every 4 South African women or 25 3 of women in RSA are 
assaulted by their boyfriend or husband every week. (UN 
Children's Emergency Fund as quoted in YOU Magazine 
26/01/95). 

80 3 of violence that women suffer ... they suffer in their homes 
at the hands of the man who supposedly loves them. (450.3/1590 
The Law: Rape Crisis Cape Town 1989 Pg. 24). 

Department of Justice estimates that one out of every four South 
African women are survivors of domestic violence. (450.311. 
Domestic Violence: Submission to the SALC in the Light of 
International and Constitutional Human Rights Jurisprudence Part 
1, May 1997). 

43 3 of 159 women surveyed had experienced battering and 
marital rape. ([on ShelfJ Promoting Personal Safety For Women. 
Women set an agenda for policy formation. Moira Maconachie 
& Mikki van Zyl. Human Sciences Research Council C 1994. 
The Sample size for this research project included 159 women 
living in the Cape Town Metropolitan area. The sample 
population was not randomly chosen but was carefully selected 
to include a wide range of women and social service providers. 
Pg. 61). 

1 in 6 women is battered by their partner. ([on Shelf] Promoting 
Personal Safety For Women. Women set an agenda for policy 
formation. Moira Maconachie & Mikki van Zyl. Human Sciences 
Research Council C 1994; NICRO based on studies done in Cape 
Town). 

A study of 600 pregnant and non-pregnant teenage girls in Cape 
Town, 60 3 respondents said they had been beaten by their 
partner. (Cape Argus Jan. 7, 1998). 

1 in 4 women was being abused. Giovina Nusca, Women's 
Bureau at the University of South Africa as reported in the Cape 
Argus, June 9, 1994). 

The average woman stays in an abusive relationship for 10,5 
years before leaving. (Rape Crisis Shelter Statistics, 1988). 

In South Africa 1 in every 6 women is abused by her husband or 
partner. (450.7/1017(1) May 13-14, 1996. Jay Watson, The 
Institute for Multi-Party Democracy and the Joint Center 
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for Political and Economic Studies hosted workshops in Gauteng, Kwa
Zulu, Natal, Eastern Cape and Western Cape on Domestic Violence and 
the Transformation of the Legal System and the Police Force. The 
Information is based on proceedings from a workshop held by the 
Western Cape Network on Violence Against Women Pg. 1). 

In 40% of all cases referred to this office, violence or threat of 
violence played a role in the breakdown of the relationship. (A 
random sample in the office of the family advocate as mentioned 
in a newspaper article, no date provided). 

1 in 6 women in South Africa is assaulted by her male partner. 
(450.7/1016 D. Hansson, 1991, as cited in Battered Women. An 
Invisible Issue by K. Ross). 

A woman suffers being battered an average of 39 times before 
she eventually seeks outside help. (460.05/1026 Burman, Katz 
and Partners, Port Elizabeth, paper entitled: Prevention of Family 
Violence Act 133/1993 Sept. 1994, pg. 2). 

Every week an average of 4 women in Cape Town flee from 
their partners in fear of their lives. (Newspaper article, no date 
provided, "Violence against women one of the major challenges 
facing a new S.A. "). 

About 423 cases of violence against women are reported every 
month in the 4 magisterial districts of Wynberg, Cape Town, 
Athlone, and Bellville. (Newspaper Article, not date given: 
"Violence Against women one of the Major challenges facing a 
new S.A." quoting NICRO). 

Prevalence of domestic violence against women was found tot be 
38.3% of which 65.,2%, or 1 in 4, was perpetrated by the 
husband. (The Prevalence and Related Factors of Domestic 
Violence Against Women in the Mamre Community. 
Epidemiology Project. Sept. 1996. Rein GE, Le Roux DM, 
Jaschinski J, Haines Pt, Barnes DR. Pg. 7). 

In 45 ,3 % of the cases the violence was observed by another 
party. (The prevalence and Related Factors of Domestic Violence 
Against Women in the Mamre Community. Epidemiology 
Project. Sept. 1996. Rein GE, Le Roux DM, Jaschinski J, Haines 
Pt, Barnes DR. Pg. 7). 

In 4 7, 8 % of the cases the perpetrator was under the influence of 
alcohol or drugs. (The Prevalence and Related Factors of 
Domestic Violence Against Women in the Mamre Community. 
Epidemiology Project. Sept. 1996. Rein GE, Le Roux DM, 
Jaschinski J, Haines Pt, Barnes DR. Pg. 7). 



* 

* 

* 

1 in 4 South African women are victims of gender violence. 
(Estimate by Angless T. 1992, as cited in The Prevalence and 
Related Factors of Domestic Violence Against Women int he 
Mamre Community. Epidemiology Project. Sept. 1996. Rein GE, 
Le Roux DM, Jaschinski J, Haines Pt, Barnes DR, Pg. 7). 

70 % of women who had experienced violence had done so at the 
hand of a husband or live-in boyfriend. (The Institute of 
Criminology at UCT, as quoted in the Plainsman, November 8, 
1989). 

Approximately 31,000 interdicts were issued in the Western Cape 
in terms of the Prevention of Family Violence Act for the period 
December 1993 to November 1997, of whom approximately 98 % 
were to women and 2 % to men. (Survey of all Magisterial Courts 
in the Western Cape by NICRO 1998). 

FEMICIDE IN SOUTH AFRICA 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Women are more likely to be killed by their male partners than 
by all other categories of persons combined. (Abrahams, 1996: 
Browne, 1993; Vetten, 1995 as cited in The Prevalence and 
Related Factors of Domestic Violence Against Women in the 
Mamre Community. Epidemiology Project. Sept. 1996. Rein GE, 
Le Roux, DM, Jaschinski J, Haines Pt, Barnes DR). 

54 % of people in the Magistrate's courts who plead guilty to 
killing, plead guilty to killing their wives. (Newspaper article, no 
date provided: "Violence Against women one of the Major 
challenges facing a new S.A." citing the University of Cape 
Town's Institute of Criminology). 

Every 6 days, the life of a South African Woman is snuffed out 
by her partner. (According to People Opposing Women Abuse 
("POWA"), Johannesburg, as quoted in the Cape Argus, April 
14, 1998). 

More than half of the women murdered in South Africa die at the 
hands of their husbands or partners who profess to love them. 
(POWA as quoted in the Cape Argus, April 14, 1998). 

59% of Murder cases at the Wynberg Magistrate's Court 
involved men accused of killing their wives. (Ms. Lauren Nott, 
NICRO as quoted in the Cape Argus, Sept. 19, 1989). 

41 % of female homicide is perpetrated by the women's partner. 
(450.7/1017(1) According to Binaifer Nowrojee and Bronwen 
Manby May 13-14, 1996 as mentioned by Jay Watson, The 
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Institute for Multi-Party Democracy and the Joint Centre for 
Political and Economic Studies hosted workshops in Gauteng, 
Kwa-Zulu, Natal, Eastern Cape and Western Cape on Domestic 
Violence and the Transformation of the Legal System and the 
Police Force. The Information is based on proceedings from the 
Western Cape regional workshop. Pg. 17). (Statistics on Violence 
against Women in South Africa and Internationally. Compiled by 
Dawn Blaser, NICRO Women's Support Centre, 1998: 1-3, 6, 
7). 
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Mishandelde vroue word dikwels nie geglo nie, maar eerder verkwalik en met 'n gevoel 

van skuld en hulpeloosheid gelaat. Baie vroue is om klaarblyklike redes, byvoorbeeld 

vrces, emosionele redes, ekonomiese redes enter wille van die behoud van die familie, 

huiwerig om mishandeling by die polisie aan te meld. Die mccste voorvalle vind in die 

privaatheid van die gesinseenheid plaas en is moeilik om op te spoor. Die feit dat dit 

gesien word as 'n private probleem en die skande wat aan vrouemishandeling kleef, dra 

verder daartoe by dat mishandelde vroue nie gretig is om gepaste stappe te doen nie. 

Verkragting is waarskynlik die oudste misdaad in menseheugenis. Dit is 'n manier 

waarop 'n man sy mag bo vroue op 'n geweldadige wyse wil demonstreer. Om verkrag 

te word is 'n baie traumatiese ondervinding vir 'n vrou en is nie minder traumaties 

indien 'n vrou se eie man dit pleeg nie. lndien seksuele handelings teen 'n vrou se sin 

aan haar opgedring word, of sy onder dwang aan seksuele praktyke onderwerp word 

wat ongemaklik, vernederend of fisieke pyn veroorsaak, is dit seksuele mishandeling. 

Dit word ook as 'n kriminele misdryf beskou en is stratbaar. 

Organisasies vir Vroueregte is veral bekommerd oor die verskriklike afmetings wat 

verkragting van vroue in Suid-Afrika aanneem (Randall, 1998: 27). 

Statistieke vrygestel deur NICRO Women's Support Centre bring die volgende m 

verband met verkragting in Suid-Afrika aan die Jig: 



RAPE IN SOUTH AFRICA 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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l in 3 women in South Africa will be raped. (450.7/1017(1) 
Binaifer Nowrojee and Bronwen Manby, May 13-14, 1996 as 
cited by Jay Watson, The Institute for Multi-Party Democracy 
and the Joint Centre for Political and Economic Studies hosted 
workshops in Gautcng, Kwa-Zulu, Natal, Eastern Cape and 
Western Cape on Domestic Violence and the Transformation of 
the Legal System and the Police Force. (The Information is based 
on proceedings from the Western Cape regional workshop. Pg. 
17). 

1 in 2 South African women will be raped in her lifetime. (Study 
by Lloyd Vogelman of the University of the Witwatersrand from 
the Centre for the Study of Violence and Reconciliation as cited 
in the Cape Times, Oct. 24, 1991). 

The violent attack of rape happens every five minutes in South 
Africa. (Crisis News, the Rape Crisis Newsletter, August 1989, 
pg. 4). 

30 % of females were forced to have sex the first time they had 
intercourse. (Study in Khayelitsha by the Medical Research 
Council, as cited in the Cape Argus, Jan. 7, 1998). 

1997 Reported rapes in the RSA = 52, 160 (a 2,58 % increase 
over 1996) (SAPS) 

1996 Reported rapes in the RSA = 50, 841 (a 46, 17 % increase 
over 1995) (SAPS) 

1995 Reported rapes in the RSA = 34,783 (an 8,33 % increase 
over 1994) (SAPS) 

1994 Reported rapes in the RSA = 32,107 (an 18,753 increase 
over 1993) (SAPS) 

1993 Reported rapes in the RSA = 27,037 (SAPS). 

WESTERN CAPE STATISTICS: 

1997 Reported rapes = 6,658 (SAPS) 
1996 Reported rapes = 6,288 (SAPS) 
1995 Reported rapes = 5,465 (SAPS) 

*Rape Crisis Cape Town Statistics: 
1996 1, 845 calls received 
1995 1,376 calls received 
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Age of survivor: under 18 28 % 
18-25 yrs 45 % 
26-35 yrs 19 % 
over 35 8% 

Of rapes reported to Rape Crisis, 59 % had already been reported to the 
Police 
Percentage of assailants known to survivor: 53 % . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

According to one police estimate, only 1 in 35 rapes is reported. 
Based on this 1,217 ,405 rapes would have occurred in 1995, at 
a rate of 3,335 rapes per day or 139 per hour or 2,3 per minute. 

1: 10 to 1 :20 women who are raped report to the police. ([on 
Shelf] Rape Crisis and NICRO estimate as cited in Promoting 
Personal Safety for Women. Women set an agenda for policy 
formation. Moira Maconachie & Mikki van Zyl. Human Sciences 
Research Council C 1994;Pg. 57) 

7% of women who had been raped report to the police. ([on 
Shelf) Surveys by Van Zyl (1989) & Cosmopolitan Mag (1992) 
as cited in Promoting Personal Safety for Women. Women set an 
agenda for policy formation. Moira Maconachie & Mikki van 
Zyl. Human Science Research Council C 1994;) 

Official figures on rape were 77 per 100,000 population of men 
and women in 1992 for the RSA (TBVC states excluded). ([on 
ShelfJ Glanz 1993b as cited in Promoting Personal Safety for 
Women. Women set an agenda for policy formation. Moira 
Maconachie & Mikki van Zyl. Human Sciences Research Council 
C 1994; Pg. 62). 

In 1993 27,056 rapes reported only 8,998 were prosecuted and 
only 4,753 resulted in convictions or 17,5%. (450.7/1543(1) 
Aug. 1997. Human Rights Watch). 

Between 1993 and 1996 the number of rapes reported has 
doubled to 50, 481 but with 21, 863 prosecuted on! y 4, 100 
convicted or 8,1 % (450.7/1543(1) Aug. 1997. Human Rights 
Watch) (Statistics on Violence against women in South Africa and 
Internationally. Compiled by Dawn Blaser, NICRO Women's 
Support Centre, 1998: 7, 8). 
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In ooreenstemming met die beginsel van vryheid en sekerheid van die persoon, behoort 

vroue se menswaardigheid met respek en agting bejeen te word. Alic vroue het die reg 

van beskerming op hul persoon asook die vryheid om 'n klag van aanranding aanhangig 
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te maak. Vrouemishandeling, verkragting, seksuele mishandeling en enige ander vorm 

van geweld teenoor vroue is in stryd met die beginsel van vryheid en sekerheid van die 

persoon. Beskerming van vroue teen enige vorm van geweld soos in die Grondwet en 

ander wetgewing vervat, is vrugteloos as daar nie daadwerklik teen die geweldenaars 

opgetree word nie. Gesindhede vanuit staatswee, wet en orde, die gemeenskap en veral 

die gesinsopset moet verander. Meer proaktiewe en positiewe optredes om vroue te 

beskerm is nodig. Daar sal nooit 'n vrye en demokratiese samelewing wees as vroue 

mishandel, en as minderwaardig beskou word nie. 

(3) Vryheid van uitdrukking 

Vroue in Suid-Afrika het die reg om hul stemme te laat boor en uitdrukking te gee aan 

hul gev'oelens omtrent hul ondergeskikte en onderwaardeerde posisie ten opsigte van 

vryhede, regte en geleenthcde in die bree samelewing. Hierdie reg word deur Subartikel 

16(1) soos volg bepaal (Die Grondwet, 1996: 9): 

Elkeen het die reg op vryheid van uitdrukking, waarby inbegrepe is: 

(a) die vryheid van die pers en ander media; 

(b) die vryheid om inligting of idees te ontvang of oor te dra; 

(c) die vryheid van artistieke kreatiwiteit; en 

(d) akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike navorsing. 

Die meerderheid mense in Suid-Afrika is vroue ... Hoe het <lit gekom 
dat die massa so suksesvol onderdruk is en dat hul 'skreeu' om vryheid 
en gelykheid ... niks meer as 'n gefluister is nie? (Joubert, 1993: 24). 

Bogenoemde aanhaling dui op die frustrasie wat vroue beleef om hul reg op vryheid van 

uitdrukking te laat manifesteer. Hulle wil gesien en gehoor word. Die media het 'n 

groot rol om te speel as 'n positiewe mag om vroue in die geleentheid te stel om hul 

stemme te laat hoor. In 'n onlangse voorlegging aan die Kommissie van Geslags

gelykhcid is groot gewag gemaak van die rol wat die media kan speel om die 
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gemeenskap te help transformeer in belang van vroue. 

Zelda Jongbloed (Rapport 21 Desember, 1997: 15) se daar is al genoem dat die media 

in Suid-Afrika nie 'n spieelbeeld van die samelewing 1s nie, eerder van 

magsverhoudinge in die gemeenskap. Volgens haar speel die nuusmedia 'n al 

betekenisvoller rol in die manier waarop mense die wereld om hulle sien. Om grater 

geslagsperspektief in die media te kry vereis 'n doelbewuste paging om vrouestemme 

te laat hoor. 

Die konferensie "Women in the African Media: Breaking Gender Barriers" in Dakar, 

Senegal was 'n historiese baken in die bevordering van beroepsvroue in Afrika. Tydens 

hierdie konferensie is 'n mediasentrum vir beroepsvroue in Afrika, die Afrika 

Vrouemediasentrum gestig. Die nuutgestigte mediasentrum het ten doe! om vroue te 

bemagtig en op te lei om in hul werkomgewing die soort kwessies aan te roer wat onder 

bespreking gekom het (Jongbloed, 1997: 15). 

Vroue moct behecr kry oor inligtingstegnologie voordat hulle daardeur beheer word. 

Dit is die filosofie agter Women's Net, 'n reeks webruimtes en elektroniese pos

besprekingsgroepe oor geslagsaangeleenthede in Suid-Afrika. Women's Net beywer 

hulle nie slegs vir 'n omwenteling in die vloei van inligting oor geslagsaangeleenthede 

nie, maar wil ook hierdie tegnologie toeganklik maak vir vroue in afgelee dele van die 

land. 

Hierdie tegnologie is die vindingrykheid van en 'n vennootskap tussen Sangonet, die 

grootste Nie-Regeringsorganisasie internetverskaffer in Suid-Afrika, en die Kommissie 

oor Geslagsgelykheid (COE) wat toenemend besig is om 'n verrekeningskantoor vir 

inligting oor geslagsaangeleenthede te word. Hierdie netwerk is van stapel gestuur en 

aan 'n streeksgehoor voorgestel by die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 

(South African Development Community) se konferensie oor die bekamping van geweld 

teen vroue op 5 Maart 1998. 

Die missie van Women's Net wat tydens 'n werkswinkel gedurende Junie 1997 ontwerp 
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is, bepaal dat die doelwit van hierdie netwerk is om Suid-Afrikaanse vroue te bemagtig 

om inligtings- en kommunikasietegnologie aan te wend om die gelykheid van vroue te 

bcvorder. Oil sal verwcsenlik word dcur: 

* 
* 

* 

* 

* 

tegnologie toeganklik te maak vir vroue, veral die W<it histories benadeel is; 

deelnemende geslagsensitiewe opleiding en ondersteuning te verskaf; 

projekte, mense, toerusting en bronne te verbind; 

'n platform vir vrouestemme en -kwessies te skep; 

die verspreiding van inligting in 'n formaat wat toeganklik is vir vroue wat nie 

direk met die internet verbind is nie, te vergemaklik. 

Benewens die verskaffing van die jongste inligting oor geslagsverwikkelinge in Suid

Afrika insluitend alle verslae, persverklarings en aktiwiteite van die Kommissie oor 

Geslagsgelykheid (CGE), maak Women's Net ook die middele aan vroue beskikbaar om 

vrae te stel en antwoorde te verkry, advertensies vir werksgeleenthede te plaas, in 

verbinding te bly met kollegas en vriende en om geleenthede soos opleiding, onder

steuningsdienste en projekte te beplan (Annual Report on Gender Equality, April 1997 

to March 1998: 47). 

'n Ander bron om vryheid van uitdrukking onder vroue te bevorder is die tydskrif 

"Agenda". Agenda is daartoe verbind om vroue 'n forum, 'n stem en vaardighede te 

bied om hul behoeftes en belange vir die transformasie van ongelyke geslags

verhoudings in Suid-Afrika duidelik en onomwonde uit te spreek. Hui doelmark is 

beroepsmense, opvoeders, gemeenskapswerkers, studente en lede van vroueorganisasies. 

Hulle strewe daarna om die huidige begrip en praktyke van geslagsverhoudings te 

bevraagteken en uit te daag. Daar word in die besonder 'n aktiewe bydrae deur Agenda 

gemaak om vroue se vermoens om hulself te organiseer, hul ondervinding te oordink 

en om daaroor te skryf, te verbeter. As 'n projck oor vroue, heg Agenda baie waarde 

aan die bemagtiging van hul lede deur middel van deelnemende en deursigtige prosesse 

en om geleenthede vir individuele groei en ontwikkeling te skep. Hulle is verbind tot 

die beginsels van nie-rassisme en nie-seksisme en sal waak teen allc vorms van 

diskriminasie (Agenda No 24, 1995: Inleiding). 
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Mediavroue spreek hulle soos volg uit oor wat die media kan doen om vrouekwessies 

bloot te le: 

I think that in South Africa, the rural women (and other people) have 
been ignored. Although I do not believe in advocacy journalism, we 
should write balanced stories highlighting successes and reporting where 
improvements could have been made (Shirley Woodgate, journalist, The 
Star). 

Professional women can use the media to train other women using radio, 
TV and newspaper as essential teaching aids. If professional women 
were to appear as experts on radio and TV programmes, the portrayal 
of women in these dynamic roles would help shape new attitudes towards 
women and the development process (Anna Mkwena, journalist). 

The radio is a very powerful source of development information. 
Whenever I attend a seminar, be it on women's rights or advancement 
of women in companies, I slot all the viable ideas into a programme and 
reach out to many women out there. A lot more could be done if more 
women had senior positions in the media, especially to cater effectively 
for the marginalised women (Michelle Vermaak, radio journalist). 

Although the media is now regularly mentioning the emerging power of 
the pink-collar force in the corporate and professional world, we still do 
not have enough v,,,;.:,men heading media houses, or at the helm of media 
houses to ensure that women's issues and women's views on general 
matters of concern to society are aired (Anna-Marie Valente & Ornella 
Trinco, Publishers of Career Success Magazine) (Proddcr Newsletter, 
March, 1993: 6). 

Yroue in die parlement het 'n belangrike rol om te speel om toe te sien dat vroue hul 

reg van uitdrukking kan beoefen en dat vroue-kwessies die nodige aandag geniet. Frene 

Ginwala, die Speaker in die parlement se die volgende oor vroue: 

For too long we've accepted and allowed the notion that what women do 
are the chores and that only that which brings a cash wage can be called 
"work". That's rubbish and we should say so. Women are workers -
their domestic work and the unpaid labour on the land have contributed 
to the wealth of the country (The Argus, 23 August, 1995: 14). 



Dene Smuts, D.P. L.P., spreek haar soos volg uit: 

The first thing is to create an awareness in society of what women have 
to offer and of the fact that attitudes tend to discriminate (Isaacson, 
Weekend Argus, 25 January, 1992: 16). 
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Ander vroue soos Margaret Lessing, Uitvoerende Direkteur van die Buro vir Vroue se 

die volgende: 

South Africa is still a very chauvinistic country ... Although there is 
equality in Jaw there are terrible inequalities in attitudes. The fact that 
South Africa is slower than other countries in the West to understand the 
value of women's contributions is partly the fault of women themselves 
... they do not assert themselves, partly because of their background, the 
way they've been brought up and socialised (Isaacson, Weekend Argus, 
25 January, 1992: 16). 

Die vrou se reg tot vryheid van uitdrukking word gemanifesteer in publikasies soos 

Agenda, Speak Out, Die Beijing Yerslag, Annual Report of the Commission of Gender 

Equality en Gender Equity in Education asook in opmarse, kongresse en werkswinkcls. 

Wat egter opvallend is, is dat daar nog nie ernstig gehoor gegee is aan die vele 

boodskappe wat vroue wil tuisbring nie. Dit is derhalwe belangrik dat daar amptelik 

erkenning gegee word aan vroue se verwagtinge en versoeke. 

(4) Politieke regte 

Vir vroue is dit ook moontlik om by die politiek van die land betrokke te raak. Daarvan 

getuig die volgende beginsel: 

Dit staan elke burger v:; om politieke keuses te doen waarby inbegrepe 
is die reg om: 

(1) dee! te neem aan die bedrywighede van, of lede te werf vir, 'n 
politieke party, en hulle vir 'n politieke party of saak te beywer. 

(2) Elke burger het die reg op vrye, regverdige en gereelde 
verkiesings vir enige wetgewende liggaam wat ingevolge die 



Grondwet ingestel is. 

(3) Elke volwasse burger het die reg om 'n kandidaat vir 'n openbare 
amp te wees en, indien verkies, die amp te beklee (Die 
Grondwet, 1996: 10). 
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Dit is belangrik dat alle vroue besef hulle is volwaardige burgers van Suid-Afrika, dit 

wil se hulle het die reg om politieke keuses te maak. Hulle het derhalwe die reg om 

dee! te wees van die politieke arena waarin hulle sleutel politieke ampte behoort te 

beklee. Vroue moet dee! uitmaak van die beplanners en wetmakers. Hulle moet 'n 

werklike se he in die veranderinge wat in die land plaasvind. 

In die Sowetan van 24 Junie 1997 (Gender Equality in the South African Public Service, 

1997: 4) word die volgende statistieke aangaande geslagsgelykheid in die Nasionale 

Parlement gegee: 

Manlik Vroulik 

ANC 163 89 

IVP 33 9 

NP 73 9 

DP 6 1 

PAC 4 1 

VF 9 0 

ACDP 2 0 

Bogenoemde indeling volgens geslag dui aan dat 50, 18 3 manlik en 48,82 vroulik is. 

Van die 71 personeellede van die Nasionale Parlement in middel- en senior 

bcstuursposte (assistenthoof en hoer) was 73,243 manlik en 26,763 vroulik, soos 

gerapporteer in die 1996 Verslag oor die Parlement wat deur mnr CJP Lucas, 

Waarnemende Sekretaris van die Parlement, ingedien is (Gender Equality in the South 

African Public Service, 1997: 4). 
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As gevolg van die African National Congress (ANC) se een-derde kwota in die 1994 

verkiesings, maak vroue 24 3 van alle parlementslede uit, 'n aansienlike toename op 

die 2, 7 3 vroulike parlementslede onder die vorige regering. Dit is ook die sewende 

hoogste persentasie van vroue in die parlement regoor die wereld. 

Regoor die wereld word vroue baie swak verteenwoordig op ministeriele vlak. Die 

mccstc vroulike ministers is in behccr van ministeries soos Onderwys, Kultuur, 

Maatskaplike Welsyn en Vroueaangeleenthede. 

Vroue maak ongeveer een kwart van die lede van die nege provinsiale wetgewers uit. 

Beide die Speaker van die Nasionale Parlement, Frene Ginwala, en die Adjunk-Speaker, 

Baleka Kgotsisile, is vroue. 

In die p laaslike regeringsverkiesings het die getal verkose vroue tot 19 3 gedaal. 

Hierdie syfer is steeds een van die hoogstes in Afrika en vergelyk gunstig met die 

persentasie van vroue in plaaslike regerings wereldwyd. 

President Mandela het Kabinetskommelinge gebruik om die getal vroulike ministers en 

adjunkministers van 15 3 tot 29 3 te vermeerder. Hierdie gebaar was om 'n belofte 

tydens die Vierde Wereldkonferensie oor vroue in Beijing te eerbiedig. Tans is vier uit 

25 kabinetsministers en agt uit 13 adjunk-ministers, vroue. 

'n Ernstige bron van kommer vir die Kommissie oor Geslagsgelykheid (Commission 

on Gender Equality) is die aansienlike aantal vroulike parlementslede wat aangedui het 

dat hulle nie van voornemens is om weer in die 1999-verkiesings te staan nie. Hule rede 

is dat hulle die atmosfeer in die Parlement vyandig en kil vind. 

'n Ander kommerwekkende neiging wat na vore tree, is dat vroue in senior regerings

posisies op 'n oenskynlike bevooroordeelde wyse behandel word (Annual Report of the 

Commission on Gender Equality, 1998: 73). 

Annelize van \Vyk, lid van die provir~siale Raadgewer van Gauteng, se sy het besluit 
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sy het 'n politieke rol om te speel. Sy voeg by dat dit vir haar opwindend is om by die 

pol itiek betrokke tc wees (Swanepoel, 1996: 66). 

Thoko Msane-Didiza, Adjunk-minister van Landbou, se vroue het 'n groot rol om te 

speel, 'n rol wat wereldwyd misken word. Vroue verdien meer erkenning. Sy wil haar 

graag beywer om die posisie van die vrou te verbeter (Swanepoel, 1996: 66). 

Indien vroue uit hul eie sou besluit om nie meer deel te he aan die politiek nie, sal dit 

'n gevoelige slag vir demokrasie en in die besonder vroueregte, wees. 

Politieke bemagtiging vir vroue is noodsaaklik om te verseker dat hulle gelyke 

verteenwoordiging en deelname op alle gebiede van die politieke !ewe en besluitneming 

geniet. Elke vrou kan 'n verskil maak: 

Democracy by men for men, cannot be democracy by the people for the 
people. C Lowe-Morna, in a paper presented at the Fifth Meeting of 
Commonwealth Ministers Responsible for Women's Affairs, December, 
1996. (Annual Report of the Commission on Gender Equality, 1998: 
73). 

(5) Vryheid van bedryf, beroep en professie 

Vroue het die reg om die beroep van hul keuse te beoefen en hoef me deur 

stereotipering in tradisionele "vroulike" beroepe gedwing te word nie. 

Die beginsel in die Grondwet wat aan hulle die reg verleen, is die volgende: 

Elke burger het die reg om vrylik 'n bedryf, beroep of professic te kies. 
Die beoefening van 'n bedryf, beroep of professie kan deur die reg 
geregulcer word (Die Grondwet, 1996: 10). 

Suid-Afrikaanse vroue werk hard en vir lang ure en dra betekenisvol by tot alle 

ekonomiese sektore van die land. Hulle is in die meerderheid in die klerasie- en 

tekstielnywerhede waar werksgeleenthedc minder word, en in huishoudiags waar lone 
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van die laagste is. 

Alhoewel vroue 48,8 % van alle poste in die Staatsdiens beklee, word die meeste in die 

"geskoolde produksiewerkerkategorie" (skilled production worker category) wat 

verpleegkundiges en onderwysers insluit, aangetref. Verdere ontleding dui aan dat vroue 

in die laagste range van hierdie kategoriee aangetref word. Die meeste onderwyseresse 

word byvoorbeeld op primere skoolvlak aangetref. 

Sedert die 1994-verkiesing het die aantal vroue in seniorposte m die staatsdiens 

toegeneem van 4% tot 10% (Annual Report of the Commission on Gender Equality, 

April 1997 to March 1998: 66). 

Beroepsopleiding is 'n gebied wat baie aandag nodig het. Daar bestaan die neiging om 

seuns en dogters vir tradisionele beroepe voor te berei. Beroepskursusse soos 

Huishoudkunde en Naaldwerk, wat tradisioneel deur dogters gevolg word, word nie as 

vaardighede beskou nie. Hierdie kursusse word eerder beskou as die vervulling van 

vroue se "natuurlike" pligte. Dit word per definisie nie as geskoolde opleiding gesien 

nie. Die doelwitte van beroepsopleiding behoort derhalwe die wettiging van vroulike 

vaardighede te wees en om te verseker dat vroue die reg van toegang tot tradisionele 

"manlike" beroepe sal he (The Gender Equity Task Team, Speak Out, No 15 June, 

1997: 9). 

Die gesm, watter vorm dit ook aanneem, is die vernaamste plek waar vroue se 

ondergeskiktheid gevestig word. Hulle leer om hul rolle binne die familie van die 

oomblik van geboorte en dwarsdeur hul lewens te speel. Die onderwysstelsel en in die 

besonder skoolopleiding, speel 'n betekenisvolle rol om die tradisionele rolle van vroue 

te verstewig en om die rigtings wat hulle in die volwassewereld moet inslaan, te 

identifiseer (Vlolpe in Agenda No 21, 1994: 13). 

Die statistiek oor vroue in die media doen min om jong beroepsvroue aan te moedig. 

UNESCO, die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele 

organisasie, het in 'n 1995-studic gevind dat vroue net 25 persent van alle poste in die 
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media in Afrika beklee, net soos in Latyns-Amerika. As administratiewe personeel 

uitgesluit word, is die Afrika-syfer nader aan 20 persent (Jongbloed, 1997: 15). 

Die Instituut vir die Bevordering van Joernalisme (Institute for the Advancement of 

Journalism) het bepaal dat waar vroue prominent in die nuusateljees en uitsaaistasies 

optree, is nuusblad- en radiobestuurders en hoe profielomroepers hoofsaaklik mans 

(Annual Report of Commission on Gender Equality, April 1997 tot March 1998: 48). 

Vroue moet harder as mans werk om hul ideale te verwesenlik. 'n Voorbeeld hiervan 

is regter Thokozile Matilda Motsipa wat onlangs aangestel is in die Hooggeregshof. Sy 

bet as kassiere begin werk, eers in die joernalistiek, later maatskaplike werk en 

uiteindelik in die regte gestudeer. Op die ouderdom van 44 is haar strewe om advokaat 

te word uiteindelik verwesenlik (Rickard, 1998: 5). 

Marna Grobbelaar het besluit om nie te wag tot geleenthede na haar kant toe kom nie. 

Sy het besluit om daardie geleenthede self te gaan soek. Sy wou voor haar vyf-en

dertigste verjaardag in 'n direkteurspos wees. Toe die dag aanbreek, was sy 

bemarkingsdirekteur by een van die grootste reisgroepe in die land. Vandag besit sy 

haar eie promosie-agentskap. Sy se enige vrou kan 'n groat sukses van haar beroep 

maak deur baie georganiseerd te wees, goed te kan beplan en doelgerig te wees 

(Wessels & Brand, 1993: 32). 

Andrei Heys het haar e1e beddegoed-onderneming en was die Top Entrepreneur 

Sakevrou van die Jaar vir 1992-93. Sy se 'n suksesvolle vrou moet 'n entrepreneur in 

die ware sin van die woord wees. As een deur vir haar toegemaak word, moet sy 'n 

ander een probeer oopkry. Sy moenie "nee" as 'n antwoord aanvaar nie (Wessels & 

Brand, 1993: 32). 

Diskriminerende sosiale praktyke en stereotipering is dikwels die oorsaak dat vroue 

ontmoedig word om beroepe te kies wat 'n hoe mate van opleiding en professionalisme 

vereis. Jong vroue word byvoorbeeld aangemoedig om hulle toe te spits op beroepe wat 

minder opleiding en vaardighede vcreis. Hierdic berocpe is gewoonlik bloat 
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verlengstukke van huishoudelike pligte. 

Verwronge en diepgesetelde sosiale persepsies dat vroue nie toegerus is om in sekere 

beroepe te staan of om te styg bokant 'n bepaalde vlak van bevordering nie, moet 

aangespreek word. Vrouc moet self ingryp om gesindhede in hul guns te verander. 

Downes (ongedateerd: 259) stel dit so: 

She has rights which need to be conceded and defended ... She has a 
right to follow any trade or profession for which she is fitted by nature 
and endowment. 

( 6) Arbeidsverhoudinge 

Die Grondwet is gebaseer op die beginsel van gelykheid. Dit verbied onregverdige 

diskriminasie teenoor enige persoon hetsy direk of indirek. Die volgende subartikel 

23(1) beskerm werkers en dus ook vroue, teen diskriminasie: 

Elkeen het die reg op billike arbeidspraktyke. 

Vroue maak tans meer as een derde van die wereld se arbeidsmark uit. Hulle beklee 

toenemend belangrike posisies en die aantal vroue wat tot die arbeidsmark toetree, toon 

aanmerklike groei. Deur navorsing is egter bewys dat die meeste vroue in swak 

besoldigde of tydelike of deeltydse betrekkings is. Vroue bevind hulle nog steeds aan 

die onderkant van die korporatiewe leer (De Lille, 1998: 9). Verder is dit ook 'n feit 

dat die meerderheid van die armes in Suid-Afrika vroue is. 

Statistieke toon dat die gemiddelde besoldiging vir vroue oor die algemeen laer is as die 

van mans en in sommige gevalle slegs 'n breukdeel is van dit wat deur mans verdien 

word. In sommige nywerheidslande toon statistieke dat in reele terme vroue se 

besoldiging tussen 55 tot 80% van dit van hul manlike ewekniee kan wees. Gedurende 

1970-1980 het statistieke in die Verenigde State getoon dat vir elke dollar wat 'n man 

verdien het, 'n vrou slegs 59c verdien het. Die verskil was selfs grater waa.r mans en 

vroue presies diescifde werk verrig het. Alhoewel die verskil meer onlangs k!einer 
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geword het, is daar steeds baie vroue wat minder as mans in dieselfde betrekkings 

verdien (Van Zyl & Goodwin-Davey, 1997: 4). 

Die wetgewer het aanvaar dat wetgewing benodig word om die probleem van ongelyke 

besoldiging vir vroulike werknemcrs aan tc sprcck. Gclyke besoldiging beteken gelyke 

besoldiging vir gclykwaardige werk (equal pay for equal work). Baie vroue verrig 

dieselfde werk as mans maar word minder betaal. 'n Vroulike werknemer wat glo dat 

sy nie dieselfde besoldiging as 'n manlike werknemer ontvang nie en graag die saak 

verdcr wil voer, kan volgens Artikel 195(1) van die Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika 1996, Wet No 108 van 1996 redeneer dat die werkgewer ongrondwetlik 

optree. Artikel 195(1) van die Grondwet bepaal dat: 

Openbare administrasie word beheers deur die demokratiese waardes en 
beginsels wat in die Grondwet verskans is, met inbegrip van die 
volgende beginsels: 

(i) Openbare administrasie moet in die bree verteenwoordigend wees 
van die Suid-Afrikaanse bevolking, met indiensnemings- en 
personeelbestuurspraktyke wat gebaseer is op vermoe, 
objektiwiteit, billikheid en die behoefte om die wanbalanse van 
die verlede reg te stel ten einde bree verteenwoordiging te 
bewerkstellig. 

Wetgewing moet voorsiening maak vir gelyke besoldiging vir mans en vroue in die 

volgende gevalle: 

* 
* 

* 

As 'n man en vrou dieselfde werk verrig. 

Wanneer die werk van die man en vrou deur die werknemer as gelykwaardig 

bereken is kragtens 'n vrywillige evalueringskema en 

As hulle werk van 'n gelyke waarde is. 

'n Relevante verskil in besoldiging mag insluit vaardighede, kwalifikasies en/of 

opleiding. Die potensiaal om verantwoordelikheid te aanvaar of te dra sowel as 

dienstermyn en diensvoorwaardes kan ook as relevante faktore of redes vir regverdig

b'lre ongclyke besoldiging dien. Dit mag fgter nooit op grond van geslag geskied nie. 
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Die Wet op Diensbillikheid - Employment Equity Act, 1998, Act No 55, 1998: 14 lui 

SOOS volg: 

Chapter 11 

PROHIBITION OF UNFAIR DISCRIMINATION 

Elimination of unfair discrimination 
Every employer must take steps to promote equal opportunity in the 
workplace by eliminating unfair discrimination in any employment policy 
or practice. 

Prohibition of unfair discrimination 

(1) No person may unfairly discriminate, directly or indirectly, 
against an employee, in any employment policy or practice, on 
one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, 
marital status, family responsibility, ethnic or social origin, 
cc1our, sexual orientation, age, disability, religion, HIV status, 
conscience, belief, political opinion, culture, language and birth. 

(2) It is not unfair discrimination to -

(a) take affirmative action measures consistent with the 
purpose of this Act; or 

(b) distinguish, exclude or prefer any person on the basis of 
an inherent requirement of a job. 

(3) Harassment of an employee is a form of unfair discrimination and 
is prohibited on any one, or a combination of grounds or unfair 
discrimination listed in subsection (1):. 

Geslagsdiskriminasie by die werkplek hou verband met ongelyke onbillike praktyke 

soos: 

* 
* 
* 
* 

ongelykheid met betrekking tot werwing en bevorderingsgeleenthede 

minimale werksekuriteit 

ongelyke besoldigingstrukture tussen geslagte 

praktyke waar vroue ondcrwerp word aan seksuele teistering 
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Diskriminerende praktyke teen vroue in die werkplek lei daartoe dat hulle beperk word 

tot ondergeskikte poste met geen vooruitsigte vir bevordering of intellektucle 

vooruitgang nie. Jongbloed (1997: 15) se byvoorbeeld dat mans gemiddeld sewe kcer 

meer as vroue tot die hoogste vlakke van mediabestuur bevorder word. Sy vervolg dat 

selfs op die hoogste range vroue gewoonlik in administratiewe sektore soos finansies, 

personeel en verkope geplaas word, eerder as in posisies waar besluite oor 

nuusaanbieding geneem word. 

In reaksie op die CEDAW-verslag 1997 verklaar die Departement van Binnelandse Sake 

dat daar geen diskriminerende wette is nie; tog bestaan die volgende diskriminerende 

praktyke: 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

Van vroue word verwag om tee te maak, fotokopiee te maak, notules te neem. 

Ambisieuse vroue word as veeleisend beskou. 

Manlike toesighouers beskou vroue as minderwaardig en voer aan dat hulle tot 

op die vroue se vlak moet daal. 

Vroue word onderwerp aan vuil grappe en betasting. 

Hulle word dikwels aangespreek as "meisie", "meisiekind", "skat", "poppie", 

en ander neerhalende benaminge. 

Topposte word uitsluitlik deur mans beklee. 

Aan mans en vroue word take wat van mekaar verskil, toegeken (Gender 

Equality in the South African Public Service, 1997: 3). 

Lyn Roscoe, 'n Bruinondcrwysercs, maak die volgende uitspraak oor diskriminasie in 

die onderwys: 

We still have sexual division at our schools ... You find it in the 
hierarchy of the school. Even though most primary school teaches are 
women, men still dominate the management levels and children model 
their lives on that ... The principal probably got the promotion because 
he is a man (Roscoe, 1997: 15). 

Gill Marcus, ANC LP (Retief, 1995: 39-40) se dit frustreer haar dat vroue tien keer 
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beter moet wees voor hulle opinie in aanmerking geneem word. Trudy Bester (Isaacson, 

1989: 22) noem dat howel al hoe meer vroue die manswereld van die versekeringswese 

betree, manlike kliente dikwels traag is om vroue in die finansiele wereld te aanvaar. 

Ook Geraldine Fraser-Moleketi (Retief, 1995: 38) is dit eens dat vroue altyd slegter 

getref word. Sy is van mening dat dit onregverdig is, omdat vroue altyd die moeilike 

keuses moet maak. 

Daar is vroue wat streef na beroepsbevordering, hulle word egter uitgesluit deur die 

sogenaamde "hekwagters" (Paton, 1998: 5). Waring (1992: 14) maak die volgende 

stelling in hierdie verband: 

Women are just as likely to seek career advancement as men but are 
excluded by the 'gatekeepers'. 

Napier en Willower (1991: 119) het bevind dat vroue in bestuursposte by skole aanvoer 

dat hulle harder moet werk as hul manlike kollegas om te bewys dat hulle bevoeg en 

opgewasse genoeg is om 'n skool te bestuur. 

'n Dame wat die skoolhoof van 'n hoerskool in die Helderberg Substruktuur is, het in 

'n toespraak genoem dat stereotipering van vroue nie slegs deur mans nie, maar deur 

vroue self aangemoedig word. Sy voeg by dat sekere persepsies oor vroue in leier

posisies bestaan en haal vir Sindiswa Shayi aan: 

There is the perception that some female principals lack ability to 
administer schools; and that their level of intelligence, emotionalism and 
assertiveness leave much to be desired (O'Connell, 1997 
Ongepub 1 iseerd). 

Dir~kte diskriminasie vind plaas wanneer 'n werkgewer 'n beleid volg waar vroue 

minder betaal word op grond van hul geslag en mans meer betaal word hoewel hulle 

dieselfde werk verrig. 

Indirekte diskriminasie kom voor wanneer nie-diskrimincrende kriteria gebruik word, 
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soos wanneer 'n pcnsioenskema slegs beskikbaar gestel word vir voltydse werkers. Op 

die oog af is daar geen onderskeid tussen heeltydse en deeltydse werkers nie. Dit is 

egtcr die geval dat 'n oneweredige aantal deeltydse wcrkers vroue is, wat poog om 

formele indiensneming met kindersorg te kombineer. Hierdie aantal vroue kom 

dcdrnlwe nie in aanmerking vir pensioenvoordele nie en val dus indirekte diskriminasie 

ten prooi (Albertyn & Kentrige, 1994: 145; De Lille, 1998: 9). 

'n Verdere voorbeeld van indirekte diskriminasie is waar 'n werkgewer 'n werkvereiste 

bepaal wat nie relevant is vir die uitvoering van die bepaalde werk nie, rnaar wat vroue 

uitsluit. 'n Advertcnsie kan byvoorbeeld spesifiek vereis dat slegs kandidate wat !anger 

as 1,75m is, vir aanstelling in aanmerking sal kom. Alhoewel die vereiste lengte nie 

noodwendig noodsaaklik is om die spesifieke werk te verrig nie, sal vroue huiwerig 

wees om vir hierdie pos aansoek te doen aangesien die meeste van hulle nie kwalifiseer 

nie. Dit skyn asof die vereiste lengte neutraal is, maar in die praktyk het dit die 

uitwerking om die meeste vroue vir die werk uit te sluit (Van Zyl & Goodwin-Davey, 

1997: 11). 

Die Grondwet en die Wet op Diensbillikheid verklaar diskriminasie as onwettig, tog 

vind veranderinge in die werkplek baie stadig plaas. Om die weg van gelyke 

geleenthede te bevorder, is dit nodig om 'n program van regstellende aksie toe te pas. 

Regstellende aksie word oor die algemeen beskou as 'n proses om diskriminasie te 

elimineer eerder as 'n proses waar een vorm van diskriminasie vervang word deur 'n 

ander. Dit is die skepping van gelyke werksgeleenthede in organisasies wat deur blanke 

mans gedomineer was (Human, 1993: 2). In bree trekke gaan regstellende aksie om die 

regstel van nadele van diskriminasie deur middel van die voorsiening van voorkeur

behandeling vir die benadeelde groep (Louw, 1994: 21-22). Dit beteken dat as 'n sekere 

grocp mense, byvoorbeeld vroue, in die verlede onregverdig behandel is, moet aan so 

'n groep spesiale voorregte toegeken word om te vergoed. Regstellende aksie is dus 'n 

tydelike ingryping wat ontwerp is om gelyke werksgeleenthede te verwesenlik (De Waal 

et al, 1998: 158) sander om standaarde te verlaag (Human, 1993: 3). Die Grondwet 

erken regstellende aksie nie as 'n uitsondering tot die beginsel van gelykheid nie, maar 
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as 'n kerndeel van die bereiking van gelykheid. 

Hoofstuk drie van die Wet op Diensbillikheid wat handel oor Regstellende Aksie volg 

hieronder (Government Gazette, Employment Equity Act, 1998): 

CHAPTER III 

AFFIRMATIVE ACTION 

Application of th!s Chapter 

12. Except where otherwise provided, this Chapter applies only to 
designated employers. 

Duties of designated employers 

13(1) Every designated employer must, in order to achieve employment 
equity, implement affirmative action measures for people from 
designated groups in terms of this Act. 
(2) A designated employer must -
(a) consult with its employees as required by section 16; 
(b) conduct an analysis as required by section 19; 
(c) prepare an employment equity plan as required by section 20; 

and 
(d) report to the Director-General on progress made in implementing 

its employment equity plan, as required by section 21. 

Voluntary compliance with this Chapter 

14. An employer that is not a designated employer may notify the 
Director-General that it intends to comply with this Chapter as if it were 
a designated employer. 

Affirmative action measures 

15(1) Affirmative action measures are measures designed to ensure that 
suitably qualified people from designated groups have equal employment 
opportunities and are equitably represented in all occupational categories 
and levels in the workforce of a designated employer. 

(2) Affirmative action measures implemented by a designated employer 
must include -

(a) measures to identify and eliminate employment barriers, 
including unfair discrimination, which adversely affect people 



from designated groups; 

(b) measures designed to further diversity in the workplace based on 
equal dignity and respect of all people; 

(c) making reasonable accommodation for people from designated 
groups in order to ensure that they enjoy equal opportunities and 
are equitably represented in the workforce of a designated 
employer; 

(d) subject to subsection (3), measures to -
(i) ensure the equitable representation of suitably qualified 

people from designated groups in all occupational 
categories and levels in the workforce; and 

(ii) retain and develop people from designated groups and to 
implement appropriate training measures, including 
measures in terms of an Act of Parliament providing for 
skills development. 
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In die verlede was die implementering van regstellende aksie vrywillig; derhalwe was 

'n groot aantal regstellende aksie-programme ge'implementeer vir die verkeerde redes 

en op die verkeerde wyse. Werkgewers het primer regstellende aksieprogramme 

gestruktureer om die ekonomiese welstand en oorlewing van hul ondernemings te 

verseker en te bevorder en nie om diskriminasie reg te stel nie. Deur hierdie 

programme te skep, was die klem op ras en nie op geslag nie. Die meeste programme 

was gerig op die regstelling van werknemer- en bestuursprofiele om sodoende die 

bevolkingsprofiel te reflekteer maar nie die geslagsprofiel nie (Van Zyl & Goodwin

Davey, 1997: 15). Gevolglik het die regstelling van diskriminasie beteken dat geskikte 

gekwalifiseerde Swart mans gewerf moet word. Waar 'n poging aangewend is om 

diskriminasie teen vroue reg te stel, was die bestuur be"invloed deur die samelewing se 

negatiewe persepsies van vroue in die werkplek. 

Op sosiale en ekonomiese vlak het nie baie vir vroue in die Suid-Afrikaanse opset 

verander nie. Die ekonomie word steeds deur die oorg:-ote meerderheid mans beheer. 

Theresa Solomon, gewese burgemeester van Kaapstad se: 



Onlangse statistieke wys dat op die middelste en senior vlakke van 
bestuur in die private sektor, beset mans steeds 80 persent van hierdie 
posisies (Rapport, 9 Augustus 1998: 2). 
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Vergelykenderwys illustreer die volgende tabelle, soos gencem uit Wolpe et al, (1997: 

196-197), 'n min of meer soortgelyke situasie op dieselfde vlakke van bestuur 

(gemiddeld 87,6%) in die Departement van Onderwys. Dit is opvallend om uit hierdie 

tabclle daarop te let dat vroue, wat die laer posvlakke betref, in die meerderheid is: 

TABLE 29: STAFFING BY GENDER IN THE DEPARTMENT OF 

EDUCATION, MAY 30, 1997 

Level Male Female Total Male Female 
% % 

Director-General 1 0 1 100% 0% 

Deputy Director-General 3 0 3 100% 0% 

Chief Director 6 1 7 86% 14% 

Director 19 7 26 73% 27% 

Deputy Director 11 3 14 79% 21 % 

Assistant Director 10 12 22 45% 55% 

College and Schools (CS) Educators 52 50 102 51 % 49% 

Lower Levels 156 289 445 35% 65% 

Totals 258 362 620 42% 58% 

Total 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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TABLE 30 DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICIALS BY GE1"TJ)ER, 

NOVEMBER 29, 1996 MPUMALANGA 

Male Female Male% Female% 

Head of Department - 1 - 1003 

Chief Director 3 0 100% -

Director 7 0 100% -

Deputy Director 5 2 71 % 29% 

Chief Education Specialist 9 1 90% 10% 

Total 24 4 86% 14% 

TABLE 31: MPUMALANGA DISTRICT EDUCATION OFFICIALS BY 

GENDER, NOVEMBER 29, 1997 

Male Female Male% Female% 

District Head 9 2 82% 18% 

Circuits 48 2 96% 4% 

Total 57 4 93% 7% 

Dit is dus duidelik dat regstellende aksie in belang van die vrou ge"implementeer moet 

word. Daar is twee maniere waarop regstellende aksie in plek geplaas kan word: 

Eerstens kan dit aan werkgewers oorgelaat word om dit te implementeer op 'n 

vrywillige basis. Indien gebruik gemaak word van regstellende aksie op 'n vrywillige 

basis, moet die werkgewer eerlik, opreg en bereidwillig wees om die potensiaal van 

vroue vergelcke met mans in sy onderneming tc idcntifiseer. Sodoende sal dit hom in 
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staat stel om 'n rekord op te bou van die kwaliteit werkvcrrigting en produktiwiteit van 

alle werknemers in sy onderneming. As vroue derhalwe in aanmerking kan kom vir 

bevordering moet hulle die geleentheid daartoe gegun word. 

Tweedens kan die wetgewer ingryp en deur wetgewing werkgewers verplig om 

regstellende aksie in belang van vroue te implementeer. 

Werknemcrs, veral vroue, behoort die vertroue te he dat hul werkgewers hulle 

gelykwaardig sal behandel. Die ou era van ongeregtigheid en verdrukking is verby en 

'n nuwe era van gelyke geleenthede en voile deelname vir die vrou het aangebreek. 

Vroue moet self die uitdaging aanvaar en daarop aandring dat hul regte eerbiedig word. 

Vroueregte is menseregte. 

(7) Onderwys 

Onderwys en opvccding le die basis vir die toekoms van elke mens. Subartikel 29(1) 

(1996: 15) bepaal 

Elkeen het die reg -

(a) op basiese onderwys, met inbegrip van basiese onderwys vir 
volwassenes, en 

(b) op verdere onderwys wat die staat, deur middel van redelike 
maatreels in toenemende mate beskikbaar en toeganklik moet 
maak. 

Die Suid-Afrikaanse samelewing is, net soos die meeste samelewings wereldwyd, 

grotendeels 'n patriargale samelewing waarin vroue as die swakker geslag gesien word. 

Daar word geglo dat die vrou se hoofrol die van tuisteskepper en moeder is. Hierdie 

persepsie word verder uitgebrei na die skole waar seksisme binne en buite die 

klaskamer aangetref word. In talle samelewings word seuns geindoktrineer om te glo 

dat dogters ondergeskik aan hulle is. Dogters leer vanaf 'n baie vroee c:uderdom dat hul 
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belange minder belangrik is as die van seuns. 

Dogters vaar soms swakker as seuns op skool en hul skoolverlatingsvlak is hoer. Dit 

is vanwee redes soos kinderarbeid, tekort aan fondse vir skoolopvoeding en 

tienerswangerskappe. Op 'n vroee ouderdom is sommige dogters reeds verplig om 

huishoudelike take te verrig. Dit het 'n negatiewe uitwerking op hul werkverrigting op 

skool omdat hulle dikwels te moeg is om in die klaskamer te konsentreer en veral 

tuiswerk te doen. 

Dogters word nie altyd aangemoedig om te leer oor die maatskaplike, ekonomiese en 

politieke funksionering van die samelewing nie. Hulle het derhalwe nie die geleentheid 

en genoegsame kennis om aan die besluitnemingsprosesse dee! te neem nie (Beijing 

Conference Report, 1995: 50). 

Dr Diana Leonard, hoof van die Centre for Research and Education on Gender, London 

University en Orio Quinton, senior navorser en beplanner van die Gender Equity Task 

Team, het navorsing gedoen oor onderwyspraktyke. Hulle het in hul ondersoek bevind 

dat onderwysers so ms meer aandag aan seuns gee omdat seuns meer "opwindend" is 

om mee te werk of soms baie aggressief optree en ekstra aandag vereis. Onderwysers 

het hoer aspirasies vir seuns en benadeel dikwels dogters se toekomsvisie. Wanneer 

seuns pres teer, is dit omdat hulle baie potensiaal het, terwyl dogters slegs goed doen 

omdat hulle hard werk (Speak Out, No 15, June 1997: 13). 

Sulke diskriminerende praktyke veroorsaak <lat vroue reeds vanaf hul kinderjare 'n 

ondergeskikte en minderwaardige posisie in die samelewing inneem. Dit is onregverdig, 

want alle vroue is geregtig op toereikende onderwysopleiding, wat tcrselfdertyd ook 

geslagsgelykheid kan verseker. 

Vervolgens word 'n paar onderwysers se uitsprake aangehaal om aan te toon in hoe 'n 

mate seksisme in die onderwys aanwesig is en vroue se reg op onderwys negatief 

beinvloed word: 



... in the classroom certain boys would like to dominate. That is the way 
they grow up. Girls are given all the work like cleaning the classrooms 
and the guys only help to move the desks or tables. Ever since I came 
to this school I changed that with my pupils. I told them that everybody 
is equal (Mpho Mbonisiva, teacher, Joe Slovo High, Khayelitsha). 

We should start at grassroots level to destroy these myths about male and 
female ... Teachers come to school with those myths because of their 
socialisation at home ... we treat boys differently in the classroom. We 
expect boys to be Maths wizards and girls to learn from boys how to do 
Mathematics. There are certain areas where we say, "But you are a boy, 
you should have been good at this". Then, when a girl is way above 
average in the same subject we do not acknowledge her. She is the 
exception to the rule (Linda Mellem, Acting Principal, Thomas 
Wildshutt Junior Primary, Athlone). 

As a History teacher I speak about the question of sexism. I tell pupils 
that they have got equal brains and strengths and it is possible to be led 
by a female student. The old History stressed that the place of women 
is in the kitchen and that women are not supposed to know about politics 
(Thembisile Fulan, History teacher, Joe Slovo High, Khayelitsha) (Speak 
Out, No 15, June 1997: 9, 10, 13). 
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Die onderwys en opvoeding van elke dogter in Suid-Afrika het ten doe! haar 

toereikende en behoorlike volwassewording en haar vorming tot vrou. Die ontplooiing 

van haar moontlikhede vereis dat onderwysgeleenthede vir haar ewe belangrik is as vir 

die seun. Onderwys aan die dogter behels nie slegs voorbereiding vir 'n toekomstige 

beroep nie. Haar uiteindelike vrouwees vereis 'n veelsydige leefwyse en eisestellende 

kultuurtaak (Landman et al, 1979: 145) omdat elke vrou 'n rol het om te speel in die 

Suid-Afrikaanse samelewing en nie slegs as moeder en tuisteskepper nie. 

4.4 SAMEV ATTEND 

Die menswaardigheid van vroue word deur die Grondwct van die Republiek van Suid

Afrika 1996, Wet 108 van 1996, beskerm. Vroue het die reg om met eerbied, agting, 

rcspek en waardering vir hul vrouwaardigheid op alle terreine van die samelewing 

bejeen te word. Enige vorm van verobjektivering en diskriminasie skend die 

waardigheid van die vrou. 
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Denke en persepsies in die samelewing wat indruis teen die gees waarin die Grondwet 

opgestel is en derhalwe vroue se menswaardigheid skend, moet verander en uitgeskakel 

word. Dit is belangrik dat vroue beskerm word teen enige vorm van geweld. Aile 

stereotipe denke oor seksisme, hetsy binne die gesin, op skoolvlak en in die gemeenskap 

behoort reeds op 'n vroee stadium in 'n kind se !ewe ontmoedig te word. 

Die belangrike rol wat vroue in die samelewing speel roep ernstig en reikhalsend om 

erkenning. President Nelson Mandela gee soos volg die versekering dat daar aan die 

vrou se roepstem om erkenning gehoor gegee sal word: 

Freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from 
all forms of oppression. To this end, we have acknowledge that the 
objectives of our Reconstructing and Development Programme will not 
be realised unless we see, in visible and practical terms, that the 
condition of women in our country has radically changed for the better, 
and that women at every level have been empowered to intervene in all 
aspects of life as equals with any other member of society. My 
government is committed to a reallocation of resources to ensure the 
achievement of this objective (President Nelson Mandela in Beijing 
Conference Report, 1995: Agterblad). 

******* 
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HOOFSTUK VYF 

BRUINVROU IN DIE ONDERWYS 

5.1 INLEIDEND 

In hoofstuk drie is aangetoon watter bydrae die vrou tot die onderwysberoep, veral tot 

die volwassewording van die kind in die skool asook die beplanning en organisasie van 

opvoedingsbedrywighede kan !ewer. 

Daar gaan met hierdie hoofstuk vasgestel word hoe die Bruinonderwyseres in 

oorwegend Bruinskole waar die oorgrote meerderheid van die leerlinge aan die 

Bruingemeenskap behoort, die gehalte van haar beroepslewe beleef. Die realiteite van 

die situasie van die Bruingemeenskap in Suid-Afrika en omstandighede in Bruinskole 

sal derhalwe kortliks bespreek word. 

Baie Bruinonderwyseresse het met 'n agterstand wat hul onderwysopleiding betref, tot 

die onderwysberoep toegetree. Om hierdie agterstand verder toe te lig, sal 'n kort 

historiese agtergrond oor die onderwysopleiding vir Bruinvroue gegee word. 

Om die belewing van die gehalte van die Bruinvrou se beroepslewe in die onderwys te 

bepaal, gaan na die volgende aspekte gekyk word: 

* 

* 
* 

* 

Die onderwyseres se opvoedingsbemoeienis met die kind en haar betrokkenheid 

by sy opwegwees na volwassenheid, gesien vanuit beide die kind en die 

onderwyseres se oogpunt; 

werkverdeling en strukture in die skool; 

bestuurstyl en skoolhoofde se siening van die rol van die onderwyseres in die 

skoolopset; 

bevorderingsgeleenthede vir die onderwyseres. 
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Inligting is by wyse van vraelyste, die outobiografiese teks asook onderhoude verkry. 

Hierdie inligting sal breedvoerig in die empiriese ondersoek, wat die belangrikste dee! 

van die hoofstuk vorm, bespreek word. Dit moet hier beklemtoon word <lat hierdie 'n 

studie in die Filosofie van die Opvoeding is en <lat 'n empiriese ondersoek gedoen is 

om gegewens wat by wyse van 'n literatuurstudie ingewin is, te staaf. Daar gaan dus 

nic van statisticsc vcrwcrkings gcbruik gcmaak word nic. 

5.2 BRUINWEES 

Die grootste persentasie van die Bruinbevolking in Suid-Afrika, ongeveer 603, is in 

die Wes-Kaap gekonsentreer waarvan 303 hoofsaaklik in en rondom Kaapstad 

woonagtig is (Adhikari, 1988: 115). 

Die Bruintevolking het sy oorsprong in 'n uiteenlopende verskeidenheid rasse en 

kulture. Hulle is hoofsaaklik saamgestel uit 'n mosa"iek van verskillende etniese groepe 

soos die Khoi-volke, Maleise slawe, Negroiede stamme en Blankes (Theron & Swart, 

1964: 3). In die proses van vorming het verskillende groepe soos die Kaapse Kleurling, 

die Maleiers, die Griekwas en die Basters ontstaan. Hulle vorm derhalwe geen 

homogene groep nie (Marais, 1988: 42). 

Daar is 'n toenemende differensiasie wat klasse en inkomste betref, in die 

Bruingemeenskap te bespeur. Hierdie tendens het veral sedert die tagtigerjare 

toegeneem. Die boonste strata is besig om ineengestrengel te raak met die eerste 

wereldgroep wat besteding, eiendomsbesit en beroepe betref (Marais, 1988: 42). 

Die middel- en onderste groepe is verteenwoordigend v:m die meeste Bruinmense. Die 

middelgroep is baie verskillend van die boonste en onderste groepe (Venter, 1974: 131-

139). Die boonste helfte van hierdie groep kan, indien hulle beter werksgeleenthede, 

behuising, opleiding en beter salarisse ontvang, by die boonste groep inskakel. Die 

onderste helfte van hierdie groep, hoewel die meeste van hulle in sub-ekonomiese huur

huise woonagtig is, openbaar die gedrag en lewenshouding van diegene van die onderste 

groep. Dit wil se, hulle beweeg baie na aan die invlocdsfeer van gemcenskapsarmoede. 
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Die onderste strata is die groep wat nooit die mas kon opkom nie. Hierdie groep se 

lewensstyl en lewenshouding is in vele opsigte so afwykend en verskillend van die 

boonste groep dat hulle hulself in toestande van individuele sosiale en ekonomiese 

armoede bevind. Hui lewenstyl omvat 'n groot mate van kultuurarmoede, leegheid, 

lycling en onkuncle. Derhalwe bestaan claar by hulle gevoelens van minderwaarcligheid, 

onstabiliteit en 'n kenmerkende gebrek aan motivering en dissipline. Hulle leef in 

milieu-gestremde buurte en handhaaf 'n geheel en al laerstand lewenswyse. Inwoners 

van sub-ekonomiese wonings vorm 'n aparte lae-sosio-ekonomiese groep en hul strewe 

na behoeftebevrediging is op 'n laer vlak as die ander groepe in die Bruinbevolking. 

Wat onderwys betref, is die meeste Bruinkinders funksioneel geletterd en besit die 

vermoe om ook verder te studeer (Marais, 1988: 42). Die persentasie kinders op 

hoerskool betook gestyg. Op tersiere vlak is daar 'n effense verbetering wat studentetal 

en die aantal gegradueerdes betref. In 1985 het Bruin gegradueerdes 2,3 % van die totale 

getal gegradueerdes gevorm. Die persentasie het effens gestyg tot 4,8 % in 1994 (HSRC 

Report, 1997: 15). 

In die boonste strata is gesinne klein en kinders het goeie vooruitsigte op 'n sinvolle 

toekoms. Gesinne word ook betreklik kleiner in die boonste helfte van die middelgroep 

omdat daar by hulle ook 'n toekomsvisie vir hul kinders is. Groot gesinne word nog 

aangetref by die res van die bevolkingsgroep. Kinders in hierdie dele van die 

Bruingemeenskap beleef gevoelens van onsekerheid en onveiligheid. Hulle openbaar 

dikwels gedragsafwykings, 'n gebrek aan dissipline en talle is betrokke by 

bendebedrywighede. 

Die oorgrote meederheid van die Bruinbevolkingsgroep behoort tot die werkersklas. In 

hierdie klas word die man gesien as die instrumentele leier wat handelingsbevoegdheid 

betref. Die vrou word beskou as die sosio-emosionele en versorgende leier wat meer 

op die emosionele en versorgingsterrein optree. Derhalwe word sy nie gesien as die een 

wat leiding moet neem by besluitnemingsprosesse nie. Hierdie houding word ook 

buitenshuis, binne die gemeenskap aanvaar. Die tradisionele sterk afgebakende rol van 

die vrou as moeder, t'Jistc~;kcppcr en vcrsorgcr van die gcsin is, or;geag verandcringe 
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in die samelewing, nog sterk sigbaar (Shreiner in Rhoodie & Liebenberg, 1994: 307, 

308 en Rissik, 1993: 72). 

Een van die grootste struikelblokke in die weg van die Bruinonderwyseres wat ook vir 

bevordering in ag gencem wil word, is die onwrikbare oortuiging van baie van haar 

manlike kollegas soos ervaar uit maatskaplike kondisionering en 'n patriargale 

samelewing, dat die vrou in alle opsigte, naamlik akademies, wat die beroepslewe 

betref, fisies en geestelik die manse ondergeskikte is. Hierdie gesindheid van die Bruin 

manlike onderwyser tot sy vroulike kollega is meerendeels gebore uit die aard van sy 

verhouding met vroue in sy onmiddellikc gesins- of familieopset. 

Dit is die taak van die Bruinonderwyseres om hierdie illusie te beveg en te weerle en 

haarself as beroepsvrou met vele moontlikhede op volwaardige wyse uit te leef. 

5.3 DIE SITUASIE IN BRUINSKOLE 

Onderwysers in Bruinskole moet teen die agtergrond van gemeenskapsarmoede, 

ekonomiese armoede en kultuurarmoede asook 'n laerstand lewenswyse hul onbenydens

waardige opvoedings- en opheffingstaak !ewer. 

Dit is moeilik om opvoedingsbedrywighede uit te voer in oorvol klasse met leerders wat 

uit drie verskillende sosio-ekonomiese groepe kom. Die onderwyser(es) moet dikwels 

sy/haar lesaanbieding en opvoedkundige benadering in die pedagogiese situasie aanpas 

om by die vlak van elke leerder te kom. Waar daar 'n gebrek aan ouerlike leiding en 

opvoeding is, is daar ook geweldige probleme met dissipline op grond v2.n die 

vasgelopenheid van die leerders. Bendebedrywighede van leerders wat op vrcce 

ouderdom reeds betrokke is by bendes, vererger die opvoedingstaak van die 

onderwyser(es). Leerders toon 'n negatiwiteit en opstandigheid in hul gedrag. Hulle 

staan heeltemal onverskillig teenoor die onderwyser(es), die leerstof en die skoal en bet 

'n totale gebrek aan toekomsvisie. Sulke leerders kan derhalwe nie aan behoorlik

heidseise wat hul skoolwerk en die doen van die behoorlike, voldoen nie. 
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Die swak toestande van skoolgeboue en fasiliteite asook die gebrek daaraan en ernstige 

versuim van die onderwysowerhede om hierdie ongunstige toestande die hoof te bied, 

dra verder by tot die probleme wat die Bruinonderwyser(es) in die Bruinskool ervaar 

met sy/haar onderwystaak. Talle inbrake by skole wat in die Bruinwoongebiede gelee 

is, asook vandale wat toerusting en geboue vernietig, is 'n tendens wat besig is om toe 

te neem. Armoede in die gemeenskap beteken dat hierdie situasie nie verlig kan word 

deur finansiele bystand deur die gemeenskap aan hierdie skole nie. In baie skole is 'n 

groot gedeelte van die ouers van die leerlinge self so vasgevang in ekonomiese armoede 

dat die skool kwalik skoolfonds van hierdie leerders kan verwag. Daar word talle 

pogings aangewend om die skoolfooie te in, maar dit gebeur baie dat leerders teen die 

einde van Desember nog geen skoolfooie betaal het nie. Uit navorsing in die plaaslike 

gemeenskap het dit geblyk dat hierdie 'n toestand is wat by al die skole ondervind 

word. Gevolglik word baie fondsinsamelingspogings van stapel gestuur. Hierdie pogings 

word meestal dcur die gegoede ouers en die onderwysers ondersteun en onderncem 

omdat dit finansieel onmoontlik is vir die ander ouers om hierdie pogings te ondersteun. 

Dit beteken by implikasie, dat die skool deur die onderwysers geldelik onderhou word. 

By sommige skole is selfs die gebruik dat onderwysers maandeliks 'n bedrag geld aan 

die skool moet betaal om die skoolfonds aan te vul. 

Aangesien baie ouers uit die onderste dee! van die middelgroep en veral die onderste 

grocp, self 'n gebrek bet aan geleerdheid en in swak sosio-ekonomiese toestande leef, 

besef sommige van hulle nie die noodsaaklikheid van die skool en goeie k,valifikasies 

vir hul kinders nie. Die verband tussen 'n ontoereikende gesinsopvoeding en 

waninskakeling by die skoo!gemeenskap asook onderprestasie wat lei tot vroee 

skoolverlating is iets wat algemeen voorkom in Bruinskole. Dit gebeur dat leerders 

soms dae lank afwesig is omdat hulle moes gaan werk om die finansiele posisie tuis te 

help verbeter. Daar is derhalwe geen sprake van die ontplooiing en implementering van 

sulkc leerders se positiewe moontlikhede tot hul eie en die gemeenskap se voordeel nie. 

Aangesicn baie leerders vasgevang is in hiedie wrede kringloop, het weinig van hulle 

toekomsideale en die wat we! het, se toekomsideale staan gevaar om verydel te word. 

Gebrek aan 'n toekomsvisie laat baie van die leerders vlug uit wat vir hulle 'n 

onaangena;-::e skcolsituasie is. Min of geen gemeenskapsbetrokkenheid by en 'n 
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negatiwiteit teenoor die aktiwiteite van die skool beteken dikwels dat die 

Bruinonderwyser(es) al!een staan in sy/haar opheffingstaak. 

5.4 ONDERWYSOPLEIDING VIR BRUINVROUE - HISTORIESE 

AGTERGROND 

In die verlede was Bruinmense se beroepskeuse uiters beperk. Bruinvroue het, wat 

beroepskeuses betref, hulle in die meeste gevalle gewend tot die oncerwys en 

verpleegkunde. Die akademiese standaard van toelating en opleiding is boonop sodanig 

gemarginaliseer dat die minimum toelatingsvereistes vir Bruinvroue om tot die 

onderwysersopleidingskool toe te tree graad tien en vroeer selfs graad agt was. 

Die volgende is 'n uittreksel uit die Verslag van die Departement van Kleurlingsake vir 

die tydperk 1 April 1964 tot 31 Maart 1965: 

Attention has been or is being given to the formulation of new rules for 
screening student teachers for admission to teachers' courses; the 
applications of the Cape Education Department's rules and instructions 
to the Lower Primary Teachers' and the Primary Teachers' Courses of 
the Department of Coloured Affairs. 

Training Institutions 
Thirteen training institutions in the Republic have been taken over; ten 
in die Cape Province and one each in the Transvaal, Natal and the 
Orange Free State. 

Cape Province 
In the Cape Province the training of primary teachers is undertaken as 
follows: 

(i) Training for the Lower Primary Teachers' Certificate (formerly known 
as the Coloured Primary Lower (C.P.L.) and 

(ii) training for the Primary Teachers' Certificate (formerly known as the 
Primary Teachers' Certificate for Coloureds); 

(iii) after completion of these basic courses, those who wish to do so, 
may continue with specialised training for another year, i.e. with 
the Higher r rimary Course in special subjects, viz Physical 
Education for women and men, Needlework, Domestic Science, 
Music and Woodwork, as well as with two courses of a more 
general nature, viz or Higher Primary Course in Infant School 
Method and one in academic subjects. 



The Lower Primary Teachers' Certificate (L.P.T.C.) course of 2 years 
is open only to women students at training schools, and prepares them 
for teaching in the lower primary standards. (The minimum qualification 
for admission to the course is the Junior Certificate). The Higher 
Primary course in special subjects is as a rule intended only for students 
who have the P.T.C. (two years after Senior Certificate), but in certain 
specific circumstances applicants with only the L.P.T.C. may be 
admitted to some of the higher courses, such admission being subject to 
the approval of the Department. 

Transvaal 
The following full-time courses are offered for primary teachers: 

(i) those for the Lower Teachers' Certificate (T.C.) which is a two 
year course for women students after Standard VIII; 
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(ii) those for the Transvaal Teachers' Diploma (T.D.) which is a three-year 
course for students after Sei1ior Certificate. 

Orange Free State 
The Dr Blok Training College, Bloemfontein offers courses leading to 
the Higher Primary Class B Teachers' Certificate for Post-Junior 
Certificate students and the Higher Primary Class A Teachers' 
Certificate for Post Senior Certificate students or those with equivalent 
qualifications. 

Natal 
At Bechet College, Durban, students are trained for the Education 
Diploma which is a two-year Post Senior Certificate Course" 
(Department Kleurlingsake RP 25/1966: 15, 16). 

Die volgende tabel geneem uit die verslag 1964-1965 van die Departement van 

Kleurlingsake dui aan hoeveel vrouestudente veral die Laer Primere Onderwys 

Sertifikaat (L.P.O.S., 2 jaar na standerd agt) gevolg het: 
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DEPARTMENT OF COLOURED AFFAIRS R.P. 25/1966 

Courses: 
Institution Total enrolment of all the class groups: 1964 

L.P.T.C. P.T.C. H.P. 

Cape Province: Training Schools M F M F M F 

(i) Sl Augustine's (RC) Cape 110 7 (Infant School Method) 
Town 162 
(ii) Athlone, Paarl 116 5 3 (Music) 
(iii) Ballswood, Wynbcrg 111 
(iv) Perseverance, Kimberley 134 
(v) Sohngc, Worcester 96 6 (Physical Education) 
(vi) W cslcy, Salt River 125 6 (Art) 
(vii) Zonncblocm, Cape Town 

Total 854 27 

Cape Province: raining Colleges 
(i) Hcwal, Cape Town 169 100 7 (Domestic Science) 

10 (Needlework) 
4 (Academic) 
5 (Physical Education) 
9 (Handwork) 

(ii) Bridgton, Oudtshoorn 206 
(iii) Dower, Uitenhage 1 129 

Total 130 457 35 

Grand Tola!: Cape Province 
(Training schools and Colleges) 984 475 62 

Transvaal T.C. T.D. T.D. (Specialisation) 

M F M F M F 
Rand, Johannesburg 1 97 68 18 24 2 
Rand (after hours) 16 0 11 0 

Natal N.T.D 

M F 
Bechct, Durban 32 19 

Orange Free State: H.P.T.C. H.P.T.C. 
Class B Class A 

M F M F 
Dr Blok, Bloemfontein 1 5 8 0 

Ex. Ex. 
Jun. Cert. Sen. Cert. Specialisation 

Grand Total 1088 636 99 

Die inskrywing vir verskillendc heeltydsc kursusse aan opleidngskole en -kolleges in 

die vier provinsics vir die kalcnderjaar 1968, d11i weer eens aan dat die meeste vroue 
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die LPOS kursus gevolg het. Die tabel is geneem uit die Verslag van die Departement 

van Kleurlingsake vir die tydperk 1 April 1968 tot 31 Maart 1969, R. P. 27 /1970: 16. 

R.P. 27/1970 

Kursusse: Totale inskrywing in 
al die klasgroepe, 1968 

L.P.O.S. P.O.S. H.P. H.P. 
Inrigting 

M v M v M v Spesiai isering 

1. St Augustine - 117 - - - 11 Kleinkinderskool-
(R.K.), Parow metodiek 

2. Batts wood - 111 - - 8 2 Musiek 
(N.G.K.), Wynberg 

3. Athlone (Inter), - 167 - - - -

Paarl 

4. Sohnge (N.G.K.) - 147 - - - -

Worcester 

5. Wesley (Met.), - 67 - - - -
Soutrivier 

6. Zonnebloem - 116 - - - 7 Kleinkinderskool-
(Church of the metod:2k 
Province), Kaapstad 

Totaal - 725 - - 8 20 

Die feit dat die meeste Bruinvroue onderwysopleiding na Standerd agt ondergaan het, 

dit wil se die Laer Primere Onderwys Sertifikaat (Graad 10 + 2 jaar) en die Junior 

Primere Onderwys Sertifikaat (Graad 10 + 3 jaar) het meegebring dat hulle 

professioneel ondergeskik aan die Bruin manlike onderwyser was en min of geen 

vooruitsigte op bevordering gehad het nie. Baie onderwyseresse is in 'n minderwaardige 

posisie by die skool geplaas. Hierdie minderwaardige opleiding het voortgeduur tot 

1983. 

Met ingar.6 van Januarie 1982 is die J.P.0.S. (Junior Primere Onderwyssertifikaat, 



Graad 10 plus 3 jaar) op 'n progressicwe basis uitgefaseer soos volg: 

JAAR J.P.O.S. J.P.O.S. II J.P.O.S. III 

1981 x x 
1982 - x 
1983 - -

Die volgende inrigtings het die J.P.O.S. kursusse in 1981 aangebied: 

Opleidingskool Sohnge - Worcester 

Opleidingskool Uitenhage - Uitenhage 

Opleidingskool Zonnebloem - Kaapstad 

Opleidingskool Perseverance - Kimberley 

x 
x 
x 
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Die aanbieding van die J.P.O.S. kursus was voortgesit by die volgende inrigtings todat 

dit volkome uitgefaseer is: 

Opleidingskollege Roggebaai 

Opleidingskollege Athlone 

Opleidingskollege Wesley 

Randse Onderwyskollege 

Opleidingskool Sohnge 

Opleidingskool Uitenhage 

Opleidingskool Zonnebloem 

Opleidingskool Perseverance (Onderwysbulletin 1181: 2). 

Onderwyseresse wat in besit was van die tweejarige L.P.O.S. of 'n erkende 

gelykwaardige onderwyssertifikaat kon in 1981, 1982 en 1983 tot die derdejaar van die 

J.P.O.S. kursus toegelaat word ten einde die J.P.O.S. te verwerf. Na die einde van 

1982 is die L.P.O.S. Spesialc kursus afgeskryf (Onderwysbulletin 10/80: 7). 
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Vanaf Januarie 1983 moes onderwyseresse wat in besit was van 'n sertifikaat vir 

professionele kwalifikasies in Graad 10-vlak (L.P.O.S. en J.P.O.S.) in besit wees van 

'n Senior Sertifikaat en 'n vakkeuse wat aan die vereistes vir toelating tot die P. 0. D. 

kursus voldoen, indien hulle hul professionele kwalifikasies wou verbeter (Onderwys

bulletin 1/81: 2). 

Na 1983 het onderwyseropleiding na graad 12 by Bruin onderwyskolleges verpligtend 

geword. Die destydse Departement van Binnelandse Aangeleenthede (Kleurlingsake) het 

bepaal dat alle onderwysopleidingskursusse hetsy Junior Primer, Senior Primer of 

Sekonder by onderwyskolleges na Standerd tien sal geskied (Onderwysbulletin 14/81: 

7). 

Die gehalte en standaard van onderwyseropleiding het derhalwe verbeter en onder

wyseresse het uiteindelik toegetree tot die onderwysberoep met 'n onderwysdiploma. 

Hierdie diploma het hulle instaat gestel om 'n beter posisie by die skool te beklee en 

ook om in aanmerking te kom vir bevorderingsposte. Diegene wat nog in besit was van 

die minderwaardige onderwyssertifikate kon ook hul kwalifikasies verbeter. Die 

Onderwyskollege Roggebaai het hiervoor voorsiening gemaak aangesien dit uitsluitlik 

in 'n afstandonderrigkollege omskep is. 

Baie Bruinonderwyseresse het ten spyte van hul minderwaardige onderwyskwalifikasies 

en karige salarisse 'n pligsbesef geopenbaar wat bewonderenswaardig is. Hulle het 'n 

betekenisvolle bydrae gelewer tot die opvoeding van die volwassewordende Bruinkind 

wat ook dikwels in haglike omstandighede moes leef. 

Vir alle mense is dit van groot belang om ten alle tye 'n goeie beroepsituasie te beleef. 

Die Bruinonderwyseres, as mens, hunker ook daarna om haarself in 'n bevredigende 

beroepsitua::;'.2 te bevind. Sy wil bowenal beleef dat haar waardigheid as mens in hierdie 

beroepsituasie geag word. In haar beroep as onderwyseres wil sy beleef dat die bydrae 

wat sy !ewer tot die opvoeding van die kind en die organisaie van die skool as 

waardevol beskou en waardeer word. Sy wil 'n positiewe beroepselfbeeld he. 
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5.5 BEROEPSELFBEELD 

5.5.1 Inleiding 

Die mens se selfueeld ontplooi deur die sosiale belewing en interaksie wat hy met sy 

medemens het. Die onderwyseres evalueer haarself volgens die opinies van haar 

medegangers in die onderwysberoep, die gemeenskap waarin sy werksaam is, die 

leerders wat noodhebbend aan haar steungewing is en alle ander betrokkenes by die 

opvoedende bedrywighede van die skoal. Sy bou hiervolgens vir haarself 'n beroep

selfbeeld op. Franzsen (1985: 20) se die volgende oor 'n persoon se beroepselfbeeld: 

'"n Beroepselfueeld is nie 'n persoonlike belewing wat los staan van 
selfbeeldbelewing nie ... Beroepselfbeeldvorming is, soos selfbeeld
vonning, afl1anklik van die persone wat die beroep beoefen se cvaluering 
van die konsepsies wat daar ten aansien van die beroep bestaan. Die 
persone wat die beroep beoefen sal 'n beroepselfueeld vorm, hoofsaaklik 
aan die hand van hul eie persepsie van die status wat die gemeenskap aan 
hulle en hul beroep toeken". 

As vrou het die Bruinonderwyseres 'n diepe belewing van die affektiewe en begryp sy 

die bedrywighede by die skool asook die optrede van haar kollegas, veral daar waar sy 

betrokke is, vanuit haar gevoelslewe. Sy is ook dee! van 'n bevolkingsgroep waar 

maatskaplike kondisionering en 'n patriargale kultuur nog die oorheersende bepalende 

faktore is. Op grand van kulturele sosialisering evalueer die Bruinonderwyseres haar 

soms volgens die norme en standaarde wat deur haar manlike kollegas, veral die wat 

senior posisies beklee, bepaal word. 

Die onderwyseres met 'n toereikende selfueeld, veral ten aansien van haar beroep, sal 

stabiliteit in haar loopbaan beleef en steeds streef na optimale venverkliking van haar 

moontlikhede. Sy sal met meer selfvertroue haar taak aanpak en uitdagings wat aan haar 

taak gestel word, aanvaar. 

Volgens Roelofse (1990: 81) streef elke mens in 'n mindere of meerdere mate na die 

venvcrkliking van sv e;e moontlikhede er. r,ot:?:ns:aal. Die Bn..inonderwvseres streef ook 
• l • 
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daarna om haar positiewe moontlikhede te ontplooi en te verwesenlik in haar beroep. 

In haar strewe na die verwerkliking van haar beroepsmoontlikhede, kan die 

onderwyseres moontlik die volgende vrae aan haarself stel: 

* 
* 
* 

* 

* 

Beteken ek iets vir die skool? 

Wat is my rol in die volwassewording van die kind? 

Word my moontlikhede ge"identifiseer en aangewend in belang van die skool? 

Word my waardigheid in die beoefenin;; van my beroep eerbiedig? 

Bestaan daar bevorderingsmoontlikhede vir my? 

Vervolgens gaan hierdie vrae ontleed en omskryf word, met die oog op verdere 

aanwending in inligting verkry uit vraelyste en die outobiografiese teks. 

5.5.2 Beteken ek iets vir die skool? 

Die mens wil deur sy medemens aanvaar word en 'n betekenisvolle rol in die wereld 

van die medemens speel. Langs hierdie weg wil die onderwyseres 'n betekenisvolle 

bydrae tot die welvaart van die kind !ewer. Dit is vir haar belangrik om te weet dat sy 

iets vir die kind beteken en dat haar leiding en begeleiding horn aanspoor tot die doen 

van die behoorlike en dat hy die skool as positief beleef. 

In die skoolopset is die onderwyseres ook besig om haarself te evalueer. Sy doen dit 

deur na die woorde te luister en na die gedrag en oe van ander te kyk as hulle haar 

handelinge evalueer. Die oordeel van !mar handelinge deur ander persone soos die 

skoolhoof, haar leerd~rs en ander wat sy hoog ag (Le Roux, 1984: 6) is vir haar uiters 

belangrik sodat sy haar beroepsituasie as sinvol kan beleef. 

'n Gevoel van geborgenheid onts~aan wanneer die onderwyseres besef dat sy 'n 

belangrike plek in die skoolopset beklee. Die betekenisse wat die onderwyseres aan die 

kommunikasie met andere toeken, kan haar eie optrede baie beinvloed. \Vanneer sy die 

skoolhoof se kommunikasie as positief interpreteer, kan dit haar meer selfvcrtroue gee 
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en haar beroepselfbeeldvorming verryk. 

lndien die onderwyseres 'n negatiewe kommunikasie beleef, mag dit aanleiding gee tot 

gevoelens van onsekerheid, onderwaardering en minderwaardigheid. Indien sy besef dat 

sy slegs beskou word as 'n personeellid en daar nie veel waarde geheg word aan die 

spesifieke rol wat sy in die skoolopset speel nie, kan dit meebring dat sy haarself 

negatief mag evalueer en 'n ontoereikende antwoord verkry. Dit kan ongeborgenheid 

tot gevolg he. \Vanneer sodanige ongeborgenheid nie uitgeskakel word nie, tree die 

vraag oor die kwaliteit en die betekenis van die een mens in die !ewe van 'n ander na 

vore (Franzsen, 1985: 73). 

5.5.3 Wat is my rol in die volwassewording van die kind? 

Die onderwyseres staan tot die kind in 'n gesagsverhouding wat wortel in 'n 

liefdesverhouding. Dit bring mee dat die kind horn vrywillig onderwerp aan die gesag 

wat oor hom gestel is (Cawood et al, 1980: 10). Wanneer die kind beleef dat die 

skoolsituasie 'n ruimte is waar hy dcur opvoedende ingryping gelei en begelei word, 

ervaar hy toebehorendheid wat horn sal lei tot dit wat hy behoort te wees. 

Kind-wees en volwassene-wees is baie nou verweef met mckaar. Die onderwyseres leef 

aan die kind 'n beeld van volwassenheid voor wat die kind as gesagsvraer naleef. 

Voorbeelde van volwassenheid is die volgende (Smit, 1981: 92-96): 

* 

* 

Die mens is volwasse wanneer hy nie meer deur drifte en drange gedryf word 

nie. Hy word deur waardes gelok, opgeroep en aangespreek. Die kind word 

deur die onderwyseres gelei tot selfbeoordeling en selfbegrip sodat sy positiewe 

moontlikhede verwerklik kan word. Deur ingryping en begeleiding word die 

kind gehelp om die sinvolheid van die menslike bcstaan te begryp. 

Die volwassene besef hy is bevraagde wat deur sy bestaanswyse antwoord moet 

get; op sy bevraagdheid. Egte selfoegryping impliseer begrip van eie 

bevraagdhcid en die vc:-antwoordelikheid tot 'n persoonlike lev1enstaak wat slegs 
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hy kan verng. Die kind moet deur die onderwyseres gelei word om aan 

behoorlikheidseise te voldoen om sy persoonlike lewensbestemming te bereik. 

Wanneer die mens self 'n oordeel oor sy keuses en handelinge uitspreek, is hy 

volwasse. Hy is tot selfdistansiering in staat, derhalwe kan hy deur 

selfbetragting bepaal of sy eie keuses en handelinge in ooreenstemming is met 

waardes en norme wat tot horn spreek. Die kind moet ook gelei word om 

homself krities te bekyk om te bepaal of sy keuses en optrede 111 

ooreenstemming 1s met behoorlikheidseise. Hy moet gehelp word om 111 

toenemende mate homself suiwerder te beoordeel. 

Die mens bevind horn in 'n wereld waar waardes en norme geld. As 

verantwoordelike volwassene openbaar hy 'n karaktervastheid en konstantheid 

wat aangetref word in sy keuscs en handelinge. As volwassene moet hy gedurig 

gewetensbeslissings maak wat spruit uit dit wat behoorlik is. Die kind moet in 

sy onderwyseres se voorbeeld 'n karaktervastheid en konstantheid waarneem 

sodat dit 'n aansporing is vir horn om na te volg. So 'n voorbeeld is vir horn 'n 

rigsnoer wanneer hy sy eie gewetensbeslissings moet maak. 

Die vryheid om selfstandig te besluit bring verantwoordelikheid mee. 

Pedagogiese steungewing het ten doe! dat die kind in toenemende mate moet 

begryp dat sy vryheid as menslike gegewene 'n vryheid met 'n opdrag is. Die 

kind moet geleer word dat vryheid nie grens aan bandeloosheid nie. Dit is 

verbonde aan verantwoordelikheid wat beteken dat die kind as mens 

gesagsverkennend en gesagsgehoorsamend moet !ewe. 

Volwassenheid vereis beroepsbekwaamheid en beroepstrou. Hoe eise word aan 

die volwassene gestel. Die mens verrig ook nie sy ar!Jeidstaak slegs ter wille van 

eiebelang en ekonomiese 'Nelvaart nie, maar ook omdat hy 'n belangrike rol het 

om in die samelewing te vertolk en om sin aan sy menswees te gee. In haar 

opvoedende bedrywighede met die kind toon die onderwyseres aan horn dat dit 

wat sy doen nie in eie belang is nie, maar dat sy die kind as mens beag en dat 
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sy toekoms vir haar van belang is. Haar handelinge is gerig daarop om die kind 

voor te berei om sy plek in die samelewing vol te staan. Die onderwyseres laat 

die kind verstaan dat sy vooruitsig om as volwassene 'n eie identiteit en trotse 

individualiteit te verwerf, ten nouste saamhang met 'n toekomsvisie en 

voorbereiding vir sy toekomstige beroepsbeoefening. 

Volwassenheid beteken om verantwoordelikheid te aanvaar indien 'n handeling 

waarby hy betrokke is suksesvol is, maar ook om aanspreeklikheid te aanvaar 

as verliese gely word of 'n taak onsuksesvol blyk te wees. 

Die onderwyseres wat selfhandhawend 1s en 'n positiewe bydrae tot die 

opvoedingsideale van die skool maak, sal die kind aanspoor tot optimale verwerkliking 

van sy moontlikhede sodat hy kan word wat hy behoort te wees. 

5.5.4 Word my rnoontlikhede geidentifiseer en aangewend in belang van die 

skool? 

Menswees is persoonwees en persoonwees beteken die beskikking oor moontlikhede. 

Elkeen wil erkenning kry as persoon met 'n eie unieke persoonlike identiteit. 

Vrouwees is menswees. Die onderwyseres as vrou het haar eie unieke bestaanswyse en 

moontlikhede wat tot voordeel van haarself en die skoal aangewend kan word. Sy 

bcskik ook oor moontlikhede wat sy self nog nie ontdek het nie - sluimerende potensiaal 

- wat deur andere raakgesien mag word en wat wag om ontdek te word. 

Die onderwyseres wil 'n positiewe bydrae !ewer tot die skool en die orga111sas1e 

daarvan. Die skoolhoof wat verantwoordelik is vir die leiding en organisasie wat die 

vlot verloop van onderrighandelinge by die skool verseker, moet sy personeel motiveer 

ter bereiking van die missie van die skoal. Dit is die taak van die hoof om toe te sien 

dat die onderwyseres bevrediging kry in haar taak en dat sy gelukkig is (De Wet, 1977: 

150). Indien die onderwyseres se positiewe moontlikhede deur die skoolhoof raakgesien 

word en aangewcnd word tot die bereiking van die opvm~dingsideaal van die skoo!, sal 



227 

dit haar meer selfvertroue gee en haar beroep-selfbeeld verbeter. 

Beroepsgeluk het tot gevolg stabiliteit, hegtheid, groepsgees en 
toenemende effektiwiteit (De Wet, 1977: 152). 

Die verantwoordelike onderwyseres se beplanning wat klaskamerpraktyk betref, moet 

getuig van vindingrykheid en doeltreffende administrasie. In haar klaskameropset moet 

sy die nodige administratiewe meganismes in plek plaas om effektiewe uitvoering aan 

haar onderrighandelinge te gee, soos byvoorbeeld: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

Gereelde kontrole en opvolging van bywoning van leerders om afwesigheid te 

monitor. 

Effektiewe kontrole by die invordering van skoolfonds. 

Bepaling en rekordhouding van leemtes in leerders se akademiese vordering en 

toepaslike remediering. 

Waar vakonderwys van toepassing 1s, moet sy gereeld skakel met ander 

leerkragte betrokke by haar registerklas om vas te stel hoe die leerders in ander 

vakke vorder. 

Skriftelike verslaggewing van leerders se akademiese vordering en 

gepaardgaande dissiplinere aangeleenthede. 

Beplanning van huisbesoek, uitvoering daarvan, verslagdoening oor bevindinge. 

Jaarprogram en beplanning - toetsdatums, \verkopdragte, werk vir kwartale, 

uitstappies en ander soortgelyke verpligtinge. 

Gereelde skakeling met graadleiers, departementshoof, adjunkhoof en prinsipaal 

ten opsigte van verslagdoening oor haar registerklas en ander klasse se 

akademiese vordering, morele en maatskaplike opset wat bepaal is op grand van 

inligting ingewin deur tuisbesoeke. 

Versiendheid en vindingrykheid deur effek~iewe fondsinsamel ingspogings ten 

bate vz.n die skool voor te stel, te beplan en uit te voer. 

Meelewing in die beplanning en uitvoering van sport- en kultuuraktiwiteite. 

Die vrouwees van die onderwyseres kom na vore 111 haar onderrighandelinge en 



228 

algemene klaskameradministrasie. Daar vind baie interaksie met lecrders, kollegas, 

ouers en ander betrokkenes plaas (Sergiovanni, 1992: 43) en hierdie interaksie is meer 

informeel (De Klerk, 1996: 175). Die onderwyseres se wyse van beroepsbeoefening, 

haar kommunikasie met lede van die gemeenskap, haar gespesialiseerde kennis, 

intellektuele moontlikhede en professionaliteit kan nie oor die hoof gesien word nie. 

Indien haar unieke bydrae tot die skoolprogram ge"ignoreer of nie met die nodige 

waardering beag word nie, kan dit meebring dat so 'n onderwyseres haar 

onderwysloopbaan as ontoereikend beleef. 

5.5.5 Word my waardigheid in die beoefening van my beroep eerbie<lig? 

Elke mens is draer van waardigheid. Die feit dat hy/sy ook deur 'n ander as persoon 

geag wil word, is 'n direkte uitvloeisel van sy paties dinamiese gerelasioneerdheid met 

die werklikheid (Franzsen, 1985: 60). Die toereikendheid van die mens se selfbceld 

hang saam met die mate waarin sy menswaardigheid beag word. Wanneer die mens in 

sy dialoog met die ander aanvaarding beleef, sal hy toereikend menswaardig voe!. 

Indien icmand sou twyfel aan sy eie aa:waarbaarheid en eie waarde, sal sy selfbecld 

aansienlik skade ly (Franzsen, 1985: 78). 

In die essensie van haar menswees wil die onderwyseres, waar sy dee! is van die 

skoolopset, bewus wees daarvan dat sy deur die hoof, medekollegas asook leerders as 

draer van waardigheid eerbiedig word. lndien sy aanvaarding in h;..ar dialoog met hulle 

beleef, kan dit haar help om 'n positiewe selfkonsep op te bou. Dit kan optimaal bydra 

tot sinvolle en gesonde onderrigpraktyke en die uitbouing van die opvoedingsideale van 

die skool. 

Wanneer die ondcrwyseres haar onderwystaak met waardigheid benader en haar 

beplanning getuig van deeglikheid en pligsgetrouheid, behoort dit raakgesien en 

eerbiedig te word en moet sy erkenning daarvoor kry. Sy behoort nie 'n ondergeskikte 

rol te speel en met onderwaardering tevrede te wees nie. 

As dee! van die onderwyspersonecl moet die or.derwyseres nic slegs geresp~ktcer word 
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as vrou 111c, maar as opvoeder wat dit ernstig bcdoel met die onderwystaak. Kennis 

moet geneem word van enige noemenswaardige bydrae, hetsy kurrikulumverryking, 

innoverendc onderwysmetodes, buitemuurse bedrywighede en dergelike meer sodat die 

professionele waardigheid van die onderwyseres eerbiedig kan word. Dit kan die 

onderwyseres se selfbeeld groot skade berokken indien haar waardigheid misken en 

verswelg sou word deur seksistiese gesindhede van die skoolhoof, senior personeellede 

en ander personeellede. Sy moet erken word as 'n noodsaaklike lid van die span. Die 

skoolhoof moet in alle opregtheid teenoor haar optree. Hy moenie doelbewus haar 

waardigheid misken deur in sy beplanning haar moontlikhede mis te kyk, op 'n 

oneerlike en minagtende wyse teenoor haar op te tree en vae antwoorde op ernstige vrae 

te gee nie. In die beplanning van die skoolprogram moet nie aan manlike onderwys

personeellede voorkeur verleen word in terme van werklading en voorkeure ten koste 

van vroulike onderwysr~~rsoneellede nie. 

5.5.6 Bestaan daar bevorderingsmoontlikhede vir my? 

Elke mens wil graag sy moontlikhede verwerklik en homself bewys, dit wil se hy wil 

wys waartoe hy in staat is. Hy wil graag 'n bydrae ]ewer tot voordeel van die groter 

geheel. 

Die onderwyseres met 'n toekomsvisie wil ook graag funksioneel aktief wees en 'n 

bydrae lewer tot die organisasie en administrasie van die skoolprogram. Die skoolhoof 

moet beplan hoe en waar elke personeellid as individu kan inskakel en 'n bydrae kan 

]ewer tot die verwerkliking van die opvoedingsideale van die skool. Hy behoort die 

besonderhede van sy personeel op rekord te hou sodat by aan elke onderwyser(es) die 

beste moontlike geleentheid kan gee om sy/haar taak as opvoeder na die beste van 

sy/haar vermoc uit te voer. Die skoolhoof is vcrantwoordclik vir die organisasie by die 

skoal. Organisasie is innig verweef met administrasie, dit is die belangrikste aspek 

daarvan, naamlik die uitvoerende aspek (Roelofse, 1990: 190). Dit is noodsaaklik dat 

die formele organisasie van die skoal duidelik moet wees vir elke lid betrokke. Deur 

verantwoordelikhcde en opdragtc te dclegeer, bied die skoolhoof 'n opleidings

geleent!1eid aan elke lid van sy persaneel (De \¥et, 1977: 198). Die lecrkrag, manlik 
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of vroulik, wat geskik is vir bevordering behoort reeds kennis te gemaak het met die 

verskillende fasettc van die vcrantwoordelikhede wat gepaard gaan met die 

bcvorderingspos waarin hy of sy aangestel kan word. Deur geleenthede van sy 

personeel te wccrhou, ontneem die skoolhoof hulle die geleentheid om hul eie 

moontlikhcdc tc verwerklik. 

Die onderwyseres kry dieselfde opleiding as haar manlike kollegas. Sy werk dieselfde 

ure, doen dieselfde voorbereiding, dra dieselfde verantwoordelikhede en dra haar dee! 

by tot die buitemuurse aktiwiteite en werk hard vir prestasies wat sy wil behaal. Baie 

onderwysercsse bcywcr hulle daarvoor om hul kwalifikasies tc verbeter. Tog is daar op 

bestuursvlak baie min dames (Whitaker & Hein, 1991: 40). Dit is nie !anger nodig dat 

'n hoogsbekwame vrou 'n ondergeskikte pos moet beklee omdat die bevorderingspos 

tradisioneel aan die man toegeken word nie (Odendaal, 1990: 5). 

Onderwyseresse hoef nie terug te staan vir bevordering en die verantwoordel ikhede wat 

daarmce gepaard gaan nie, veral in hierdie tyd waar vcrandcringe in die onderwys 

toenemend aan die orde van die dag is nie. In die onderwys het die onderwyseres ook 

'n behoefte aan sekuriteit en permanensie (Roelofse, 1990: 52). Indien daar 'n 

moontlike kans op bevordering is, verleen dit meer sekuriteit aan die posisie wat die 

onderwyseres in die skool beklee. 

Wat bevorderings bctref, is die volgende inligting van belang: 

Die volgende uittreksel uit Omsendbrief 35/1995, gedateer 19 Mei 1995, Wes-Kaap 

Onderwysdepartement Jui: 

Prosedure vir die vulling van bevorderingsposte: 

* 

* 

poste wat gevul gaan word, moet op 'n toepaslike wyse onder die personeel 

geadverteer word 

alle onderwysers op die perseel mag aansoek doen en die personeel moet hieroor 

i1;gelig wo:-d 
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regeringsbeleid, soos reeds in die grondwet en die witskrif uiteengesit, behoort 

ge·implementeer te word - geslagsregstellende aksie behoort byvoorbeeld goeie 

motivering te wees vir die verslapping van die voorskrifte van die PAM 

(Personeel-administrasie-maatreels). 

VOORSKRIFTE VAN DIE PAM-PERSOI\1EELADMINISTRASIE MAATREeLS 

POSVLAK KATEGORIE EN ONDERVINDING (JARE) 

A2 Al B&C D E F G 

3 7 6 5 4 3 

4 8 7 6 5 4 

5 9 8 7 6 5 

6 10 9 8 7 6 

Bogenoemde inligting beklemtoon dat die onderwyseres haar regmatige plek in die 

onderwys moet kry. Sy mag nie toelaat dat struikelblokke haar daarvan weerhou om 

aansoek te doen om 'n bevorderingspos nie. Die onderwyseres moet ook 'n bydrae op 

bestuursvlak lewer. Wanneer geleenthede soos vakante poste opduik moet die skoolhoof 

regverdig optree en ook aan onderwyseresse die geleentheid bied om aansoek te doen, 

om moontlik aangestel te kan word en sodoende ook hul moontlikhede op bestuursvlak 

te kan verwerklik. Onderwyseresse se bevordering moet berus op meriete en harde werk 

van individue en nie bloot geskied op grond van regstellende aksie nie (De Klerk, 1996: 

176). Skoolhoofde moet derhalwe bewus wees van die bevoegdhede van onderwyseresse 

as professionele opvoeders met moontlikhede wat tot die uitbouing van die skool kan 

dien. Onderwyseresse moet hulself ook aanmeld vir bevordering en 'n beter 

toekomsvisie vir hulself stel. 

5.5. 7 Samevatting 

Dit is belangrik dat die onderwyseres 'n toereikendc beroepseltbeeld moet he, want in 

haar verhouding met haar leerders moet sy gebalanseerd optree. Om by haar leerders 

'n gevoel van geborgenheid en vertroue te wek, moet sy self stabilitcit in haar beroep 
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beleef. Indien sy die nodige erkenning kry vir dit wat sy vir die skool beteken, sal dit 

haar aanmoedig om baie meer vir die onderwys te gee. Beroepsgeleenthede soos 

permanensie en bevorderingsmoontlikhede vir die onderwyseres as vrou bevorder 'n 

pos i tiewe beroepsel fbeeld. 

5.6 DIE ONDERWYSERES SE INTERPRETASIE VAN DIE 

ONDER WYSSITU ASIE 

5.6.1 Inlciding 

Wetenskapsbeoefening weerspieel 'n bepaalde gesindheid wat openbaar word teenoor 

die verskynsel wat bestudeer word. Die wetenskaplike se houding behoort dus 

gekenmerk te word deur 'n strewe na noukeurigheid, stelselmatigheid en objektiewe 

beoordeling (Smit, 1983: 3). 

Ten einde geordendheid in hierdie ondersoek te verseker, word die wereld van die 

onderwyseres aan kritiese navorsingsprosedures onderwerp. Die outobiografiese teks 

word gebruik sodat moontlike subjektiwiteit nie die ondersoeker se oordeel sal oorskadu 

nie. Algemene uitsprake en besegginge word derhalwe uitgeskakel. 

'n Aantal Bruin onderwyseresse is gevra om hul belewinge as vroue midde in die 

veelvuldige uitdagings van die onderwys weer te gee. Die geleefde ervaring van hierdie 

onderwyseresse is van groot belang omdat die bekendstelling van hul eie ervaringe ten 

aansien van die situasie in Bruinskole die kern van hierdie ondersoek vorm. 

5.6.2 Die outobiografiese teks 

Pinar (Landman, 1985: 29) beskou die outobiografiese teks as 'n verslag van 

onderwyservaring wat 'n vorm van situasie-analise is. In hierdie ondersoek word 

gebruik gemaak van die outobiografiese teks omdat daar gefokus word op die geleefde 

ervaring van onderwyseresse as databron. 
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Pinar se metode behels die volgende: 

Onderwyseresse wat betrek word by die empiriese ondersoek word gevra om 'n relaas 

te skryf oor hul onderwyservaringe. Die vereiste is dat dit hul eie vcrtelling moet wees 

en dat dit van beperkte omvang sal wees. 

Die wescnsanalise word, volgens Pinar (Landman, 1985: 30) soos volg gedocn: 

Vir elke teks wat bestudeer word, word die wesenlike uitgehaal en in betoogvorm 

neergeskryf. Elke stelling in die betoog word aandagtig deurgelees en sleutelwoorde 

onderstreep. Die sleutelwoorde word gereduseer tot een trefwoord. Trefwoorde met hul 

verskrywing word neergeskryf. 

Die outobiografiese teks word daarna onderwerp aan 'n vorm van analise, genaamd 

kritiese herinnering. Die skrywer van die outobiografiese teks word terugverwys na 

haar eie crvaring waaraan sy in die vorm van 'n outobiografiese teks met daaruit 

voortvloeiende definisies, uitdrukking gegee het. Dit word gedoen deur 'n aantal 

kritiese herinneringsopdragte aan die skrywer te gee met die doel om kognitiewe en 

affektiewe insigte te verskerp. Hierdie opdragte word aangewend as wyses om 

essensieblindheid te verwyder, as vorm van fenomenologiese reduksie. Dit kwalifiseer 

ook as wyses vir die onthulling van essensies, dus as vorm van eidetese reduksie. 

Pinar (Landman, 1985: 3-31) stel die volgende as opdragte: 

* 

* 

* 

* 

'n verklaring waarom sekere aspekte v-:::-i die skrywer se ervaring beklemtoon 

word en ander ge"ignoreer word; 

'n beraming van moontlike verdrnaiings (foutiewe daarstellings) wat in haar 

beskrywings mag voorkom; 

'n aanduiding van moontlike weersprekings tussen die detail en die 

veralgemenings in die teks; 

'n vergelyking tussen die uitsprake (beskryfde handelinge) wat gemeenskaplik 

mag wees; 
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verantwoording ten aansien van die teenstrydighede wat daar mag bestaan tussen 

die definisies en die besondere vertellings waaruit dit gehaal is. 

Die doe! van hicrdie herinneringsopdragte is om betekenisse wat die outobiografiese 

teks verberg het of betekenisse wat vergeet is, te openbaar. So kom die essensiele wat 

verborge is aan die Jig met die oog op die aanwending daarvan in die toekoms 

(Landman, 1985: 31). 

Deur die outobiografiese teks dee! die onderwyseres met andere dit wat sy saam met 

kollegas, leerders en andere in die skoolsituasie beleef en begryp. Die wyse en kwaliteit 

van deelname waarvan verslag gedoen word in die outobiografiese teks, bring aan die 

lig die betekenis van, asook die waarde-oordele oor haar onderwyservaring. Wanneer 

onderwyseresse oor hul onderwyservaring skryf, is daar 'n beweging in die rigting van 

die wesenlike van hul onderwyservaring. 

5.6.3 Die ondersoek 

Om praktiese redes is dit onmoontlik om alle onderwyseresse by die ondersoek te 

betrek. Om hierdie rede is gekonsentreer op die onderwyseresse van die Wes-Kaap 

omdat die grootste konsentrasie Bruinonderwyseresse alhier saamgetrek is. Tog kan die 

gekose gebied as verteenwoordigend beskou word. 

Slcgs Bruinonderwyseresse 1s by die ondersoek betrek. Die onderwyseresse is 

gesclekteer uit diegene met onderwyservaring wat wissel van twee tot ses en twintig 

jaar. Die doe! van hierdie seleksie is om onderwyseresse se belewenisse oor 'n wye 

spektrum van jare onderwyservaring weer te gee. 

Die verspreiding van die onderwyservaring van die betrokke onderwyseresse 1s soos 

volg: 



GETAL ONDERWYSERESSE 

5 

8 

15 

14 

~ 

Totaal: 50 
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JARE ONDERWYSERVARING 

1 - 5 

6 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 30 

Ondersoeker het onderwyseresse by die steekproef betrek deur besoeke te bring aan vyf 

primere skole, elkeen op 'n ander dorp. By elk van hierdie skole is vyf onderwysercssc 

gevra om aan die ondersoek dee! te neem. Dit bet aan die Jig gekom dat by drie van die 

primere skole ses onderwyseresse in bevorderingsposte aangestel is. Hulle is ook gevra 

om aan die steekproef dee! te neem aangesien dit belangrik is om vas te stel wat hierdie 

onderwyseresse as vroue in bevorderingsposte beleef. 

Verder is vyf sekor;dere skole besoek waar vyf onderwyseresse by elke skool versoek 

is om aan die ondersoek dee! te neem. Benewens hierdie onderwyseresse is ses wat in 

bevorderingsposte by hierdie skole is, genader om oor hul belewenisse in 

bevorderingsposte te skryf. Vier van die ses was bereid om hul ervarings op skrif te 

stel. 

In totaal is 62 onderwyseresse gevra om dee! te neem waarvan 50 response 

terugontvang is. Onderwyseresse betrek by die ondersock was soos volg: 

Primere skoal: 20 

Sckondere skool: 20 

Bevorderingsposte: 10 

Totaal 50 

Daar is eers gedurende pouses aan onderwyseresse verduidelik wat die ondersoek behcls 

voordat hulle gevra is om aan die steekproef dee! te neem. Van elke onderwyseres is 

verwag om 'n opstelletjie oor haar onderwyse!:"varing te skryf. Riglyne in verband met 
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die inligting benodig, is aan elkeen verskaf in die vorm van 'n briefie. Dit is gedoen 

om eenvormigheid te verseker. Ander riglyne is aan onderwyseresse in bevorderings

poste gegee aangesien die inligting wat hulle sou verskaf verskillend sou wees. 

Voorbeelde van die riglyne is vervat in Bylaes A en B. 

Die volgende inligting is verlang: 

Onderwyseresse is gevra om skriftelike motiverings vir hul toetrede tot die onderwys 

te verstrek. Die positiewe en negatiewe aspekte van dit wat hulle beleef in die 

onderwyssituasie moes verder uitgelig word. Ander punte wat ook aangeraak moes 

word, is hul belangstelling in die wel en wee van die volwassewordende kind, hul 

verhouding met leerders en kollegas asook toekomsdrome/ideale ten opsigte van hul 

beroep, wat hulle graag wil verwesenlik. 

Diegene wat in bevorderingsposte aangestel is, moes veral konsentreer op hul 

verhouding met ander lede van die seniorpersoneel, houding van kollegas teenoor vroue 

in leiersposisies asook nuwe verantwoordelikhede en pligte verbonde aan die 

bevorderingspos. 

Die onderwyseresse het hul vertellings in die vorm van kort opstelletjies geskryf. Die 

inligting wat van hierdie opstelletjies kom, is deur ondersoekcr herinterpreteer om 

eenvormigheid te verkry. 

5.6.4 Interpretasie van die inligting 

In hierdie ondersoek is daar nie van statistiese ontledings gebruik gemaak nie. Inligting 

is verkry van 50 onderwyseresse wat by wyse van die outobiografiese teks hul 

belewenisse van onderwysgee op skrif gestel bet. Van hierdie onderwyseresse is 20 

primere en 20 sekondere skoolonderwyseresse. Die ander 10 is in bevorderingsposte, 

6 van wie by primere skole en 4 by sekondere skole. 

In hoofstuk twee is die essensies van vrouwees beskryf. Hierdie essensies is eie aan die 
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vrou, dus ook eie aan die onderwyseres. Ten einde vas te stel hoe die essensies van 

vrouwees figureer in onderwysgee, was dit nodig om die outobiografiese teks 

sorgvuldig te bestudeer en dit wat betekenisvol is, uit te Jig. 

Uit die outobiografiese teks soos deur die onderwyseresse geskrywe, het dit veral 

geblyk dat die volgende essensies van vrouwees soos in hoofstuk twee genoem, in die 

besonder figureer: 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

ingesteldheid op die estetiese 

'n hoe pligsbesef 

diepe belewing van diepe affektiewe 

begryping vanuit die gevoelslewe 

meelewende begrip 

sorgsaamheid 

sensitief vir die behoeftes van andere 

stigting en behoud van verhoudinge 

veelsyd igheid 

globale denke, eliminasie van fragmentasie 

Die interpretasie van die inligting soos verkry uit die outobiografiese teks is soos volg 

gedoen: 

Die vertellings van elke onderwyseres is noukeurig deurgegaan om te verseker dat die 

gegewens wat daarin voorkom, goed georden is. Deur fenomenologiese reduksie toe te 

pas, is slegs die wesenlike uit elke vertelling geidentifiseer, onderstreep en uitgelig. 

Sodoende is dit wat wesenlik is, geskei van inligting wat as irrelevant (dus onwesenlik) 

voorgekom het. Essensiele betekenisse is derhalwe na vore gebring. 

Elke essens1e soos uitgelig in hoofstuk twee en aangedui as relevant vir hierdie 

ondersoek, is gebruik om die gedagtes soos dit voorkom in die outobiografiese teks, te 

sorteer. Elke wesenlike stelling wat uitgelig is, is herinterpreteer deur ondersoeker. Die 

gedagtes wat onder sekere essensies resorteer, is onderskei en apart neergeskryf. 
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Daarna is getel hoeveel keer dieselfde stelling verskyn. Die steling is noukeurig 

uitgehaal en onder die betrokke essensie waaronder dit val, neergeskryf. In die geval 

waar dieselfde uitspraak meer as een keer in die vertellings verskyn het, is die getal 

langsaan die uitspraak neergeskryf. Dit is gedoen sodat dit nie blyk asof dit slegs 'n 

blote oorskrywery of 'n versameling van gegewens is nie. 

Hierdie onthullingshandelinge is vooraf gedoen om te verseker dat slegs die essensiele 

uitsprake wat betekenis gee aan die outobiografiese teks na vore gebring word. Deur 

die onthullingshandelinge word die wesenlike van die onderwyseres se ervaring en 'n 

oopstelling van die betekenis daarvan vir hierdie ondersoek beskikbaar gestel. Dit wil 

se die betekenisvolle van die onderwyseres se rol in die onderwys word uitgelig. 

Nadat al die onthullingshandelinge voltooi is, is die sinvol geselekteerde inhoude soos 

volg neergeskryf: 

Die essensies is as aparte opskrifte gebruik. Die uitsprake soos geYdentifiseer in die 

outobiografiese teks en verwerk deur ondersoeker is onder die opskrifte neergeskryf. 

Nadat al die essensies op hierdie manier bespreek is, is afleidings gemaak. 

5.6.4.1 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

Ingesteldheid op die estetiese 

Dis vir haar belangrik om die leerders aan die mooie en skone bloot te stel. 

Sy is baie betrokke by buitemuurse bedrywighede, veral kulturele aange

leenthede. 

Sy is verantwoordelik vir die skoolkoor. 

Sy is dee! van die kultuurvereniging (7). 

Sy help graag met die reel van koorkompetisies asook die Eisteddfod (3). 

Sy skryf haar leerders gereeld in vir kunskompetisies (3) en van haar leerders 

was al betrokke by landswye kompetisies. 

Sy neem haar leerders gereeld op uitstappies na musiekuitvoerings en die teater 

(2). 

Sy wil baie graag he haar leerders moet die musiekinstrumente goed kan bespeel 
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* 

* 
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en hulle musick geniet. 

Sy rig leerders af vir volksdanse by die Eisteddfod en hulle verower gereeld 

goue toekennings. 

Sy reel gereeld uitstappies na kultuur-historiese plekke (2). 

Sy rig leerders af vir deelname aan opvoerings (4). 

Sy is betrokke by drama-afrigting asook die jaarlikse Volkswagen Music Active 

program. 

Sy is betrokke by natuurbewaring en in beheer van die herwinningsprogram van 

die skool (5). 

Sy help graag met die natuurklub en is veral betrokke by uitstappies waarvan die 

jaarlikse uitstappie van die De Hoop Natuurreservaat die hoogtepunt is. 

Sy help graag om natuurbewaringskampe, skooluitstappies en sosiale geleenthede 

te reel (4). 

Sy werf gereeld meer lede vir die kultuurvereniging (6). 

Hulle behoort ook aan die Kultuurvereniging wat gestig is deur al die sekondere 

skole in die gebied (2). 

Van haar leerders het al in die Baxterteater opgetree en aan kunsfeeste 

deelgeneem. 

5.6.4.2 Hoe pligsbesef 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

Sy probeer gereeld nuwe metodes (7) om die werk vir haar leerders interessant 

te maak. 

Sy is baie toegewyd (5) en help graag behoeftige leerders (2). 

Dit verg baie inspanning en tyd om leerders vir aktiwiteite af te rig (7). 

Sy moet baie van haar Saterdae opoffer (2) en het selfs mense met kennis van 

die verskillende nasionale danse ingeroep om haar te help met die afrigting van 

leerders. 

Sy se die werkslading is hoog, maar sy het geleer om alles te behartig. 

Die buitemuurse aktiwiteite verg baie opoffering (5) want sy moet soms ook 

haar naweke gebruik om leerders te neem na wedstryde, uitstallings of 

opvoerings (4). 



* 

* 
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* 

* 

* 

5.6.4.3 

* 

* 
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Sy bly baie na skool om leerders te help veral met hul skoolwerk (4). 

Haar skoolhoof hou vol dat leerders 'n goeie basis kry en se dat hy gems voe! 

wanneer sy by die Graad 1 klasse is. 

Sy hou daarvan om onderwys te gee (10) 

Sy is ambisieus (3). 

Sy wil graag haar dee! in die gemeenskap bydra en besef dat die opvoeding van 

kinders belangrik is (3). 

Juffrou D is veral lief vir die kinders (4) en die vakke wat sy onderrig (6). 

Sy het baie idees en metodes wat sy nog in die klaskamersituasie wil toepas (2). 

Sy wil graag die belangrikheid van opvoeding en kwalifikasies by haar leerders 

tuisbring (4). 

Sy wil soveel as moontlik leer en haar nuwe idees met alma! dee!. 

Sy wil 'n groter bydrae !ewer tot die welvaart van die skool. 

Deur haar netbalafrigting is 'n paar SA kampioene opgelewer. 

Juffrou M is die sameroeper van die sportkode. 

Sy is baie betrokke by drama-afrigting en hulle gee gereeld toneelopvoerings. 

Sy behartig al die netbalafrigting en moet baie as skeidsregter optree (5). 

Sy is verantwoordelik vir die organisering van al die kulturele aktiwiteite by die 

skool (5). 

Sy dien op die finansiele komitee en is sameroepster vir kultuur. 

Sy hou veral van die uitdagings en die verantwoordelikhede wat met die pos 

gepaard gaan. 

Sy was al 'n paar keer die leier van die eksamenkomitee (2). 

Sy het die uitdaging en verantwoordelikhede wat die pos gebied het, aanvaar 

(2). 

Sy probeer haar bes om haar goed van haar taak te kwyt. 

Sy het baie geleer vandat sy die pos begin beklee het. 

Diepe belewing van die aff ektiewe 

Sy se dat sy baie lief is vir kinders (12). 

Sy geniet dit om tussen kinders te wees (5). 
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Sy hou van die onderwysberoep (5). 

Sy het goeie verhoudinge met haar kollegas (4) en die senior personeel (20). 

Sy geniet dit om Ieerders op uitstappies te neem (4), want dit maak die 

onderwys interessant. 

Sy se kinders het 'n integrale deel van haar menswees geword (5). 

Sy vra wat kan belangriker wees as die kind. 

Sy is geinteresseerd in haar vak (5). 

Dit is vir haar 'n aangename ondervinding om met senior Ieerders te werk. 

Sy geniet dit om haar Ieerders te help (5). 

Sy is veral gelnteresseerd in die vordering van haar Ieerders. 

Dit is vir haar aangenaam om te sien hoe die Ieerders gedy en 'n sukses van hul 

lewens maak. 

Dit was verrassend en aangenaam om die positiewe reaksie van die personeel 

te kon ervaar (2). 

Sy geniet die uitdagings. 

5.6.4.4 Begryping vanuit die gevoelslewe 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

Sy vind die onderwys aangenaam, veral wanneer sy in die klaskamer besig is. 

Sy het nie probleme met die leerders nie, want sy verstaan hulle (5). 

Onderwyseresse kan 'n baie besondere bydrae lewer tot die opvoeding van die 

kind en die doelwitte van die skool (2). 

Sy geniet die werk wat aan haar toegese is (6). 

Haar persoonlike griewe kwel haar nie sodanig <lat sy van beroep sal wil 

verander nie. 

Sy hou daarvan om met haar leerders te kommunikcer, want so leer sy hulle ken 

(4). 

Sy sal uit haar pad gaan om haar leerders te help (3). 

Sy ncem veral haar leerders se huislike omstandighede in ag (4). 

Sy poog om haar leerders op te hef (5). 
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Meelewende begrip 

Dit is vir haar wonderlik om te s1en hoe haar leerders vorder, hul e1e 

moontlikhede ontdek en leer om dit te benut. 

Sy voel dat sy 'n naastediens verrig deur te help dat die kinders 'n 

skoolopleiding ontvang (4). 

Sy voel dat dogters moet geleer word om hulself te handhaaf (4) en terselfdertyd 

nie hul vroulikheid prys te gee nie. 

Juffrou Q voel baie na aan die dogters en wil hulle help voorberei om hul plek 

in die samelewing in te neem (3). 

Sy probeer om baie leerders te betrek by die buitemuurse bedrywighede van die 

skool (5) 

Sy voe! dat Bruin leerders wat talentvol is, 'n kans gegun moet word om alle 

moontlike geleenthede aan te gryp om hul ideale te verwesenlik (3). 

Daar is 'n goeie vertrouensverhouding tussen haar en die leerders (10). 

Sy wil hulle graag voorberei vir die wereld van die volwassene. 

Sy meen dames tree taktvol op om nie individue se menswaardigheid aan te tas 

nie. 

Sy probeer om goeie leiding te gee en tc luister na griewe van kollegas. 

Sy is sensitief vir die gevoelens en omstandighede van ander (3). 

Vir haar is die onderwys 'n godgegewe taak (4) waar die onderwyseres die 

fondament le in die vorming van die kind se toekoms. 

Sy voe! dat respek veel verder gaan as straf en probeer om leerders se 

menswaardigheid te respekteer (2). 

Sy se alles wat gedoen word, hoe gering ook al, maak 'n verskil en help met die 

vorming van die kind (2). 

Haar leerders kom gereeld na haar vir raad en Ieiding (5). 

Sy se dit is duidelik dat leerders 'n groot behoefte aan rolmodelle het (5). 

5.6.4.6 Sorgsaamheid 

* Vir haar moet die opvoeding van die kind altyd eerste prioriteit wees (3). 
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Sy se dat die belange van die kind eerste kom as jy 'n onderwysercs is. 

Sy reel uitstappies waar dogters op informele wyse tafelmaniere en ander vorme 

van etiket kan aanleer. 

Sy leer hulle omtrent haarversorging asook die keuse van klere en kleure (3). 

Veral gedurende die naaldwerkperiodes kan sy die dogters meer inlig oor 

persoonlike higiene, liggaamsveranderinge, haar- en velversorging en ander 

relevante onderwerpe. 

Sy reel soms uitstappies sodat sy die leerders aan die buitewereld kan bekend 

stel (9). 

Vir haar is dit belangrik dat haar leerders aan baie mense, verskillende situasies 

en nuwe besienswaardighede bekend gestel word. 

Sy gee baie om vir die vorming van die totale kind (10). 

Sy se dis deel van haar opvoedingstaak en sy gee nic om hoeveel tyd sy by die 

skool bestee nie. 

Juffrou H wil graag 'n rolmodel vir die dogters wees en hoop dat hulle haar 

voorbeeld sal volg ( 6). 

Sy sal uit haar pad gaan om haar leerders te lei (4). 

Sy geniet die naaldwerklasse en se dat sy hierdie geleentheid het om aan dogters 

te leer en te wys deur haar voorbeeld wat vroulikheid is en hoe 'n vrou behoort 

op te tree. 

Sy voe! sy het 'n groot taak om hierdie dogters voor te berei vir hul toetrede tot 

die samelewing (4). 

Sy neem veral haar leerders se huislike omstandighede in ag. 

5.6.4. 7 Sensitief vir die behoeftes van andere 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Sy voe! dat die kinders haar nodig het (4). 

Vir haar is die onderwys 'n roeping (10). 

Juffrou J het reeds op skool besluit dat sy die onderwysberoep wou betree. 

Sy is nie spyt dat sy tot die onderwys toegetree het nie. 

Hulle het rolmodelle nodig sodat hul vroulikheid tot wasdom kan kom (6). 

Juffrou S se onderwyseresse moet altyd onberispelik optree. 
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Sy hou van onderwysgee en was nog nooit spyt or haar keuse van beroep nie 

(4). 

Dit is vir haar verblydend as enkeles uitstyg (5). 

Sy deel graag in haar Ieerders se vreugde en sukses (5). 

Sy wou haar deel in die gemeenskap bydra en het besluit <lat die opvoeding van 

kinders belangrik is (4). 

Sy wil haar Ieerders opvoed om goeie Ieiers te word (2). 

Sy wil graag die belangrikheid van opvoeding en kwalifikasies by haar leerders 

tuisbring ( 4). 

Sy wou die gemeenskap dien en betrokke raak by haar leerders (4). 

Sy is baie lief vir haar leerders en sal uit haar pad gaan om hulle te lei en wil 

hulle graag gelukkig sien. 

Sy wil 'n groter bydrae lewer tot die welvaart van die skool. 

Sy reel baie fondsinsamelingspogings om die dogters behoorlik toe te rus vir 

wedstryde ( 4). 

Sy se leerders moet in aanraking gebring word met die skone en dat die kunste 

van hulle "ander" mense maak (6). 

Sy voel <lat dogters baie raad en leiding nodig het (6). 

Sy is toegewyd en help graag behoeftige Ieerders (6). 

Dit is vir haar belangrik dat haar Ieerders sport beoefen omdat hulle met ander 

in aanraking kom, vriendskappe opbou en sodoende ander dinge sien sodat hulle 

nie slegs in 'n klein wereldjie leef nie. 

Stigting en behoud van verhoudinge 

Die skoolhoof het vertroue in haar en voe! gerus as hy weet sy is by die Graad 

twee-klas betrokke. 

Ten spyte van die dissiplinere probleme wat die skool ondervind, het sy geen 

probleme van die aard in haar klaskamer nie. 

Haar Ieerders vertrou haar en het respek vir haar (5). 

Daar bestaan 'n goeie vertrouensverhouding tussen haar en haar Ieerders (10). 

Vir haar is die verhouding wat tussen 'n persoon in 'n Ieierskapposisie en 

diegene wat onder sy of haar toesig of beheer staan, van die grootste belang (7). 
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Juffrou C is van mcning dat die gesindheid van haar kollegas nie tecnoor haar 

verander het nie. 

Sy se dat hulle graag sake met haar bespreek, veral omdat sy 'n vrou is, en na 

hulle luister en empatie toon. 

Vir haar is haar persoonlike verhouding met die senior personeel, die personeel, 

die leerders en die werkers van die allergrootste belang (3). 

Juffrou C is van mening <lat dames baie moontlikhede het aangesien hulle so 

ingestel is op menslike verhoudings en graag versorgend optree, kan hulle 'n 

goeie verhoudingstruktuur tussen die personeellede teweegbring. 

As leier van die span poog sy om 'n gesonde klimaat te skep en volg sy 'n 

oopdeur-beleid waardeur haar kollegas aangemoedig word om met 

vrymoedigheid na haar te kom en hul menings te lug. 

Sy dring daarop aan <lat haar kollegas voortdurend aan hul onderlinge 

verhoudings moet bou (2). 

Wanneer sy instruksies gee, word <lit flink uitgevoer, aangesien sy <lit op 'n 

"vroulike wyse" hanteer. 

Sy het agting vir die waardigheid van haar kollegas en probeer ten alle tye om 

nie hul menswaardigheid aan te tas en hul persoonlike gevoelens seer te maak 

nie. 

Vir haar is die stigting en behoud van verhoudinge van die allergrootste belang 

(4). 

Die gevoelens van die ander persoon is altyd van belang (5). 

Juffrou E is van mening dat dames goeic Iciers kan wees en kan help om 

gesonde personeelverhoudings te stig, aangesien hulle baie aandag skenk aan die 

stigting en behoud van verhoudinge asook baie sensitief is vir die gevoelens en 

omstandighede van ander. 

Veelsydigheid 

Sy is baie betrokke by buitemuurse bedrywighede (10), onder andere netbal (7) 

en die afrigting van volksdanse (6). 

Sy help graag met musiekaande, operettes (4) en ander sportaktiwiteite. 

Uit die aard van haar werk as aflosonderwyseres was sy genoodsaak om alle 
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grade in die primere skool te on<lerrig. 

Sy moes alle vakke behalwe handwerk aanbied. 

Sy se sy het baie hulp verleen met hokkie, atletiek (10) en kunsfeeste. 

Sy moet gereeld as skeidsregter optree (3). 
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As sy nie op die sportveld besig is nie, rig sy leerders af vir volksdanse of 

moderne danse. 

Sy het begin om pottebakkery by die skool in te stel. 

Sy neem gereeld haar leerders vir uitstappies en skryf hulle in vir 

wetenskapkompetisies (2), sy is ook 'n aktiewe lid van die kultuurorganisasie 

(10). 

Sy is organiseerder van die snoepwinkel. 

Juffrou M reel baie fondsinsamelingpogings (4). 

Sy se vroue is goeie leiers (5) en hanteer gewoonlik situasies met takt en gevoel 

(4). 

Hulle is net so bevoegd soos hul manlike kollegas (8). 

5.6.4.10 Globale denke; eliminasie van fragmentasie 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Sy gee baie om vir die vorming van die totale kind (10). 

As gevolg van die leerders se huislike omstandighede en die invloede van die 

omgewing waar hulle leef, het sy 'n groot taak om hulle te laat besef hoc 

belangrik hul opvoeding en die verwerwing van kwalifikasies is. 

Sy voe! dat dogters wat in milieugestremde omgewings woon baie aandag nodig 

het (2). Sy het 'n groot taak om hierdie dogters voor te berei vir die toekoms 

as lede van die samelewing (4). 

Sy se indien 'n leerder oortree het, neem sy gewoonlik die agtergrond waarteen 

die oortreding afgespeel het, in ag (3). Sy kyk nie na die oortreding in isolasie 

nie en neem alle omstandighede in ag voordat sy die leerder straf. 

Sy se <lat sy liewer na 'n geheelbeeld van 'n saak kyk as na die dele. Sy probeer 

om nie gebeure in isolasie te benader nie. Hierdeur het sy baie oplossings vir 

probleme gevind en ervaar dat haar kollegas aandui dat sy baie regverdig optrce. 

Sy Iaat haar kollegas besef dat alma! sy klein deeltjie moet bydra tot die groter 

geheel in belang van die skool. 
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5.6.5 Addisionele inligting verkry uit outobiografiese teks 

Die volgende belangrike inligting het ook uit die outobiografiese teks aan die lig gekom: 

Elke onderwyseres het 'n bepaalde visie en ideale by die aanvang van haar onderwys

loopbaan. Hierdie ideale wil sy graag vergestalt sien in haar onderwysloopbaan. 

Uit inligting verskaf deur onderwyseresse aangaande hul belewing van onderwysgee, 

het dit geblyk dat in sommige gevalle hul visie en ideale nie gerealiseer is nie. 

Die volgende is belewenisse van primere en sekondere skool onderwyseresse in die 

verband: 

* 

* 

* 

'n Onderwyseres het die onderwys as 'n rooskleurige en stabiele beroep beskou. 

Sy was ook van mening dat sy 'n goeie salaris sou verdien en dat daar kanse op 

bevordering sou wees. Vir vier-en-twintig jaar was sy slegs in die klaskamer 

besig en het geen ervaring van skooladministrasie nie. Sy het nog geen 

bevordering ontvang nie, al het sy haar kwalifikasies verbeter. 

'n Ander onderwyseres is reeds een-en-twintig jaar in die onderwys en het al die 

jare nog net Graad 1-onderrig. Sy het derhalwe geen ervaring in die onderrig 

van die ander grade in die primere skool nie. Alhoewel sy 'n baie ervare Graad 

1-onderwyseres is en graag met kleintjies werk, voe! sy dat sy ook 'n bietjie 

ervaring van die ander grade wil verkry. Haar skoolhoof hou egter vol dat die 

leerders 'n goeie basis moet kry as hulle hul skoolloopbaan begin en dat hy 

gerus voe! wanneer sy by die Graad 1-klasse is en die leiding daar neem. 

Sy het geglo dat daar blink vooruitsigte is en onderwysposte altyd beskikbaar sal 

wees. In veertien jaar het sy slegs Graad 2-leerders onderrig. Sy voel dat sy ook 

'n ander bydrae kan !ewer en dat sy weerhou word van waardevolle ervaring. 

Sy is van mening dat die hoof ook ander pligte aan haar kan toewys. Volgens 

haar moet alma! by die beplanning en organisasie van die skool betrek word. 



* 

* 
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Sy ervaar stres as gevolg van hoe verwagtinge wat aan onderwysers gcstcl word, 

asook die omstandighede waaronder sy as Bruinonderwyseres moet werk. 

'n Sekondere skoolonderwyseres voel dat sy dalk te idealisties was toe sy 

onderwys begin gee het en is teleurgesteld in die hele skoolopset. Die personeel 

is onverdraagsaam en deel nie maklik idees nie. 'n Vrou het ook geen stem nie. 

Daar is geen skooltrots en die wil om te presteer by die leerders nie. 

Die ouers gee nie hul samewerking nie en onderwysers veg 'n verlore stryd. Sy 

wil graag deel he in die beplanning van skoolprogramme. 

Die werklikheid van onderwysgee was presies die teenoorgestelde van dit wat 

sy gevisualiseer het. Sy gee onderwys in 'n skool wat in 'n gebied met swak 

sosio-ekonomiese omstandighede gelee is. Die leerders is meestal kultureel 

gedepriveerd. Hulle is betrokke by bendebedrywighede. Gevolglik is daar nie 

'n gesonde leerkultuur in die skool of gemeenskap nie. As onderwyseres moet 

sy voortdurend leerders motiveer en verduidelik waarom hulle skool moet 

bywoon. Dit maak haar baie depressief. 

'n Ander onderwyseres het baie daarna uitgesien om onderwyseres te word. Sy 

het die onderwys baie geniet maar na rasionalisasie het dinge baie verander en 

is die onderwys baie frustrerend. Onderwysers het 'n moeilike taak, hul 

werkslading is hoog en die owerhede onsimpatiek. 

Wat die administrasie en organisasie van skoolaktiwiteite betref, word daar volgens die 

onderwyseresse betrokke by die ondersoek meestal manlike Ieerkragte ingespan om 

hierdie verantwoordelikhede te dra. Ten spyte van die feit dat vroue hul dienste aanbied 

om met die organisasie en administratiewe pligte van die skool te help, word dit deur 

sommige skoolhoofde van die hand gewys. 
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Uit die twintig primere skoolonderwyseresse het veertien aangedui dat hulle geen 

geleentheid gebied is om administratiewe ervaring op te doen nie. Agtien van die 

twintig sekondere skoolonderwyseresse het getoon dat manlike kollegas hoofsaaklik 

aangewys word om skoolorganisasie en -administrasie te behartig. 

Daar is onder andere uit die ondersoek die volgende pertinente gevalle ge"identifiseer: 

* 'n Onderwyseres het byvoorbeeld aangebied om die opsommingsregister te doen. 

* 

* 

* 

* 

* 

Haar aanbod is van die hand gewys omdat dit volgens haar skoolhoof 'n baie 

moeilike en verantwoordelike taak is. 

Sy wil ook graag deel he aan die beplanning en administrasie van die skool se 

aktiwiteite, maar word gedurig ingespan wanneer etes voorgesit moet word of 

verversings vir vergaderings voorberei moet word. 

Onderwyseresse moet wag op hul manlike kollegas vir die afhandeling van 

belangrike afrolwerk vir lesvoorbereiding. 

Haar skoolhoof wil byna nie he die onderwyseresse moet met die duplisering 

van werk help nie. Hy is bevrees hulle sal die masjiene breek. 

Sy is al agtien jaar by die skool en het geen idee hoe 'n skoolrooster opgestel 

word nie. 

'n Onderwyseres het al gehelp om diensroosters op te stel, maar dit was 

gedurende die vorige skoolhoof se dienstermyn. 

Wat bevorderingsposte by skole betref, is van die onderwyseresse betrokke by die 

ondersoek verneem dat hierdie poste oor die algemeen vir manlike ondewyspersoneel 

gereserveer word. Vyftien uit die twintig primere skoolonderwyseresse en sewentien uit 

die twintig sekondere skoolonderwyseresse het aangedui dat hulle nie in aanmerking 
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gekom het vir bevorderingsposte nie. Dit ten spyte van kwalifikasies, ervaring en 

ouderdom. 

Hierdie onderwyseresse is buite rekening gelaat vir bevordering ten spyte van die 

volgende gegewens ten opsigte van kwalifikasies, ervaring en ouderdom wat van die 

meeste van hulle uiters geskikte kandidate vir bevordering maak: 

PRIMeRE SKOOL POSVLAK 1 

Van die twintig primere skoolonderwyseresse is: 

1 tussen ouderdomme 25 - 29 jaar 

5 tussen ouderdomme 30 - 35 jaar 

8 tussen ouderdomme 36 - 40 jaar 

6 tussen ouderdomme 40 - 50 jaar 

Wat ervaring van die genoemde primere skool onderwyseresse betref, het: 

1 tussen 1 - 5 jaar ervaring 

3 tusen 6 - IO jaar ervaring 

5 tussen 11 - 15 jaar ervaring 

6 tussen 16 - 20 jaar ervaring 

5 tussen 21 - 30 jaar ervaring 

Die volgende is 'n ontleding van kwalifikasies wat deur hierdie primere skool 

onderwyseresse verwerf is, met gepaardgaande onderwyservaring: 
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TABEL 5.1: K'WALIFIKASIES EN ONDERWYSERVARING VAN PRIMeRE 

SKOOL ONDERWYSERESSE 

KW ALIFIKASIES EN/OF AANTAL JARE ONDERVINDING 
VERBETERING 

DAARVAN 1-5 jr 6-10 jr 

LPOS (na graad 10) 
gevorder tot O.D.III 

(na graad 12) 

LPOS tot HP 
(na graad 10) 
(na graad 12 

POD (na graad 12) 1 3 

POS (na graad 12) 

POS HP (na graad 12) 

DMO (Diploma in Musiek 
onderrig) 

VDO (Verdere Diploma in 
Onderwys) (na Graad 12) 

SEKONDeRE SKOOL POSVLAK 1 

Van die twintig sekondere skool onderwyseresse is: 

6 tussen ouderdomme 25 - 29 jaar 

7 tussen ouderdomme 30 - 35 jaar 

4 tussen ouderdomme 36 - 40 jaar 

3 tussen ouderdomme 40 - 50 jaar 

11-15jr 16-20 jr 21-30 jr 

1 5 1 

2 
1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 
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Wat crvaring van genoemde sekondere skool onderwyseresse betref het: 

1 tussen 1 - 5 jaar ervaring 

3 tussen 6 - 10 jaar ervaring 

15 tussen 11 - 15 jaar ervaring 

6 tussen 16 - 20 jaar ervaring 

8 tussen 21 - 30 jaar ervaring 

Die volgende is 'n ontleding van kwalifikasies wat deur sekondere skool onderwyseresse 

verwerf is, met gepaardgaande onderwyservaring. 

TABEL 5.2: KWALIFIKASIES EN ONDERWYSERV ARING VAN SEKONDeRE 

SKOOL ONDERWYSERESSE 

KW ALIFIKASIES EN/OF AANTAL JARE ONDERVINDING 
VERBETERING 

DAARVAN 1-5 jr 6-10 jr 11-15jr 16-20 jr 21-30 jr 

POD III 1 1 

HOD (voorgraads) 1 1 2 

POD III, BA 1 

BA, HOD 2 1 1 1 1 

BA, HOD, BEd 3 

BA, HOD, BEd, MEd 1 

BSc (ED) 1 

BA HONS, HOD 1 1 

Dit blyk duidelik uit hierdie gegewens dat veral die primere skool onderwyseresse 

ernstige pogings aangewend het om hul kwalifikasies te verbeter en die verbonde aan 
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sekondere skole reeds goed gekwalifiseer was by die aanvang van hul ondcrwys

Ioopbaan. Hulle is ongeag hul ouderdom, jare onderwyservaring asook onderwys

kwalifikasies steeds op posvlak een. 

Die onderwyseresse het die volgende kommentaar te lewer oor bevordering by hul 

skole: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Sy is 'n ambisieuse mens, maar haar ambisie word ontmoedig omdat daar nie 

bevorderingsmoontlikhede vir vroue by haar skool is nie. 

Regverdigheid moet geskied by aanstellings. 

Daar word baie gepraat van die regte van die vrou en regstellende aksie, maar 

mans word steeds in bevorderingsposte aangestel. 

Die wyse van bevordering by haar skool is seksisties. 

Daar is 'n dame op hul personeel wat bevoegd genoeg is, oor die nodige 

ervaring beskik en hoogsgekwalifiseerd is, nogtans is 'n man in 'n bevorderings

pos wat vakant geraak het, aangestel. 

Vroue word nie maklik as adjunkprinsipaal of prinsipaal aangestel nie. 

Sy wil nie vir altyd 'n posvlak een onderwyseres bly nie. 

Rasionalisering by skole maak dit bykans onmoontlik v1r vroue om v1r 

bevordering in aanmerking te kom. 

ANDER UITSPRAKE DEUR ONDERWYSERESSE: 

* Vroue moet altyd aanpas. 

* Mans is gewoonlik leiers van groepe. 



* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Mans is kattcrig teenoor vroue wat hoog gekwalifiseerd is. 

Vroue kry nie veel erkenning vir die deel wat hulle tot die skoolprogram en 

veral die opvoeding van die kind bydra nie. 

Die belangrike "tikkie op die skouer" en "welgedaan" ontbreek. 

Sy wil 'n groter bydrae lewer tot die welvaart van die skoal, deur meer 

uitgesproke te wees in vergaderings wat, soos haar skoolhoof altyd se, deur die 

"manne" oorheers word. 

Die manlike kollegas was aanvanklik skepties oor haar aanstelling m die 

bevorderingspos. Sy was fyn dopgehou en moes haarself eers bewys. 

In haar pas as adjunk-prinsipaal kry sy goeie samewerking van die personeel. 

Sy het 'n "oopdeur" beleid en word met die nodige respek behandel. 

As adjunk-prinsipaal geniet sy die uitdagings wat die pos haar bied en moedig 

onderwyseresse aan om aansoek te doen. 

Onderwyseresse het baie moontlikhede, hulle is net so bevoegd soos hul manlike 

kollegas. 

5.6.6 Afleiding 

Uit die voorgaande bespreking van die belewinge van die onderwyseresse het die 

essensies van vrouwees soos bespreek in Hoofstuk twee, na vore gekom. Wanneer 

hierdie essensies van vrouwees as evalueringskriteria aangewend word om die rol van 

die vrou in die onderwys te bepaal, blyk die volgende: 

Onderwyseresse is baie ingestel op die estetiese. Hulle glo dat blootstelling van hul 

leerders aan die estetiese absoluut noodsaaklik is. Aktiewe betrokkenheid om hierdie 

blootstelling te verwesenlik is dee! van onderwyseresse se uitvoering van hul pligte. 

Hulle is proaktief in die motivering van leerders tot aktiewe deelname aan aktiwiteite 

wat die estetiese uitbeeld, byvoorbeeld musiekuitvoerings, sang- en kunskompetisies, 

uitstappies na kultuur-historiese plekke, teaters en natuurbewaring. Die onderwyseresse 

streef daarna om by hul leerders 'n waardering vir die estetiese te bevorder. Hui 

lidmaatskap van kultuurverenigings en organisasies maak dit vir hul leerders moontlik 

om deurlopend blootstelling te mag he aan die estetiese. Hulle neem ook dikwels die 
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leiding in die reel en organisasic van kulturcle aktiwitcite om 'n waardcring van die 

estetiese by leerders in te boesem. 

Hulle is veelsydig omdat hulle oor 'n wye spektrum van bekwaamhede beskik. Hulle 

het die ingesteldheid om lccrders tot deelname aan kulturele aktiwiteite aan te spoor. 

Vir sportaktiwiteite, selfs die wat normaalweg tot die wereld van die manlike kollegas 

behoort, sien die onderwyseresse kans. Hulle rig leerders in sport af en neem leiding 

as sameroepsters vir baie sportkodes. Herwinningsprojekte en natuurbewaring word 

deur baie onderwyseresse behartig. Vanwee hul ondernemingsgees is onderwyseresse 

betrokke by leerders in alle grade en is ook goeie leiers wat akademiese aktiwiteite 

betref. 

Daar is 'n hoe pligsbesef by onderwyseresse omdat hulle baie toegewyd en opofferend 

is. Hulle is innoverend aangesien hulle voortdurend op sock is na nuwe metodes en 

tegnieke om die leerders se belangstelling in hul werk aan te wakker. Aktiewe 

betrokkenhcid by kulturele- en sportaktiwiteite getuig van 'n hoe pligsbesef. Hulle 

handhaaf 'n goeie balans in hul hoe werkslading en strewe altyd na die beste in belang 

van die opvoeding van die kind. Hulle wakker leerders aan tot 'n belangstelling in 

aktiwiteite buite die klaskamer byvoorbeeld wetenskapkompetisies, natuurbewaring en 

herwinning. Hulle wil in hul opvoedingstaak uitreik tot die gemeenskap en is 

gemotiveer deur dienslewering aan die gemeenskap. Dit is duidelik dat daar 'n 

gewilligheid by onderwyseresse is tot persoonlike bevordering deur die verwerwing van 

kwalifikasies. Hulle sien kans om nuwe uitdagings en verantwoordelikhede wat die 

onderwys bied aan te durf. 

Die belewing van die affektiewe kom sterk na vore by onderwyseresse, want die meeste 

geniet hul beroep, is veral lief vir die kinders en vind dit aangenaam om tussen hul 

leerders te wees. Hulle hou daarvan om leerders op uitstappies te neem, want dit maak 

die onderwys interessant. Hulle is gelnteresseerd in en gelukkig in hul vakgebied. 

Verder stel hulle veral belang in die vordering van hul leerders en vind dit verblydend 

as van die Jeerders uitstyg en 'n sukses van hul Jewens maak. Uitdagings word deur 

baie van die onderwyseresse geniet. Dit is ook aangenaam om, indien hulle in 'n 
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leiersposisie is, positiewe terugvoering van personeellede te kry. 

Hulle begryp dinge en mense vanuit hul gevoelslewe. Die onderwyseresse verstaan hul 

leerders omdat hulle veral die leerders se huislike omstandighede in ag neem. Hulle het 

baie empatie met hul leerders en gaan soms uit hul pad om leerders te help. 

Onderwyseresse is veral begaan oor die emosionele vorming en sosiale omstandighede 

van die kind. Hulle kommunikeer op 'n persoonlike vlak met die leerders en wil hulle 

graag ophef. Leerders stel graag hul vertroue in onderwyseresse. 

Onderwyseresse toon veral meelewende begrip vir hul leerders. Hulle wil graag leerders 

optimaal voorberei om hul regmatige plek in die samelewing in te neem. Dit is vir 

onderwyseresse belangrik om dogters wat raad en leiding nodig het, te leer om hulself 

te handhaaf, maar terselfdertyd hul vroulikheid te behou. Baie onderwyseresse is 

rolmodelle vir dogters. Onderwyseresse is sensitief vir die gevoelens en omstandighede 

van ander. Hulle tree taktvol op en toon konsiderasie vir ander in hul optrede en 

gesprekke. Hulle respekteer die waadigheid van hul leerders. Dit is vir onderwyseresse 

belangrik dat hul leerders die belangrikheid van opvoeding en kwalifikasies besef. Hulle 

wil hul leerders 'n kans gee om hul ideale te verwesenlik. Vir baie onderwyseresse is 

die onderwys 'n godgegewe taak en die opheffing van die kind 'n roeping. 

Die kind is eerste prioriteit en sy belange kom eerste vir die meeste onderwyseresse. 

Hulle gaan uit hul pad om die totale kind op te voed. Baie onderwyseresse gee nie om 

hoeveel tyd hulle by die skool bestee nie. Hulle wil veral dogters lei tot voorbereiding 

vir hul toetrede tot die samelewing. Uitstappies om etiket aan te leer asook praatjies oor 

relevante onderwerpe om dogters in te Jig oor <lit wat hulle behoort te weet, word 

derhalwe gereel. 

Die meeste onderwyseresse is sensitief vir die behoeftes van hul leerders. Hulle wil hul 

dee! in die gemeenskap bydra deur leerders op te voed om goeie leiers te word. Baie 

van die leerders is kultureel gedepriveerd; derhalwe gaan onderwyseresse uit hul pad 

om besondere steun aan sulke leerders te gee. 
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Baic fondsinsamelingspogings word veral deur onderwyseresse gercel om in die 

behoeftes van hul leerders te voorsien. Hierdeur dra hulle ook by tot die welvaart van 

die skool. 

Dit is vir onderwyseresse belangrik om goeie verhoudings met hul leerders te stig en 

te behou. Baie van hulle het gesonde vertrouensverhoudings met hul leerders. Vir baie 

onderwyseresse is die verhouding wat hulle stig met die senior personeel, die personeel 

en die werkers van groot belang. Onderwyseresse in leiersposisies help om 'n goeie 

verhoudingstruktuur tussen personeellede teweeg te bring. Vir hulle gaan dit veral om 

die menslike. As leiers volg hulle graag 'n oopdeurbeleid. Hierdeur word ander 

onderwysers aangemoedig om met vrymoedigheid hul probleme te kan bespreek. Goeie 

personeelverhoudings maak dit vir onderwyseresse in seniorposisies moontlik om 

instruksies op 'n "vroulike wyse" te gee. 

Vir onderwyseresse is dit belangriker om 'n geheelbeeld van 'n saak te kry eerder as 

om die dele in isolasie te bestudeer. Indicn 'n leerder 'n oortreding sou begaan word 

so 'n oortreding beskou teen die agtergrond waarin dit plaasgevind het. Baie 

onderwyseresse beskou huislike omstandighede en invloede van die omgewing in 'n 

ernstige Jig aangesien hierdie dinge die vorming van die kind in totaliteit be'invloed. 

Onderwyseresse in leiersposisies het 'n demokratiese, mensgerigte siening van 

leierskap. Hulle Jaat veral hul kollegas besef dat almal 'n betekenisvolle dee! moet 

bydra tot die groter geheel, naamlik die gemeenskaplike doe!. Deur positiewe 

kommunikasie en 'n kollegiale en interaktiewe leierskapstyl moedig hulle hul kollegas 

aan tot deelname aan aktiwiteite. Hulle tree oor die algemeen regverdig op en besef die 

waarde van interpersoonlike verhoudings vir die welvaart van die skool. 

Seksisme heers nog steeds by skole ten spyte van nuwe beskermende wetgewing. 

Daar is nog steeds 'n doelbewuste miskenning van al die bevoegdhede, vaardighede en 

kundigheid wat vroue het om aan te bied in belang van die administrasie en organisasie 

van die skool. 
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Onderwyseresse met die toepaslike kwalifikasies en ondcrwyscrvaring word vir 

bevorderingsposte oor die hoof gesien. 

Sommige skoolhoofde glo steeds dat die administrasie en orgamsas1e van skool

aktiwiteite tradisioneel deur manlike onderwyspersoneel behartig moet word. 

5.6. 7 Samevatting 

Uit inligting verskaf deur onderwyseresse in die outobiografiese teks, is dit duidelik dat 

onderwyseresse voortreflike werk in die onderwys verrig. Vir hulle is die menslike baie 

belangrik en uit hul geskrifte kom dit aan die lig dat hulle gemotiveer word deur die 

volgende: 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

hul leerders se prestasies 

emosionele vorming van die kind 

voorbereiding van die kind vir sy toetrede tot die samelewing 

die bemagtiging van die individu 

die ontginning van menslike potensiaal 

bevordering van interpersoonlike verhoudings 

dienslewering aan die gemeenskap. 

Hulle is baie ingestel op die ander en wil graag leerders en ander kollegas inspireer tot 

die verhoging van hul eie selfwaarde. Hulle beskou hul beroepsverpligtinge as baie 

belangrik en die rol wat hulle in die onderwys vertolk, is van onskatbare waarde. 

Alhoewel onderwyseresse oor die nodige bevoegdhede, kundigheid en vaardighede 

asook toepaslike kwalifikasies beskik, word hulle in baie gevalle buite rekening gelaat 

vir aanstelling in bevorderingsposte. 



259 

5. 7 SKOOLHOOFDE SE SIENING VAN DIE ROL VAN DIE VROU IN DIE 

ONDERWYS 

5.7.1 Inleiding 

Wanneer 'n ondersoek geloods word, is <lit nodig om die persoonlike gevoelens, 

gesindhede en opinies van diegene wat deel vorm van die onderwerp van ondersoek, 

te bepaal. Om sulke inligting te bekom, is die onderhoudmetode die geskikste metode 

om te gebruik omdat <lit "diepte-ondersoek moontlik" (Landman, 1980a: 116) maak. 

Die onderhoud is baie effektief wanneer inligting van enkele persone verlang word en 

'n groot groep nie betrek word nie. Dit is ook besonder geskik wanneer jong kinders, 

ongeletterdes, persone met taalprobleme en die wat slegs oor 'n beperkte intelligensie 

beskik, by die ondersoek betrek word (Russell, 1985: 123). Die onderhoud is meer 

persoonlik aangesien 'n gesprek gevoer word. Soos die gesprek vorder, kan die nodige 

aanpassings aangebring word indien die oorspronklike vrae nie duidelik genoeg is of 

verkeerd vertolk mag word, aangesien 'n ontmoeting met die ondervraagde besig is om 

te real iseer. 

In hierdie ondersoek is onderhoude met skoolhoofde gevoer, aangesien die skoolhoof 

as onderwysleier 'n sleutelbetrekking in die skool beklee. Hy moet ook op hoogte van 

sake wees ten aansien van die positiewe moontlikhede van sy personeellede. Sodoende 

kan hy hulle so in die skoolprogram plaas waar hulle hierdie moontlikhede tot voordeel 

van die skoal kan aanwend. Indien 'n vrou 'n bevorderingspos beklee, moet sy 

noodwendig in nouer samewerking met die skoolhoof verkeer. 

Dit was derhalwe nodig om die persoonlike menings van skoolhoofde te kry veral van 

die op wie se personeel vroue bevorderingsposte beklee. 

5.7.2 Die onderhoudmetode 

Die onderhoud kan ook beskou word as 'n mondelinge vraelys. In plaas daarvan dat die 

antwoorde neergeskryf word, antwoord die ondervraagde. Die inligting word derhalwe 

mondelings van aangesig tot aangesig verskaf. Vrae kan op verskillende maniere 
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gestruktureer word na gelang van die omstandighede waaronder die onderhoud gevoer 

word. Die ondervraagde kan waardevolle inligting verskaf omdat mense gewoonlik 

makliker praat as skryf. Best (1977: 182) is van mening dat 'n onderhoud deur 'n 

bekwame en ervare ondervraer dikwels beter resultate oplewer as ander data

insamel ingsmetodes. 

Wanneer die onderhoud gevoer word, maak die ondervraer gebruik van 'n geskrewe 

gids wat aandui: 

* welke vrae gevra gaan word 

* die volgorde waarin die vrae gevra gaan word 

* welke bykomende aanmoediging om te antwoord toelaatbaar is en 

* welke bykomende dieper indringende vrae veroorloof is (Landman, 1980a: 117). 

Effektiewe kommunikasie tydens die onderhoud is fundamenteel. Dit is belangrik dat 

die omgang met die ondervraagde van die begin af slaag. Eers is dit belangrik dat 'n 

bymekaarwees beleef word waartydens die doel van die ondervraging rustig en 

oortuigend verduidelik word. Verduideliking van die sin van die ondersoek wek 'n 

gevoel van betrokkenheid. Die versekering <lat die onderhoud streng konfidensieel is, 

is baie belangrik. 

Ontmoeting met die ondervraagde realiseer namate die onderhoud vorder en vraag

stelling kan geleidelik makliker word aangesien die ondervraer en ondervraagde 

bereikbaar en beskikbaar vir mekaar is. Indien 'n ondervraagde afdwaal kan hy op 

taktvolle wyse tot die ondervraging teruggebring word (Landman, 1980a: 118). Sinvolle 

onderhoudvoering vind plaas wanneer ondervraer en ondervraagde in 'n stemming van 

samewerking is en albei ooreenstem oor die sin van hul samesyn. 

Die ondervraer skryf die antwoorde neer of neem dit op band op. Indien die onderhoud 

kort is en slegs uit 'n paar vrae bestaan, kan die antwoorde neergeskryf word. Wanneer 

'n Jang onderhoud met baie vrae gevoer word, is 'n bandopnemer meer geskik omdat 

die onderhoud vinniger beweeg. Die antwoorde word presies opgeneem soos dit gegee 

is (Landman, 1980a: 118). Die ondervraer besluit op die metode wat die beste by die 
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omstandighede, doel van die onderhoud-ondersoek en die ondervraagde pas. 

5.7.3 Die ondersoek 

Onderhoude is met vyf Bruinskoolhoofde gevoer. Hierdie skoolhoofde is almal mans. 

Met hierdie onderhoude wou vasgestel word wat hul gevoel is omtrent die rol wat 

vrouens in die skoolsituasie vertolk. 

'n Tyd is vasgestel vir die onderhoude en ondersoeker het betyds opgedaag sodat die 

onderhoude in 'n rustige, kalm atmosfeer kon geskied. Die vrae is op 'n gidsontwerp 

geskryf. Eers is aan die skoolhoofde verduidelik waaroor die ondesoek gaan. Die 

noodsaaklikheid van hul opinies omtrent die rol wat die vrou in die onderwys speel, is 

beklemtoon. 'n Versekering van streng konfidensialiteit is verder gegee. 

Vrae is op 'n besadigde manier aan ondervraagdes gestel. Aan hulle is die kans gegun 

om goed oor elke vraag na te <link. In 'n atmosfeer van hartlikheid en vertroulikheid 

is antwoorde flink en sonder huiwering verskaf. Daar was nie ongemaklike, moeilike 

vrae gestel nie. Die volgende vrae is aan hulle gestel: 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 

Hoe sien u die rol van die vrou in die onderwys? 

Moet die onderwyseres slegs tot die klaskamer beperk word? 

Kan 'n vrou dissipline handhaaf? 

Watter bydrae !ewer die onderwyseres tot die vorming van die kind op sy weg 

na volwassewording? 

Dink u 'n vrou het moontlikhede wat tot die welvaart van die skool aangewend 

kan word? 

Sal u belangrike administratiewe take aan 'n vrou toevertrou? 

Hoe voe! dit vir u om 'n vrou in 'n bevorderingspos op u personeel te he? of 

Hoe sal dit vir u voe! om 'n dame in 'n bevorderingspos op u personeel te he? 

Aangesien die onderhoude redelik kort was, is antwoorde tydens die onderhoudvoering 

neergeskryf. Ondersoeker het dit later oorgeskryf en na skoolhoofde teruggeneem om 

die akkuraatheid daarvan te bepaal. Geen veranderinge is aangebring nie; hulle was 

heeltemal tevrede met die geTnterpreteerde weergawe. 
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5. 7 .4 Interpretasie van die inligting 

Die inligting soos verkry uit die antwoorde verskaf in die onderhoudvoering is krities 

geevalueer. Soos in die vorige afdeling oor die sin van die outobiografiese teks besin, 

is dit hier ook nodig om vas te stel hoe die essensies van vrouwees in die antwoorde 

soos deur die skoolhoofde verstrek, figureer. 

Uit die onderhoude gevoer, het dit veral geblyk dat die volgende essensies van 

vrouwees in die besonder figureer: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

5. 7.4.1 

* 

* 

* 

* 

sorgsaamheid 

sensitief vir die behoeftes van andere 

begryping vanuit die gevoelslewe 

veelsydigheid 

die menslike eerder as die saaklike 

stigting en behoud van verhoudinge 

begryping vanuit die gevoelslewe 

ingesteldheid op die estetiese 

meelewende begrip 

hoe pligsbesef 

oplettendheid, waarneming van fyn detail 

globale denke, eliminasie van fragmentasie 

Sorgsaamheid 

Die onderwyseres tree instinktief versorgend op (2). 

Die kind sien 'n moederfiguur in haar (3). 

Dames sal altyd 'n element van versorging in hul werk inbring (2). 

As moederfiguur is dit haar plig om die kind te lei. 

5.7.4.2 Sensitief vir die behoeftes van andere 

* Sy stel baie belang in hul welsyn en persoonlike gevoelens (4). 



* 

* 
* 

5.7.4.3 

* 

* 

* 

* 

5. 7.4.4 

* 

* 

* 

* 
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Onderwysercsse het 'n fyn aanvoeling vir die behoeftes van die kind (5) veral 

die kleintjies. 

Sy voel instinktief aan as die kind nood het aan spesiale aandag (4). 

Haar aanvoeling vir die vervulling van verwagtinge, veral by kinders, maak <lat 

hulle aanklank by haar vind (2). 

Begryping vanuit die gevoelslewe 

Die onderwyseres het 'n simpatieke houding (2). 

Onderwyseresse het 'n sagte dog ferm hand met kinders (3). 

Dames het 'n besondere manier om met kinders veral jong kinders te werk. 

Onderwyseresse het 'n fyn aanvoeling vir hul leerders (4). 

Veelsydigheid 

Op my personeel is daar dames wat op vele terreine baie talentvol is (3). 

Die onderwyseres se organisatoriese bevoegdhede kan benut word. 

Aan vroue kan met die allergrootste vertroue administratiewe pligte gegee word 

om uit te voer (4). 

Vroue bewys hulle alreeds as suksesvol in bevorderingsposte en as leidende 

persone by buite-kurrikulere bedrywighede (2). 

5.7.4.5 Die menslike eerder as die saaklike 

* 

* 

* 

* 

* 

Die onderwyseres stel baie belang in die leerders se welsyn en persoonlike 

gevoelens ( 4). 

Met haar simpatieke houding lei die onderwyseres die kind op 'n sagte manier 

(5). 

'n Onderwyseres het 'n meer menslike manier om probleme op te los (3). 

Sy het 'n manier om op die persoonlike vlak te beweeg (3). 

'n Onderwyseres doen dinge op 'n diplomatiese manier. 



5.7.4.6 

* 

* 

* 

264 

Stigting en behoud van verhoudinge 

'n Onderwyseres bou 'n goeie vertrouensverhouding met haar leerders op (4); 

dit help met handhawing van dissipline (3). 

Die kind sal gou 'n vertrouensverhouding met 'n onderwyseres opbou omdat hy 

'n moederfiguur in haar sien (3). 

Deur die kind se vertroue te wen, beweeg sy nader aan die kind (2). 

5.7.4.7 Begryping vanuit die gevoelslewe 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

5.7.4.8 

* 
* 

* 

5.7.4.9 

* 

* 

Deur haar simpatieke houding bring sy 'n weerbarstige leerder tot ander insigte 

(3). 

Sy stel belang in die leerders se persoonlike gevoelens (4). 

Vroue het 'n besondere manier om met kinders te werk (2). 

Hulle het 'n fyn aanvoeling vir die nood van die kind (5). 

Yroue is meer saggeaard as mans en verstaan die kind omdat hulle na aan hom 

beweeg (3). 

Die onderwyseres kan op 'n besondere manier bydra tot die vorming van die 

kind (4). 

'n Vrou het 'n aanvoeling vir die vervulling van verwagtinge by kinders (2). 

lngesteldheid op die estetiese 

Die onderwyseres bring veral die estetiese by die kind tuis. 

Die vrou verbeeld aan die kind die estetiese en die fynere fasette van die lewc 

(4). 

Die onderwyseres help die kind om die mooi in die lewe te waardeer (3). 

Meelewende begrip 

Die onderwyseres het 'n simpatieke hooding (3) teenoor die kind, ook teenoor 

die weerbarstige leerder (3). 

'n Vrou het 'n besondere manier om met kinders te werk (2). 



* 

* 

* 
* 

* 
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Dis veral belangrik vir die ontluikende dogter om met haar onderwyseres te 

identfiseer om haar (die dogter) instaat te stel om haar vroulikheid te kan uitleef 

(2). 

As moederfiguur lei sy die kind tot volwassenheid (2). 

Die onderwyseres help die kind om homself en sy eie talente te ontdek (3). 

Die leerders het vertroue in hul onderwyseresse omdat hulle aanklank by hulle 

as moederfigure vind (2). 

Die onderwyseres stel aan die kind 'n voorbeeld van hoe dit is om volwasse te 

wees. 

5.7.4.10 Hoe pligsbesef 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Vroue is oor die algemeen baie pligsgetrou en verantwoordelik (4). 

Onderwyseresse is baie noukeurig en !ewer gewoonlik netjiese werk (3). 

Die onderwyseres se verantwoordelikheidsin dien as voorbeeld vir leerders om 

na te volg (2). 

Baie onderwyseresse is werklik staatmakers (2). 

Vroue word deurgaans gekenmerk as die meer toegewyde onderwysers (2). 

Deur haar deeglikheid en toegewydheid hoef die vrou nie 'n tree terug te staan 

vir 'n manlike kollega nie. 

'n Vrou is baie pligsgetrou. 

5.7.4.11 Oplettendheid, waarneming van fyn detail 

* 

* 

* 

Vroue is ingestel op fyn detail (4). 

'n Vrou het 'n oog vir fyn detail, daarom is sy baie noukeurig in haar werk (2). 

In haar waarneming van ander merk sy fyn besonderhede op. 

5. 7.4.12 Globale denke - eliminasie van fragmentasie 

* 

* 

'n Vrou neem die kind se huislike omstandighede in ag as die kind nood het aan 

spesiale aandag (3). 

Die onderwyseres help die kind om die mooie in die !ewe te waardeer (2). 



266 

* Die vrou is veral ingestel op die kind in totaliteit (4). 

5.7.5 Afleiding 

Uit inligting verkry uit onderhoude met skoolhoofde is dit duidelik dat hierdie 

skoolhoofde oor die algemeen van mening is dat die onderwyseres soos 'n moeder 

versorgend teenoor die kind optree. Oral waar sy werksaam is, is daar 'n element van 

versorging merkbaar. 

Onderwyseresse voe! instinktief aan wanneer 'n kind 'n behoefte het aan aanvaarding 

en versorging asook aan sosiale en kulturele verryking. Hulle stel veral belang in die 

welsyn van die kinders en probeer 'n verandcring in die kinders se lewens teweegbring. 

Yolgens die skoolhoofde het onderwyseresse 'n fyn aanvoeling vir hul leerders en is 

simpatiek teenoor hulle. Hulle toon 'n bereidheid om aan leerders die besondere 

motiverende steun waaraan hulle nood het te verleen. Onderwyseresse het 'n liefdevolle 

begrip vir hul leerders. 

Die skoolhoofde is deeglik bewus van die veelsydigheid van die onderwyseresse op hul 

personeel. Hulle beskik oar organisatoriese moontlikhede en kan vertrou word om 

administratiewe pligte suksesvol uit te voer. Onderwyseresse het bewys dat hulle ook 

as leiers hul goed van hul taak kan kwyt. Verantwoordelikhede wat deur bcvorderings

poste gebring word, word na die beste van hul vermoe nagekom. 

In hul waarneming het skoolhoofde gemerk dat onderwyseresse baie belangstel in die 

persoonlike gevoelens van hul leerders omdat vroue veral op 'n persoonlike vlak 

beweeg. Bulle doen dinge op 'n sagte, diplomatiese manier en stel die kind se welsyn 

eerste. Die menslike word bo die saaklike gestel. 

Onderwyseresse stig goeie verhoudings met hul leerders veral omdat leerders in hulle 

'n mocderfiguur vind. Deur hul vertrouensverhoudings met hul leerders, handhaaf hulle 

goeie dissipline. 
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Skoolhoofde is van mening dat vroue op 'n besondere manier 'n wcerbarstige kind tot 

ander insigte bring aangesien hulle 'n fyn aanvoeling het vir die nood van die kind. 

Hulle is ook van mening dat vroue meer saggeaard is en empatie het met die kind. 

Onderwyseresse is gewoonlik beskikbaar vir die kind en help baie met sy/haar vorming. 

Die onderwyseres verbeeld aan die kind die estetiese en bring horn in aanraking met die 

fynere fasette van die lewe. Blootstelling aan die mooie en die skone leer die kind om 

dit te waardeer en te bewaar. 

Ontluikende dogters kan met onderwyseresse wat aan hulle 'n positiewe vrou beeld 

voorleef, identifiseer om hul eie vroulikheid uit te leef. As vrou en soms moederfiguur 

stel dit die onderwyseres instaat om vertroue by leerders in te boesem. Deur die 

verantwoordelikheidsin en voorbeeld van die onderwyseres leer leerders hoe om hulself 

in die volwasse wereld te handhaaf. 

Al die skoolhoofde met wie onderhoude gevoer is, is dit eens dat onderwyseresse baie 

pligsgetrou en verantwoordelik is. Hulle is deeglik en noukeurig in hul werk en baie 

toegewyd. Hulle dien as voorbeelde vir hul leerders en is werklik staatmakers. 

Op grond van hul ervaring het skoolhoofde gevind dat die meeste onderwyseresse 

gewoonlik na 'n kind se huislike omstandighede kyk om die kind beter te verstaan. 

5. 7 .6 Samevatting 

Uit inligting bekom uit die onderhoudvoering met skoolhoofde is dit duidelik dat 

onderwyseresse 'n baie belangrike rol in die onderwys vertolk. Hulle het 'n hoe 

pligsbesef, is verantwoordelik en die meeste onderwyseresse is rolmodelle vir hul 

leerders. Hulle is veral begaan oor hul leerders se persoonlike vordering en hul 

verhoudinge met hul leerders is van kardinale belang. Onderwyseresse is veelsydig en 

baie take kan aan hulle toevertrou word wat hulle suksesvol sal aflrnndel. Hulle kan by 

'n wye spektrum van aktiwiteite in die onderwys betrokke raak, aangesien hulle hulself 

reeds op 'n verskeidenheid van terreine bewys het. Onderwyseresse beskik oor talle 

eienskappe wat hulle onmisbaar in die !ewe van die kind maak, maar wat hulle ook 
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uiters geskik maak vir leicrskap in die onderwys. 

5.8 LEERDERS SE BEOORDELING VAN HUL LEERKRAGTE 

5.8.1 Inleiding 

Geen mens word as volwassene gebore nie. Elke kind moet deur opvoeding gelei word 

tot verantwoordbare volwassenheid as 'n verantwoordelike aanvaarding van die wereld 

waarin hy eendag tot selfverwerkliking sal kom (Landman et al, 1982a: 17). As 

aanvullend tot die ouer leef die onderwyser(es) vir die kind voor wat behoorlik en 

betaamlik is, wat respektabel en gepas is (Le Roux, 1984: 278). In die kind se soeke 

na kennis speel die onderwyser 'n groot rol. Hy is afuanklik van die onderwyser om 

hom te lei tot heldere insig en begrip van dit wat in die wereld om hom aangaan. 

Die onderwyser moet professioneel-didakties opgelei wees om sy onderrig te beplan 

(Duminy & Sohnge, 1981: 8). Onderrigmetodes en hulpmiddele moet so beplan en 

aangewend word dat dit die kind sal lei tot heldere insig sodat die wereld vir hom 

ontsluit mag word. 

Die kind is nie net daar om bevele en eise te gehoorsaam nie. Hy moet gelnspireer 

word en sy belangstelling gewek word, sodat hy graag dee! sal wil wees van die 

aktiwiteite wat in die klaskamer plaasvind. Die onderwyser moet derhalwe sy vak so 

aanbied en dit so aantreklik moontlik maak dat daar 'n positiewe gesindheid jeens die 

vak by die kind gevorm word. 

Die verhouding tussen leerder en onderwyser moet een wees van liefde, respek en 

vertroue waardeur 'n vrugbare klimaat vir gesagsaanvaarding en gesagsuitoefening 

geskep word (Kruger, 1986: 61). Elke kind wil 'n onderwyser he wat hom met ver

troue, gelei deur begryping en gesag, kan leer (Landman et al, 1982a: 20). Die 

onderwyser moet eerbied en gehoorsaamheid deur sy voorlewing van sy Jeerders af

dwing en so 'n waardige draer van gesag wees (Le Roux, 1984: 278). Leerders wat hul 

onderwyser vertrou weet dat sy optrede tot hul beswil strek. Hulle waag saam met hul 

onderwyser en sal selfs in sy afwesigheid voortgaan met die uitvoering van hul pligte. 
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Leerders in die klaskamers is in 'n gunstige posisie om kommcntaar te !ewer oor die 

volgende aspekte: 

* 
* 

* 

* 

die pedagogiese vakatmosfeer 

leerders se deelname aan die pedagogiese bedrywighede 

die hou~ing van die onderwyseres 

die onderwyseres as rolmodel 

Dit is derhalwe belangrik om leerders en studente by hierdie ondersoek te betrek. 

Inligting is ingewin by wyse van vraelyste. 

5.8.2 Die vraelysmetode 

Wanneer inligting van groot groepe verkry moet word, is die gebruik van vraelyste die 

beste metode. Data wat ingesamel word, is belangrik vir die ondersoek. Die probleem 

wat ondersoek word, moet die belangstelling wek van diegene wat die vraelys voltooi 

sodat hulle gemotiveer voe! om die vraelys te voltooi (Landman, 1980a: 108-109). 

Steekproeftegnieke word aangewend om persone wat oor die verlangde inligting beskik 

ewekansig te selekteer (Landman, 1980a: 115). In hierdie ondersoek is 100 leerders en 

50 studente gevra om die vraelyste te voltooi. Daar is besluit op primere skool en 

sekondere skoolleerders omdat hulle elke <lag in die teenwoordigheid van 

onderwyseresse in die klaskamer is. Hulle is derhalwe in 'n posisie om rekenskap te gee 

van <lit wat hulle beleef in die klaskamersituasie asook die toeganklikheid van die 

onderwyseres. Studente is by die steekproef betrek omdat hulle na die voltooiing van 

hul skoolloopbaan kan terugkyk op dit wat hulle in die skool ervaar het. Hulle kan ook 

se in hoe 'n mate onderwyseresse bygedra het tot hul vorming as mens. 

Die vraelys as tegniek behels die beantwoording deur 'n individu van 'n lys vrae. Dit 

is 'n selfrapportegniek (Russell, 1985: 124). Die vrae is ontwerp om inligting te verky 

in verband met bepaalde situasies, toestande of praktyke. 

As data-insamelingstegniek vind die vraelys sy oorsprong in die Woodworth Personal 
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Data Sheet wat gedurende die Eerste Wereldoorlog opgestel is om sodoende rekrute vir 

die leer te keur. Die vraelys het uit ja/nee tipe vrae bestaan en was gebruik om psigo

neurotiese individue te onderskei van sogenaamde normale persone (Russell, 1985: 

124). 

Vraelyste wat in hierdie steekproef gebruik is, is opgestel om vas te stel wat die kind 

in die klaskamersituasie beleef en watter invloed die onderwyseres het op die 

volwassewordende kind. Die vraelyste is ingedeel in vier afdelings naamlik: 

* 

* 

* 

* 

Onderrig- en leerruimte 

Skep van onsruimte 

Toekomstigheid 

Roi model 

In elke afdeling is 'n reeks vrae wat handel oor die proefpersone se ervaring in die 

skoolsituasie. Die versekering is gegee dat leerders of studente nie in die verslag 

ge!dentifiseer sal word nie. 

Voorbeelde van die vraelyste word aangeheg as Bylaes C, D, E. 

5.8.3 Die ondersoek 

Vraelyste is aan Graad 7- en Graad 12-Ieerders asook studente aan universiteite, 

tegnikons en kolleges oorhandig om te voltooi. 

Vyftig vraelyste is aan vyftig primere skoolleerders in Graad 7 gegee. Vyf primere 

skole is betrek by die ondersoek. By elke skool is 10 leerders uitgesoek. Hui name is 

vanaf klaslyste gekies deur elke vyfde naam te neem. By een primere skool was minder 

Graad 7-leerders as by die ander skole. Hier is elke vierde leerder gekies. Die leerders 

wat aan die steekproef sou deelneem is in 'n aparte klaskamer geplaas om die vraelyste 

te voltooi. Die invul van die vraelyste het nie lank geduur nie. 

Elke leerder het 'n vraelys gekry om te voltooi. Hulle 1s gevra om die instruksies 
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deeglik te lees. Daarna is hulle tyd gegun om die vraelys te voltooi. Na voltooiing van 

die vraelyste het die ondersoeker die voltooide vraelyste ingesamel. Vier-en-veertig van 

die leerders het die vraelyste volledig voltooi. Aan vyftig sekondere skoolleerders is 

vraelyste oorhandig. By die skool waaraan ondersoeker verbonde is, is tien vraelyste 

aan Graad 12-leerders oorhandig om te voltooi. Ondersoeker het met die toestemming 

van skoolhoofde aan 'n verdere vier sekondere skole vraelyste aan Graad 12-leerkragte 

oorhandig. Hulle het toegesien dat leerders die vraelyste voltooi. Al vyftig vraelyste is 

voltooi. 

Daar is ook sestig vraelyste aan studente aan kolleges, tegnikons en universiteitstudente 

oorhandig. Ondesoeker het hierdie inrigtings besoek en studente versoek om die 

vraelyste te voltooi. Vyftig voltooide vraelyste is terugontvang. 

Voltooide vraelyste terugontvang is soos volg: 

44 uit Graad 7 

50 uit Graad 12 

50 studente 

Honderd-vier-en-veertig proefpersone het vraelyste voltooi en 'n totaal van 2000 

antwoorde is verkry. 

5.8.4 Interpretasie van die inligting 

5.8.4.1 Inleiding 

Die vraelyste is, soos reeds genoem, in vier afdelings verdeel en respondente moes 

slegs 'n kruisie onder Ja, Nee of Somtyds trek. Daar is ook op die vraelyste voorsiening 

gemaak vir vrae wat die proefpersone se gevoelens omtrent die saamwees met die 

onderwyseres en die onderwyseres as rolmodel weerspieel. 

In hoofstuk drie van hierdie proefskrif is die vrou as onderwyseres bespreek en 

essensies van onderwyserwees is aan die lig gebring. Hierdie essensies is soos volg 
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aangewend om die onderwyseres se rol in die Iewe van die volwassewordende kind te 

bepaal: 

* 

* 

* 

* 

5.8.4.2 

Die vrae soos dit voorkom op die vraelyste, is teenoor die essensies van 

onderwyseres-wees in tabelvorm geplaas. 

Daarna volg 'n ontleding van die leerders en studente se antwoorde op die vrae. 

'n Afleiding volg na elke afdeling soos dit voorkom op die vraelyste. 

Afleidende opmerkings volg nadat inligting wat op elke vraelys van Graad 7 -

Graad 12 leerders asook studente verkry is, verwerk is. 

Sinsamehang tussen vrae en essensies van onderwyserwees 

In hierdie afdeling word die vrae, soos hulle verskyn in die onderafdelings op die 

vraelyste, teenoor die essensies van onderwyser-wees geplaas. 

Hierdie vrae word aan leerders en studente gestel om te bepaal in hoe 'n mate die 

onderwyseres aan die essensies voldoen. 

Die strekking van die vrae wat aan die betrokke respondente gestel is, is basies 

dieselfde. Om dit egter binne die begripsvermoe van veral die Ieerder-respondente in 

te pas, is die bewoording van die vrae vir elke respondente-groep anders gestel. Die 

bewoording van die vrae wat aan die studentegroep gestel is, is gebruik om die 

sinsamehang tussen die vrae en die essensies van onderwyserwees duidelik na vore te 

bring. Herhaling van dieselfde vrae in die verskillende bewoordings word sodoende 

voorkom. 

Vervolgens die vrae en die essensies van onderwyserwees. 
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TABEL 5.3: SINSAMEHANG TUSSEN VRAE EN ESSENSIES VAN 

ONDERWYSER-WEES 

VRAE ESSENSIES VAN 
ONDERWYSERWEES 

A. ONDERRIG EN LEERRUIMTE 

Het u spontaan opgetree in die klaskamer? Dinamies 

Hetu die leerinhoude wat aangebied was, Innoverend 
verstaan? 

Kenner van didaktiese beginsels 
Kon u maklik volg wanneer leerinhoude 
aangebied was? Soekend na vernuwing 

Het u begryp wat van u verwag word Vakkundige 
wanneer u werkopdragte moes uitvoer? 

Toewyding 
Het u belanggestel in die aktiwiteite wat in 
die klaskamer plaasgevind het. Begrip vir behoeftes van leerder 

Het u graag deelgeneem aan die aktiwiteite Administratiewe bekwaamheid 
in die klaskamer? 

Het u soms gewaag om iets op u eie aan te 
pak? 

Voel u dat u as leerder erkenning gekry het 
in die klaskamer? 

B. SKEP VAN ONSRUIMTE 

Hetu soms vir u onderwyseres gevra om u Liefde vir die kind 
te help? 

Menslikheid 
Het u dit geniet as u onderwyseres u help 
sonder dat u daarvoor gevra het? Welwillendheid 

Het sy dit gedoen? Respek vir menswaardigheid van 
die kind 
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VRAE ESSENSIES VAN 
ONDERWYSERWEES 

Het u daarvan gehou om saam met u Bereid om op te offer 
onderwyseres 'n taak aan te pak? 

Opbou van gesonde verhoudings 
Het u u werkopdragte uitgevoer sander dat u 
onderwyseres u moes aanspreek/ aanmoedig? Identifisering van leerders 

Hetu die saamwees in die klaskamer geniet? Meelewendheid 

Het u onderwyseres u menswaardig laat voel Empatie vir ander 
in die klaskamer? 

Rustige beslistheid 

C. TOEKOMSTIGHEID 

Het u die belangrikheid van opvoeding op Gehoorsaam aan norme en 
skoal beleef? waardes 

Het u onderwyseres u deeglik laat besef hoe Erkenning van gesag van 
die leerinhoude in die toekoms aangewend behoorlikheidseise 
kan word? 

Belangstelling in en omgee vir 
Het u onderwyseres u deeglik laat besef hoe ander 
belangrik dit is dat u u toereikend voorberei 
vir u toekoms as volwassene? Gemeenskapsbetrokkenheid 

D. ROLMODEL 

Is daar onderwyseresse wat volgens u baie Hardwerkend 
bygedra het tot u vordering in u 
skoolloopbaan en selfs met u studies Pligsgetrou 
waarmee u tans besig is? 

Verantwoordel ike volwassene 
Is daar 'n besondere onderwyseres wie se 
voorbeeld u graag wil volg? Vertroueskenkend 

5.8.4.3 Onderwyseres as vakkundige, vertroueskenker, begryper en 

gesagsdraer - opvoedende bedrywighede in die klaskamer 

Opvoedende kommunikasie tussen die onderwyseres en leerders is van groat belang in 

die klaskamersituasie. In hierdie afdeling word die kommunikasie tussen die 

onderwyseres en leerders in die klaskamersituasie van nader bekyk. 
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Die belewing van die klaskamersituasie deur graad 7-leerders, graad 12-leerders en 

studente word onderskeidelik in tabclle 4, 5 en 6 uiteengesit. Die vrae soos dit in die 

vraelyste verskyn, word op die tabelle aangedui. Die antwoorde deur die respondente 

verskaf, word getalsgewys in die JA-, NEE- en SOMTYDS-kolomme getoon. Die 

persentasie van die meerderheid response word onderaan die betrokke kolom aangedui. 

Daarna verskyn die afleidings ten opsigte van hierdie response. Nadat al die afdelings 

op die vraelys op hierdie wyse behandel is, word afleidende opmerkings gemaak. 

Die belewing van graad 7- en 12-leerders asook studente aan tersiere inrigtings word 

vervolgens in die genoemde tabelle uiteengesit: 

TABEL 5.4: GRAAD 7-LEERDERS SE BELEWING VAN DIE 

KLASKAMERSITUASIE 

I A. ONDERRIG EN LEERRUIMTE I JA I NEE 

I. Voe! jy op jou gemak in die klaskamer? 31 2 

2. Verstaan jy die werk wat jy moet leer? 26 2 

3. Word die werk so aangebied dat jy maklik 23 5 
volg wat bedoel word? 

4. Begryp jy wat van jou verwag word 39 2 
wanneer jy opdragte moet uitvoer? 

5. Let jy graag op in die klaskamer? 23 

6. Neem jy graag dee! aan aktiwiteite in die 19 11 
klaskamer? 

7. Voe! jy as leerder belangrik in die 27 7 
klaskamer? 

61 % 
AFLEIDING 

I SOMTYDS I 
11 

16 

16 

3 

21 

14 

10 

Uit bogenoemde blyk dit dat een-en-sestig persent van die graad 7-leerders 'n positiewe 

bclcwenis van die klaskamersituasie ervaar. Die vak word so deur die ondcrwyscrcs 

aangebied dat hulle die leerinhoude verstaan. Hulle begryp wat van hulle verwag word 
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en neem decl aan die opvoedende bedrywighede in die klaskamcr. Die onderwyseres 

laat hulle belangrik voel. Leerders beleef die klaskamer as 'n plek waar hulle tuis voe! 

en graag wil leer. Uit die organisasie van die klaskamer kry die leerders die indruk dat 

daar 'n leerruimte is wat spesiaal vir hulle ingerig is. Daar heers 'n positiewe 

vakatmosfeer in die klaskamer. 

I B. SKEP VAN ONSRUIMTE I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Vra jy soms vir jou onderwyseres om jou 27 3 14 

te help? 

2.1 Hou jy daarvan dat jou onderwyseres jou 32 6 6 
help sonder dat jy daarvoor vra? 

2.2 Help sy jou graag uit haar eie? 18 15 11 

3. Hou jy daarvan om saam met jou 32 5 7 
onderwyseres iets aan te pak? 

4. Doen jy ook jou werk as sy nie 18 4 22 
teenwoordig is nie? 

5. Geniet jy die saamwees in die klaskamer? 36 8 

6. Luister jou onderwyseres ook na jou? 19 10 17 

7. Laat jou onderwyseres jou as mens 23 4 17 
belangrik voe! in die klaskamer? 

57,63 
AFLEIDING 

Die afleiding wat hier gemaak word, is dat 57,63 van die leerders aandui dat hulle 

opgeneem word in 'n plek waar daar van "ons" gepraat word. Hulle hou daarvan om 

saam met hul onderwyseres te waag en geniet die saamwees in die klaskamer omdat sy 

bereikbaar en beskikbaar is vir hulle. Die leerders is bewus daarvan dat hulle met hul 

onderwyseres kan kommunikeer, dat sy toeganklik is vir hulle en hulle beleef die 

klaskamer as 'n plek waar daar met genoee vir hulle gesorg word. 
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I c. TOEKOMSTIGHEID I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Besef jy die belangrikheid van opvoeding? 43 1 

2. Laat jou onderwyseres jou deeglik besef 28 3 13 
hoe die leerinhoude in jou toekoms 
aangewend kan word? 

3. Laat jou onderwyseres jou deegl ik besef 43 1 
hoe belangrik dit is dat jy jou toereikend 
voorberei vir jou toekoms? 

76% 
AFLEIDING 

Ses-en-sewentig persent (76%) van die leerders het aangedui dat die onderwyseres 'n 

belangrike bydrae lewer om hulle vir die toekoms voor te berei. Die leerders word 

gehelp om hul positiewe moontlikhede te ontplooi met die oog op aanwending in die 

toekoms. 

ID. ROLMODEL I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Is daar onderwyseresse wat volgens jou 39 5 

baie bygedra het tot jou vordering in jou 
skoolloopbaan? 

2. Is daar 'n besondere onderwyseres wie se 36 8 
voorbeeld jy graag wil volg? 

753 
AFLEIDING 

Na aanleiding van die feit dat 75 % van die leerders aangedui het dat hulle hul 

onderwyseresse se voorbeeld wil volg, is dit duidelik dat die onderwyseres vir hulle as 

'n vertrouenswaardige volwassene voorkom. Die onderwyseres be'invloed en be"indruk 

die leerders op so 'n manier dat hulle met haar identifiseer en haar voorbeeld graag wil 

navolg. 
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AFLEIDENDE OPl\ffiRKINGS 

Die afleiding wat uit bogenoemde inligting gemaak kan word, is dat die onderwyseres 

daarin slaag om 'n pedagogiese vakatmosfeer te skep. Deur haar toeganklikheid 

belnvloed sy die leerders positief sodat hulle bereid is om deel te neem aan die 

bedrywighede in die klaskamer. Hulle wil leer omdat hulle geborge voel en besef hulle 

kan op die onderwyseres steun om hulp aan hulle te verleen. Hulle werk selfs in haar 

afwesigheid. Die leerders word ook bewus gemaak van die belangrikheid van die 

vakinhoude vir hul toekoms. Die leerders vind 'n rolmodel in hul onderwyseres en wil 

die behoorlike voorbeeld van hul onderwyseres naleef. 

TABEL 5.5: GRAAD 12-LEERDERS SE BELEWING VAN DIE 

KLASKAMERSITUASIE 

I A. ONDERRIG EN LEERRUIMTE I JA I NEE I 
1. Tree jy spontaan op in die klaskamer? 27 7 

2. Verstaan jy die leerinhoude wat aangebied 32 
word? 

3. Word die leerinhoude so aangebied <lat jy 34 1 
maklik volg wat bedoel word? 

4. Begryp jy wat van jou verwag word 40 1 
wanneer jy opdragte moet uitvoer? 

5. Stel jy belang in die aktiwiteite wat in die 38 2 
klaskamer plaasvind? 

6. Neem jy graag dee! aan aktiwiteite in die 28 2 
klaskamer? 

7. Waag jy soms om op jou eie iets aan te 32 8 
pak? 

8. Voe! jy dat jy as leerder erkenning kry in 36 4 
die klaskamer? 

67,53 

SOMTYDS I 
16 

18 

15 

9 

10 

20 

10 

10 
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AFLEIDING 

Sewe-en-sestig persent van die graad 12-leerders dui aan dat hulle 'n positiewe 

klasklimaat beleef in die klaskamer van 'n onderwyseres. Die vaklokaal word deur die 

leerders beleef as 'n plek waar hulle sinvinding geniet. Deur haar vakaanbieding word 

die leerders bewus gemaak daarvan dat daar in die onderrigsituasie iets betekenisvol 

gebeur wat vir hulle baie belangrik is. Die leerders is handelend by die lesverloop 

betrokke en neem graag deel aan die aktiwiteite in die klaskamer. Die onderwyseres 

wek vertroue by hulle en spoor hulle aan om later op hul eie te waag. Die leerders 

ervaar dat die onderwyseres hul menswaardigheid erken en hulle beleef 

toebehorendheid. 

I B. SKEP VAN ONSRUIMTE I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Vra jy soms vir jou onderwyseres om jou 37 2 11 

te help? 

2.1 Geniet jy dit dat jou onderwyseres jou 34 9 7 
help sonder dat jy daarvoor vra? 

2.2 Doen sy dit dikwels? 21 10 19 

3. Hou jy daarvan om saam met jou 35 5 10 
onderwyseres 'n taak aan te pak? 

4. Voer jy jou werkopdragte uit sonder dat 24 10 14 
sy jou daaraan moet herinner? 

60,43 
AFLEIDING 

Die feit dat 60,4 3 van die leerders positiewe antwoorde verskaf het, dui daarop dat die 

onderwyseres daarin slaag om haar klaskamer te omskep in 'n plek waar leerders 

geborge voe!. Die onderwyseres en haar leerders is betrokke met mekaar deur aktiewe 

deelname aan die aktiwiteite in die klaskamer. Die leerders vind dit maklik om hulle 

tot die onderwyseres te wend en deur haar kundigheid hulle te Iaat lei. Hulle geniet dit 

om saam met haar te werk omdat hulle ervaar dat sy toeganklik is vir hulle en bereid 
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is om hulle by te staan en te help waar nodig. Dit spoor hulle aan om aandag te gee en 

aktief betrokke te raak. Die lecrders toon dat hulle selfstandig wil optree deurdat hulle 

in die afwesigheid van die ondcrwyseres hul opdragte uitvoer. Hulle voe! welkom want 

die onderwyseres betoon haar medemenslikheid en belangstelling in hulle. Daar word 

van "ons" gepraat en hulle kan gemoedsekerheid beleef. 

I c. TOEKOMSTIGHEID I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Besef jy die belangrikheid van skoolgaan? 50 

2. Kan jy dit wat jy in die skool leer in die 49 1 
toekoms gebruik? 

3. Laat jou onderwyseres jou deeglik besef 48 2 
hoe belangrik dit is dat jy jou voorberei 
vir die toekoms? 

98% 
AFLEIDING 

Deur die onderwyseres se rigtinggewende be'invloeding besef die leerders hoe belangrik 

dit is dat hulle skool gereeld bywoon en dat dit wat hulle in die skool leer, belangrik 

is vir hul toekoms. Dit word bewys deur die feit dat 98 % van die leerders positiewe 

antwoorde verskaf het. Die onderwyseres help leerders sodat dit wat werklik 

betekenisvol is vir hulle dee! word van hul wyse van !ewe. Uit gesprekke wat die 

onderwyseres met haar Ieerders voer, maak sy hulle bewus van die eise wat in die 

toekoms aan hulle gestel mag word. Hierdeur word hulle voorberei vir die toekoms wat 

hulle tegemoet moet gaan. 

I D. ROLM OD EL I JA I NEE I SOMTYDS I 
l. Is daar onderwyseresse wat vir jou baie 50 

beteken het in jou skoolloopbaan sover? 

2. Is daar 'n onderwyseres wie se voorbeeld 35 15 
jy graag wil volg? 

85% 
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AFLEIDING 

Die feit dat 85 % van die leerders aangedui het dat onderwyseresse rolmodelle vir hulle 

is, toon die invloed wat onderwyseresse op hul leerders het. Vera! in gevalle waar 

ouerlike leiding gebrekkig is en hulle 'n ongeborge gesinslewe beleef, soek kinders na 

identifikasiefigure. Die vertroue wat sy by haar leerders wek asook die beeld van 

verantwoordelike volwassenheid en vroulikheid, in die geval van dogters, wat sy aan 

hulle voorleef, probeer hulle naleef. Deur haar voorleef van behoorl ikheidseise word 

leerders bewus gemaak dat hulle in ooreenstemming met behoorlikheidseise moet !ewe. 

AFLEIDENDE OPMERKINGS 

Die afleiding wat hier gemaak kan word, is dat die onderwyseres daarin slaag om 'n 

positiewe klaskameratmosfcer te stig. Haar leerders tree spontaan op. Hulle wit 

deelneem aan die opvoedende bedrywighede in die klaskamer want hulle besef dat wat 

daar gebeur betekenisvol is vir hulle asook vir hul toekoms. Die onderwyseres se 

bereidheid om saam met hulle te waag op hul ontsluitingsweg, bring mee dat die 

leerders toebehorendheid beleef. Die leerders word so be'invloed om in steeds 

toenemende mate te voldoen aan behoorlikheidseise veral met die oog op voorbereiding 

vir die toekoms. Deur met simpatieke begrip hul menswaardigheid te erken en deur 

haar voorbeeld behoorlike volwassenheid uit te beeld, spoor die onderwyseres haar 

leerders aan om 'n selfbeeld te vorm en te openbaar. Hulle wil haar voorbeeld volg ten 

einde volwaardige volwassenes te word. 



282 

TABEL 5.6: STUDENTE SE BELEWING VAN DIE KLASKAMERSITUASIE 

OPSKOOL 

I A. ONDERRIG EN LEERRUIMTE I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Het u spontaan opgetree in die klaskamer? 27 3 20 

2. Het u die leerinhoude wat aangebied was, 43 2 5 
verstaan? 

3. Kon u maklik volg wanneer leerinhoude 43 2 5 
aangebied was? 

4. Het u begryp wat van u verwag word 42 1 7 
wanneer u werkopdragte moes uitvoer? 

5. Het u belanggestel in die aktiwiteite wat in 37 2 11 
die klaskamer plaasgevind het? 

6. Het u graag deelgeneem aan die 34 2 14 
aktiwiteite in die klaskamer? 

7. Het u dit soms gewaag om iets op u eie 30 5 15 
aan te pak? 

8. Voe! u dat u as leerder erkenning gekry 38 4 8 
het in die klaskamer? 

73,5% 
AFLEIDING 

Drie-en-sewentig komma vyf persent van die studente het aangedui dat hul 

onderwyseresse daarin geslaag het om 'n pedagogiese vakatmosfeer in die klaskamer 

te skep. Vir hulle was die onderwyseres 'n kundige wat hulle gelei het tot leer- en 

kennisverwerwing. Die vak is so aangebied dat hulle die vakinhoud verstaan het en 

begryp het wat van hulle verwag was. Deur hul belangstelling te wek met pedagogiese 

deskundigheid, is hulle aangespoor tot deelname aan die leeraktiwiteite. Daar is 

geleenthede geskep vir hulle om waagmoed te toon en te waag om iets op hul eie aan 

te pak. Hulle het ook beleef dat hulle aanvaar word en erkenning is getoon vir hul 

menswaardigheid. Die klaskamer was 'n plck waar hulle sinvinding in 'n positiewe 
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leerruimte beleef het. 

I B. SKEP VAN ONSRUIMTE I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Het u soms vir u onderwyseres gevra om 35 6 9 

u te help? 

2.1 Het u dit geniet dat u onderwyseres u help 47 1 2 
sonder dat u daarvoor gevra het? 

2.2 Het sy dit gedoen? 38 1 11 

3. Het u daarvan gehou om saam met u 42 3 5 
onderwyseres 'n taak aan te pak? 

4. Het u u werkopdragte uitgevoer sonder dat 29 6 15 
u onderwyseres u moes aanspreek/ 
aanmoedig? 

5. Het u die saamwees in die klaskamer 49 1 
geniet? 

6. Het u onderwyseres u menswaardig laat 45 1 4 
voel in die klaskamer? 

81,43 
AFLEIDING 

Die afleiding kan hier gemaak word dat die studente die vaklokaal beleef het as 'n plek 

waar hulle tuis gevoel en medemenslikheid ervaar het. Hulle was na aan hul 

onderwyseres en het die vrymoedigheid gehad om haar om hulp te vra. In die ons

ruimte en die toeganklikheid van die onderwyseres het hulle dit geniet om nuwe 

horisonne saam met hul onderwyseres te ontdek. Hulle het toebehorendheid beleef en 

opdragte uitgevoer selfs al was die onderwyseres nie teenwoordig nie. Hui 

menswaardigheid is gcrespekteer. Die onderrigsituasie is deur hulle beleef as 'n 

besondere versorgingsruimte. 
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I c. TOEKOMSTIGHEID I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Het u die belangrikheid van opvoeding op 50 

skool besef? 

2. Hetu onderwyseres u deeglik laat besef 46 2 2 
hoe die leerinhoude in die toekoms 
aangewend kan word? 

3. Het u onderwyseres u deeglik laat besef 50 
hoe belangrik dit is dat u u toereikend 
voorberei vir u toekoms as volwassene? 

963 
AFLEIDING 

By die studente is 'n kragtige toekomsgerigtheid gewek deur hul onderwyseresse. Ses

en-negentig persent van die studente het positiewe antwoorde verskaf. Hulle het die 

sinvolheid van die leerinhoude besef asook hoe dit hul toekoms kan be"invloed. Hulle 

was voorberei vir die toekoms wat in aantog is. 

ID. ROLM OD EL I JA I NEE I SOMTYDS I 
1. Is daar onderwyseresse wat volgens u baie 48 2 

bygedra het tot u vordering in u 
skoolloopbaan en selfs met u studies 
waarmee u tans besig is? 

2. Is daar 'n besondere onderwyseres wie se 34 16 
voorbeeld u graag wil volg? 

823 
AFLEIDING 

Aangesien 82 3 van die studente aangedui het dat hulle hul onderwyseresse as 

rolmodelle geneem het, is dit duidelik dat hul onderwyseresse verantwoordelike 

volwassenes was/is. Deur hul positiewe voorlewing kon die studente in die voetspore 

van hul onderwyseresse volg. Die onderwyseresse het in baie gevalle verhoed dat 

leerders op dwaalwee beland. Die aanvaarding en uitvoering van dit wat behoorlik is, 

is op grond van die voorbee!d van verantwoordclikc volwassenheid wat deur die 
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onderwyseres aan hulle voorgeleef was. Vera! diegene by wie 'n gebrek aan innerlike 

gerigtheid aanwesig is, kon hicrby baat vind. 

5.8.5 Afleiding 

Uit bogenoemde inligting is dit duidelik dat die studente hul onderwyseresse as 

vakkundiges beskou het wat die vaklokaal omskep het in 'n pick waar hulle die 

leergebeure as sinvol beleef het. Hulle het geborge gevoel en medemenslikheid ervaar. 

Die onderwyseresse se voorbeeld het hulle toekomsgerig gemaak. Op die wyse kon 

hullc hulself voorbcrei om tockomstige pligte en vcrantwoordelikhcdc te aanvaar. 

5.8.6 Samevatting 

Leerders het aangedui dat hulle 'n aangename positiewe vakatmosfeer beleef in die 

klaskamers van hul onderwyseresse. Leer word bevorder en sinvinding vind plaas, 

omdat leerdcrs graag betrokke wil wees by die opvoedende bedrywighede. Die 

onderwyseresse is toeganklik en voorsien toereikend in die behoeftes van hul leerders. 

Die leerders beleef toebehorendheid en geborgenheid en besef hoe belangrik die kennis 

wat hulle inneem, is vir hul toekoms. Hui menswaardigheid word deur hul 

onderwyseresse erken en hullc bou 'n positiewe selfbeeld op. Vir baie leerders is hul 

onderwyseresse rolmodelle wie se voorbccld hullc graag navolg. 

5.9 SAMEVATTEND 

Die Bruingemeenskap is nog grotendeels 'n patriargale gemeenskap waar die vrou 'n 

sterk afgebakende tradisionele rol speel. Die onderwyseres wat dee! vorm van hierdic 

gemeenskap, staar 'n groot uitdaging in die gesig om haarself as opvoeder en 

beroepsvrou in die samelewing te bewys. 

Swak toestande by skole, ekonomiesc en kulturele armoede in gemeenskappe asook 

sosiale euwels soos bendebedrywighede veroorsaak dat leerders geweldige pedagogiese, 

sosiale en kulturele belcmmeringe beleef. Dit dra by tot die niters moeilike 
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opvoedingstaak van die Bruinonderwyseres. 

Baie van hierdie onderwyseresse het met 'n agterstand hul onderwysloopbaan begin 

omdat hulle met minderwaardige onderwyskwalifikasies tot die beroep toegetree het. 

Hulle was genoodsaak om hul kwalifikasies te verbeter ten einde 'n groter mate van 

permanensie en bevorderingsmoontlikhede te bekom. 

By wyse van die empiriese ondersoek is daar gevind dat onderwyseresse, ten spyte van 

reeds genoemde moeilike omstandighede, voortreflike werk !ewer. Inligting bekom deur 

die outobiografiese teks het aangedui dat onderwyseresse hoe toekomsideale vir hulself 

en hul leerders koester deur toegewyde en toereikende werkverrigting. Vir baie 

onderwyseresse is die onderwys 'n roeping en nie slegs 'n beroep nie. 

Uit onderhoude met skoolhoofde is vasgestel dat hulle van mening 1s dat 

onderwyseresse 'n betekenisvolle en deurslaggewende rol in die opvoeding van die 

volwassewordende kind speel. Dit is veral op grond van Im! uniekheid as vroue dat 

onderwyseresse so 'n uiters noodsaaklike rol in die lewe van die kind speel. Hulle voeg 

ook by <lat onderwyseresse vanwee hul spesiale en inherente vaardighede as vroue 

toenemend betrek kan word by die organisasie en administrasie van die skool. 

Leerders het in hul evaluering van onderwyseresse getoon <lat daar 'n goeie gesindheid 

en welwillendheid heers tussen hulle en hul onderwyseresse. Hulle beleef 'n 

vakatmosfeer waar leer bevorder word en die onderwyseres toeganklik is vir hulle. Vir 

baie leerders <lien die onderwyseres as 'n rolmodel en wek sy by hulle 'n toekomsvisie. 

Uit hoofde van die Bruinonderwyseres se vanselfsprekende verbintenis met haar 

gemeenskap identifiseer sy met die sosiale milieu waarin haar leerders hulle bevind. Sy 

toon derhalwe besondere empatie vir die nood van haar Ieerders, en wil hulle deur haar 

opvoedingskommunikasie toerus vir die eise wat die samelewing aan hulle stel. 

Daar is aanduidings <lat Bruinonderwyseresse 'n sekere mate van beroepsontevredenheid 

beleef: 
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Talle onderwyseresse wil ervaring opdoen in die onderrig van verskillende grade op 

skool maar word nie altyd die kans gegun nie. Hulle is jarelank betrokke by die 

onderrig van dieselfde graad. Alhoewel hulle groot kundigheid op hierdie manier 

bekom, is dit vir sommige baie frustrerend aangesien hulle graag ander grade ook wil 

onderrig. 

Onderwyseresse het aangedui dat hulle dee! wil he aan die organisasie en administrasie 

van die skoolprogram. Hulle word egter weinig betrek by die organisasie van die skool 

en het gevolglik min ervaring van skooladministrasie. Op hierdie manier word hulle 

daarvan weerhou om hul moontlikhede te ontplooi. Indien hulle om bevorderingsposte 

aansoek wil doen, moet hulle reeds kennis gemaak het met die verantwoordelikhede wat 

gepaard gaan met die bevorderingspos. Onderwyseresse word derhalwe indirek daarvan 

weerhou daarvan om vir bevordering in aanmerking te kom. 

Baie onderwyseresse bly jarelank op posvlak een, ongeag kwalifikasies en ervaring. Dit 

wil voorkom asof bevorderingsposte nog steeds vir manlike onderwyspersoneel 

gereserveer word, ten spyte van die uiters belangrike rol wat die onderwyseres in die 

onderwys speel. 

In die volgende hoofstuk gaan die bevindinge van die ondersoek verder bespreek word 

en aanbevelings vir verdere ondersoek gedoen word. 

******* 
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In hierdie proefskrif is daar indringend ondersoek ingestel na die posisie enrol van die 

Bruinvrou in die onderwys in die Suid-Afrikaanse samelewing. 

In hoofstuk een is inleidende opmerkings oor die vrou gemaak en die vernaamste 

begrippe waarmee in die studie kennis gemaak sou word, omskryf. 

Die wese van die vrou is in die tweede hoofstuk onder die loep geneem. Die fasette van 

vrouwees asook die posisie van die vrou in die Suid-Afrikaanse samelewing is bestudeer 

en bespreek. Essensies van vrouwees is aan die Jig gebring. Daar is ook in hierdie 

hoofstuk geraak aan die rol van feminisme in die !ewe van die vrou. 

Hoofstuk drie het gehandel oor vrouwees in die onderwys. Die skool as verge

staltingsruimte van die pedagogiese is bespreek. Deur middel van 'n literatuurstudie wat 

kundiges se sieninge oor onderwyserwees aan die lig bring, is 'n verhelderende 

perspektief oor die onderwyser(es) as opvoeder verskaf. Hieruit voortspruitend is daar 

spesifiek gefokus op die rol wat die onderwyseres as verantwoordelike opvoeder in die 

!ewe van die volwassewordende kind speel. Die onderwyseres as kundige op haar vak

gebied, buitekurrikulere aktiwiteite, skoolbestuur, -organisasie, - administrasie en -

beleid is ook behandel. Die rol van die onderwyseres as professionele persoon bet 

spesiale vermelding regverdig. Essensies van onderwyseres-wees is verder blootgele. 
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In die volgende hoofstuk is gekonsentreer op die menswaardigheid van die vrou. Die 

begrip "menswaardigheid" en die mens as draer van waardigheid is bespreek. Na 

aanleiding hiervan is ondersoek ingestel na bestaande wetgewing, beginsels, norme en 

gebruike om vas te stel in hoe 'n mate die vrou se menswaardigheid eerbiedig, beskerm 

en gcakommodeer word in die Suid-Afrikaanse samelewing. 

Daar is spesifiek klem gele op die Bruinvrou in die onderwys in hoofstuk vyf. 

Agtergrond is verskaf oor Bruinwees, die situasie in Bruinskole en 'n historiese oorsig 

van die onderwysopleiding van Bruinvroue. Sekere vereistes ten opsigte van 'n 

positiewe beroepselfbeeld vir Bruinonderwyseresse is gestel. Hierdie vereistes is as 

riglyne gebruik in die aanwending van die outobiografiese teks, onderhoude en vraelyste 

in die empiriese ondersoek. By wyse van die outobiografiese teks is meer Jig gewerp 

op die belewing van Bruinonderwyseresse in die Suid-Afrikaanse onderwysopset. Uit 

onderhoude met Bruinskoolhoofde is hul siening oor die rol van die Bruinvrou in die 

onderwys bekom. 'n Vraelysondersoek wat Bruinleerders en -studente betrek het, is 

gedoen om hul evaluering van onderwyseresse se rol in hul volwassewording en 

toekomsvisie te peil. 

6.2 BEVINDINGE AAN DIE HAND VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Die volgende probleemstellings soos uiteengesit in hoofstuk een en gepaardgaande 

bevindinge soos gemaak in hoofstuk vyf ten opsigte van die rol van die Bruinvrou in 

die onderwys word vervolgens in tabelvorm uiteengesit: 
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PROBLEEMSTELLING BEVINDINGE 

Skep die onderwyseres 'n VRAELYSTE: 613 graad 7-leerders, 67,5 3 graad 

onderrig- en leerruimte in 12-leerders en 73,5 3 studente ervaar 'n positiewe 

haar klaskamer? belewenis in die klaskamer. Bulle beskou die 

onderwyseres as 'n kundige wat hulle lei tot leer-

en kennisverwerwing. Die vaklokaal word ervaar as 

'n plek waar hulle sinvinding beleef. 

Leerders is betrokke by opvoedende bedrywighede 

en waag om op hul eie iets aan te pak op grond van 

die positiewe vakatmosfeer wat deur die onder-

wyseres geskep word. Die klaskamer is spesiaal 

ingerig as 'n leerruimte waar leerders tuis voe! en 

graag wil leer. 

Is die onderwyseres se VRAELYSTE: 57,63 graad 7-leerders, 60,43 

onderrigbenadering graad 12-leerders en 81,4 3 studente voe! tuis en 

toeganklik vir leerder- ervaar medemenslikheid want daar word van "ons" 

dee I name? gepraat. Hulle voe! geborge en het die 

vrymoedigheid om hulp te vra. Hulle put uit die 

kundigheid van die onderwyseres; sy sorg met 

genoee vir hulle. Hui menswaardigheid word 

gerespekteer. Haar hulp aktiveer selfstandige 

optrede en aktiewe betrokkenheid. Hulle beleef die 

onderrigsituasie as 'n besondere versorgingsruimte. 

Wat is die invloed van die VRAELYSTE: 763 graad 7-leerders, 983 graad 

onderwyseres op die !ewe 12-leerders en 963 studente se die rigtinggewende 

van die leerders wat aan bei"nvloeding van die onderwyseres wek 'n kragtige 

haar sorg toevertrou toekomsgerigtheid by hulle. Die sinvolheid van die 

word? leerinhoude laat hulle bewus word van die toekoms 
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wat in aantog is. Die onderwyseres maak hulle 

bewus van die eise wat in die toekoms gestel mag 

word. 

OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Die sterk ingesteld-

heid op blootstelling van leerders aan die estetiese 

en hul aktiewe betrokkenheid by aktiwiteite waar 

die estetiese uitgebeeld word, is van groot belang 

vir die onderwyseres. Sy het empatie met haar 

leerders en is begaan oor hul emosionele vorming. 

Sy is bewus van die sosiale omstandighede van die 

leerders en wil hulle deur haar meelewende begrip 

en steun optimaal voorberei sodat hulle hul reg-

matige pick in die samelewing kan inneem. Sy wil 

haar leerders die kans gun om hul ideale te 

verwesenlik. Die opheffing van veral die kultureel-

gedepriveerde kind is vir haar van groot belang. Sy 

beskou die huislike omstandighede en die omgewing 

in 'n ernstige Jig omdat dit die vorming van die 

kind belnvloed. 

ONDERHOUDE: Volgens skoolhoofde tree die 

onderwyseres soos 'n moederfiguur versorgend 

teenoor die leerders op. Bulle se onderwyseresse 

het 'n instinktiewe aanvoeling vir die behoefte van 

die kind, opregte belangstelling in die welsyn van 

die kind asook liefdevolle begrip vir hul leerders. 

Die onderwyseres toon empatie vir haar leerders, 

het 'n fyn aanvoeling vir hul nood en stig 'n 

vertrouensverhouding met hulle. 
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BEVINDINGE 

In hoe 'n mate vervul die VRAEL YSTE: 75 3 graad 7-leerders, 85 3 graad 

onderwyseres haar rol as 12-leerders en 82 3 studente wil hul onderwyseresse 

identifikasiefiguur of as rolmodel neem op grond van hul positiewe 

rolmodel vir die leerders? voorlewing. Onderwyseresse is veral identifikasie-

figure vir leerders wat gebrekkige ouerlike leiding 

kry en 'n ongeborge gesinslewe beleef. Hulle 

probeer die beeld van verantwoordelikheid en 

vroulikheid in die geval van dogters wat aan hulle 

voorgeleef word, na te leef. Vera! leerders en 

studente wat gebrek aan innerlike gerigtheid het, 

vind baat by die voorlewing en gehoorsaamheid aan 

behoorlikheidseise van die onderwyseres. 

OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Die onderwyseres se 

hoe pligsbesef, toegewydheid, opoffering en innove-

ring is navolgenswaardig. Haar verantwoordelik-

heidsin laat leerders besef hoe belangrik verant-

woordelikheid vir volwassewording is. Sy leer 

dogters om hulself te handhaaf en terselfdertyd hul 

vroulikheid te behou. 

ONDERHOUDE: Skoolhoofde is van mening dat 

onderwyseresse besondere motiverende steun 

verleen aan hul leerders. Hulle verbeeld aan die 

kind die estetiese, die fynere fasette van die !ewe. 

Ontluikende dogters kan met hul onderwyseresse 

wat 'n positiewe vroubeeld aan hulle voorleef, 

identifiseer. Hulle volg haar voorbeeld na om hul 

eie vroulikheid daarvolgens te vorm. Die onder-

wyseres se verantwoordelikheid en ander positiewe 

moontlikhede toon aan leerders hoe hulle hulself in 

die volwasse wereld moet handhaaf. 
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Kry die (Bruin) vrou die ONDERHOUDE: Skoolhoofde is van mening dat 

nodige erkenning binne onderwyseresse 'n baie belangrike rol in die 

die onderwys? onderwys speel. Hulle is pligsgetrou, noukeurig, 

verantwoordelik en baie toegewyd. Hulle dien as 

voorbeeld vir leerders en is werklik staatmakers. 

OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Onderwyseresse voel 

dat hulle nie genoeg erkenning kry nie, want hulle 

moet in baie gevalle jarelank dieselfde graad onder-

rig. Hulle kan weinig deel he aan beplanning en 

voe! hulle word nie as bevoeg genoeg beskou om 

administratiewe pligte uit te voer nie. Hulle kom 

selde in aanmerking vir bevordering. 

Die (Bruin) vrou het 'n OUTOBIOGRAFIESE TEKS: In sommige gevalle 

behoefte aan 'n realistiese is hul ideale nie gerealiseer nie. Hulle word nie 

evaluering van haaself as altyd die geleentheid gebied om hul positiewe 

opvoeder. Word die ideale moontlikhede te benut en aan te wend in belang van 

wat sy vir haarself in die die skool nie. Sommige onderwyseresse gee vir jare 

onderwys gevisualiseer onderrig aan dieselfde graad en kry geen ervaring 

het, gerealiseer? van die onderrig van ander grade nie. Hulle is ook 

nie vertroud met die ander aspekte van die skool 

nie. Baie Bruinskole is in swak sosio-ekonomiese 

buurte gelee. Leerders is betrokke by bendebedry-

wighede en onderwyseresse moet byna onmenslike 

pogings aanwend om hulle te laat besef waarom 

hulle betrokke by die opvoedende bedrywighede 

moet wees. Hierdie betrokkenheid by bendes is 

teleurstellend veral omdat onderwyseresse graag hul 

leerders wil ophef en hoe ideale vir hulle koester. 

Daar is ook min bevorderingsgeleenthede vir onder-

wyseresse. 
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ln hoeverre word die ONDERHOUDE: Skoolhoofde is bewus van die 

onderwyseres met haar veelsydigheid van onderwyseresse. Hulle se onder-

unieke wesenskenmerke wyseresse kan vertrou word om administratiewe 

en moon ti ikhede betrek by pligte suksesvol uit te voer. 

besluitneming, beplanning OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Twee-en-dertig van 

en organisasie van die die veertig onderwyseresse het aangedui dat hulle 

opvoedende bedrywighede graag dee! wil he in die beplanning en administrasie 

van die skool? van bedrywighede wat dee! vorm van die skool-

program. Sommige het selfs aangebied om sekere 

administratiewe take te verrig. Hulle word ondanks 

jarelange onderwyservaring nie die geleentheid 

gebied om administratiewe ervaring op te doen nie. 

Manlike kollegas word hoofsaaklik aangewys om 

die skoolorganisasie en administrasie te behartig. 

Met inagneming van die OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Dit blyk uit statis-

feit dat vroue 'n tiese gegewens en uitsprake van onderwyseresse dat 

noemenswaardige veral primere skoolonderwyseresse ernstige pogings 

meerderheid in die aangewend het om hul kwalifikasies te verbeter. 

onderwys verteenwoordig, Die verbonde aan sekondere skole was reeds goed 

geskied bevordering op gekwalifiseerd by die aanvang van hul onderwys-

meriete sonder dat loopbane. Baie van hulle is, ten spyte van hul 

seksisme 'n rol speel? ouderdomme, jare onderwyservaring, asook kwalifi-

Word daar op grond van kasies, steeds op posvlak 1. 'n Kernuitspraak van 

haar geslag teen haar feitlik al die onderwyseresse is dat manlike kollegas 

gediskrimineer? voorkeur geniet wanneer dit by bevordering kom. 

Manlike leerkragte het boonop 'n voorsprong op hul 

vroulike kollegas aangesien die administrasie en 

organisasie van skoolaktiwiteite tradisioneel deur 

skoolhoofde aan mans toegese word. 
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Ervaar vroue wat OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Onderwyseresse in 

leierskapposisies beklee, bevorderingsposte se hul manlike kollegas was 

aanvaarding van kollegas, aanvanklik skeptics oor hul aanstellings. Hulle is 

vcral in die Bruin- fyn dopgchou en moes hulself eers bewys. Manlike 

gemeenskap wat nog 'n leerkragte wat om die poste aansoek gedoen het, 

sterk patriargale karakter was aanvanklik ontevrede maar het <lit later 

verteenwoordig? aanvaar. Hui kollegas het hulle egter aanvaar en 

met respek behandel. Hulle ervaar geen profes-

sionele jaloesie nie. 

ONDERHOUDE: Skoolhoofde se onderwyseresse 

kan op alle terreine van die onderwys benut word. 

Hulle beskik oor spesiale eienskappe wat hulle 

geskik maak vir leierskap. 

Word die nodige respek OUTOBIOGRAFIESE TEKS: Die onderwyseres se 

en agting vir die menswaardigheid word misken deur gesindhede wat 

onderwyseres se grens aan seksisme van sommige skoolhoofde en 

menswaardigheid in die manlike kollegas. Onderwyseresse dui aan <lat hulle 

onderwysberoep getoon? erkenning kry vir innoverende onderwysmetodes, 

noukeurigheid en toegewydheid in die klaskamer, 

maar dat <lit daar eindig. Hulle word nie altyd die 

geleentheid gegun om hul positiewe moontlikhede 

in belang van die hele skool te be-oefen nie. In-

noverende insette ten opsigte van die daarstelling 

van 'n doeltreffende leerkultuur by die skool asook 

skooladministrasie en -organisasie word, volgens 

onderwyseresse, deur sommige skoolhoofde van die 

hand gewys. Onderwyseresse word derhalwe nie as 

noodsaaklike lede van die span erken nie. Dit is 'n 

doelbewuste poging van sommige skoolhoofde om 

die ondcrwyseres sc waardigheid te misken. Hicrdic 
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seksisme word verder uitgebou deurdat bevorde-

ringsposte tradisioneel vir manlike onderwys-

personeellede gereserveer word. 

VRAELYSTE: Volgens die response van leerders is 

dit duidelik dat hulle respek en agting vir hul 

onderwyseresse het. Hulle beleef geborgenheid en 

stabiliteit in die klaskamer omdat die onder-

wyseresse deur hul meelewende begrip en kundig-

heid 'n positiewe onderrig- en leerruimte vir die 

leerders skep. Hulle wil graag hul onderwyseresse 

as rolmodelle op hul weg na volwassenheid navolg. 

Die onderwyseresse se menswaardigheid word deur 

hul leerders erken. 

6.3 GEVOLGTREKKINGS 

Bogenoemde bevindinge soos verkry uit die empiriese ondersoek het tot die volgende 

gevolgtrekkings gelei: 

(1) Op grond van haar vrouwees en persoonsmoontlikhede is bevind dat die Bruin

onderwyseres 'n uiters waardevolle rol as opvoeder in die steunbehoewende kind 

se opwegwees na volwassenheid speel. Haar vrouwees tree sterk na vore in die 

versorgingsruimte wat deur die onderwyseres geskep word vir die kind wat nood 

het aan opvoeding, in besonder die milieu-gestremde Bruinkind. In die 

pedagogiese vakatmosfeer beleef die kind geborgenheid en medemenslikheid. 

(2) Die onderwyseres word deur leerders en studente beskou as 'n kundige wat hulle 

lei tot die uitbreiding van hul betekenis- en leerhorisonne. Die leerinhoude word 

op sistematicse wy:;c aan hulle oorgedra, sodat hulle dit as sinvol belcef. Deur 

haar sensitiewe onderrigbenadering spoor sy haar leerders aan tot aktiewe 
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deelname aan die lesverloop. Die onderwyseres se innoverende lesaanbieding en 

toeganklikheid lei haar leerders tot sinvolle wereldontwerp. 

(3) Baie leerders beskou !ml onderwyseresse as rolmodelle veral in gevalle van 

gebrekkige ouerlike leiding, ontoereikende kommunikasie en onstabiliteit in die 

gesin. Daar is 'n bereidwilligheid te bespeur by die leerders om die 

onderwyseres se voorlewe van behoorlikheidseise na te !ewe. Sy ondersteun 

hulle in die doen van die behoorlike. 

(4) Deur gereelde gesprekke oor die toekoms maak die onderwyseres haar leerders 

bewus van toekomseise. Sy be'invloed hulle op 'n rigtinggewende wyse sodat 

hulle 'n paraatheid vir die toekoms kan vestig. Die onderwyseres help haar 

leerders om Im! positiewe moontlikhede so te ontplooi dat hulle dit in die 

toekoms tot hul eie voordeel kan aanwend. 

(5) Skoolhoofde betrokke by die ondersoek dui aan dat hulle erkenning gee aan die 

baie belangrike rol wat onderwyseresse in die onderwys speel. Ten spyte van die 

erkenning wat skoolhoofde waarskynlik aan hul onderwyseresse se rol in die 

onderwys gee, is dit opvallend dat die oorgrote meerderheid van die 

onderwyseresse by wyse van die outobiografiese teks aangedui het dat hulle nie 

genoeg erkenning ontvang nie. Hui vordering in hul onderwysloopbaan word 

deur die eensydige opvattings van baie skoolhoofde aan bande gele. 

(6) Die insette wat onderwyseresse in die onderwys wil maak word nie vergestalt 

nie. Die kundigheid wat uit hul jare ondervinding geput kan word, word nie in 

belang van die hele skool aangewend nie. 'n Gebrek aan 'n sosio-pedagogiese 

infrastruktuur en 'n kulturele waardering vir die onderwys by Bruin

gemeenskappe maak dit vir die Bruinonderwysers moeilik om gemeenskaps

betrokkenheid in die opvoedende bedrywighede aan te moedig en te verwerklik. 

Ongunstige toestande by skole en finansiele tekorte veroorsaak ook dat 

onderwyseresse se ideale nie heeltemal gerealiseer is nie. 

(7) Dit is interessant om daarop te let dat skoo!hoofde se dat onderwyseresse 
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veelsydig is en dat administratiewe pligte aan hulle toevertrou kan word. Tog 

is tagtig persent van die onderwyseresse dit eens dat hul bereidwilligheid om 

betrek te word by die beplanning en administrasie van skoolaktiwiteite 

ontmoedig en van die hand gewys word. Hui kundigheid opgebou uit jarelange 

ervaring word nie erken en benut nie. 

(8) Histories was die opleiding van Bruinonderwyseresse beperk tot Jae onderwys

kwalifikasies. Dit was derhalwe vir die Bruinonderwyseres onmoontlik om 

bevordering te bekom. Bruinonderwyseresse het egter oor die jare hul 

akademiese en professionele kwalifikasies en gevolglik hul kundigheid aansienlik 

verbeter. Pogings van Bruinonderwyseresse om in hulle beroep te vorder word 

oor die algemeen nie erken nie. Bulle slaag nie daarin om skoolhoofde en die 

onderwysowerhede tot ander insigte te bring oor hul bevoegdhede en 

moontlikhede wat daadwerklike bevordering regverdig nie. Die wyse waarop 

bevordering geskied is in baie opsigte nog seksisties en daar word steeds teen 

die vrou gediskrimineer ten spyte van haar jare ondervinding, kwalifikasies en 

ouderdom. 

(9) Alhoewel manlike kollegas gaandeweg hul vroulike kollegas in bevorderings

poste aanvaar het, was die pad wat Bruinonderwyseresse in bevorderingsposte 

geloop het aanvanklik nie maklik nie. Bulle is met skeptisisme, ontevredenheid 

en professionele jaloesie deur hul manlike kollegas bejeen. 

(10) Negatiewe seksistiese gesindhede van sommige skoolhoofde en manlike kollegas 

gee daartoe aanleiding dat respek en agting vir die onderwyseres se 

menswaardigheid misken word. Dit gebeur ten spyte van die feit dat skoolhoofde 

en manlike kollegas terdee bewus is van die belangrike rol wat die vrou in die 

onderwys speel. Daar is soveel wat die vrou het om te bied in belang van die 

totale skoolopset. 

Uit die studie blyk dit dus dat die vrou oor unieke wesenskenmerke beskik; derhalwe 

het sy as onderwyseres 'n fyn aanvoeling vir die bchoeftes van haar leerders. Sy lcwer 

indcrdaad voortrcflike werk en beskik oor die kundigheid en vaardighede om haar 
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leerders soms onder baie moeilike omstandighede deur opvoedende onderwys te lei na 

volwassenheid. Die vrou se positiewe moontlikhede stel haar in staat om ook 'n 

uitstekende onderwysleier te wees. 

6.4 AANBEVELINGS 

6.4.1 Aanbevelings vir praktykverbetering 

Alie onderwyseresse en, wat hierdie studie betref, veral Bruinonderwyseresse, behoort 

'n onderwyssituasie te beleef waarin hulle aangemoedig word om te groei en waar hulle 

insette met groot ems geakkommodeer en erken word. Hierdie soort onderwyssituasie 

sal baie gunstig inwerk op die bevordering van 'n positiewe beroepselfbeeld vir die 

(Bruin) onderwyseres. Die veranderende onderwyssituasie in die Republiek van Suid

Afrika stel besondere uitdagings aan veral die onderwyseres. Derhalwe behoort 

onderwyseresse behoorlik toegerus te word om hierdie uitdagings tegemoet te gaan. 

Bevindinge en gevolgtrekkings wat in hierdie studie aan die Jig gekom het, bring mee 

dat daar ernstig aandag geskenk moet word aan die posisie van die onderwyseres in 'n 

steeds veranderende onderwyssituasie. Die volgende aanbevelings vir praktykverbetering 

word derhalwe aan die hand gedoen: 

(1) Daar moet ruimte gelaat word vir vordering in die onderwyseres se onderwys

loopbaan. Sy behoort nie beperk te word tot die onderrig van 'n bepaalde graad 

of grade wat volgens die skoolhoof in belang van die leerders sal wees nie. 

Indien 'n onderwyseres graag ervaring van die onderrig van verskillende grade 

op skool wil opdoen, moet sy die geleentheid daartoe gebied word. 

(2) Onderwyseresse se kundigheid, vaardighede en bevoegdhede moet geidentifiseer, 

ontplooi en aangewend word in belang van die skool. Dit is derhalwe belangrik 

dat nie slegs die manlike leerkragte se moontlikhede ontgin en benut word nie. 

Die moontlikhede van die vroulike onderwyspersoneel moet vanuit die 

klaskamer oorgeplaas word na al die ander fasette van die skool. Wanneer dit 

kom by taaktoewysing in terme van die algehelc administrasie en organisnsie van 
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skoolaktiwiteite, moet die bekwaamhede van onderwyseresse ten voile ingespan 

word in belang van die skool. Geleenthede moet geskep word vir betekenisvolle 

deelname deur onderwyseresse. Op hierdie wyse vind daar 'n holistiese 

uitbouing en bevordering van die onderwyseres se moontlikhede in die bree 

onderwysspektrum plaas. 

(3) Evaluering van onderwyspersoneel moet op 'n regverdige en ewewigtige wyse 

plaasvind. Elke leerkrag se werkverrigting moet gereeld gemonitor word om 

sodoende alma! 'n regverdige kans tot bevordering te bied. Dieselfde 

maatstawwe vir evaluering moet vir beide manlike en vroulike personeel geld. 

Evaluering moet dus geslagsblind wees en op meriete geskied. 

(4) Wanneer om onderwysposte aansoek gedoen word, moet dieselfde riglyne by 

onderhoudvoering vir beide mans en vroue aangewend word. Daar moet gewaak 

word teen diskriminerende onderhoudvoering ten opsigte van soort vrae en 

opmerkings wat moontlik van 'n neerhalende aard mag wees jeens vroulike 

aansoekers om onderwysposte. Waar onderhoudvoering met beide manlike en 

vroulike aansoekers om bevorderingsposte plaasvind, moet die evaluering van 

hul vertoning tydens die onderhoud volgens dieselfde kriteria plaasvind. Hier 

moet noukeurig gelet word op elkeen se optrede en vaardigheid by die 

beantwoording van toepaslike vrae. Moontlik sal <lit nodig wees om buite die 

spektrum van die onderhoud eksterne bronne van evaluering te raadpleeg. Die 

paneel wat die onderhoude voer moet verteenwoordigend wees van beide 

geslagte, sodat elke aansoeker 'n regverdige kans gebied kan word. As daar 

opreg bevind word dat 'n vroulike aansoeker die beste kandidaat is, behoort sy 

vir die bevorderingspos aangewys te word. 

(5) Onderwyseresse moet die moed en oortuiging he om aansoek om bevorderings

poste te doen sander om gelate te aanvaar dat 'n manlike aansoeker in die pos 

aangestel sal word. Die vrees vir die eise wat moontlike bevordering aan hulle 

sal stel, wat soms kenmerkend van vroue is, moet weerle word. 

(6) Vroue moet hu! stem laat hoor. Hulle moet hulself ten opsigte van hul bepaalde 
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vaardighede en kundighede in die onderwys sodanig bemark dat hulle nie 

doelbewus oor die hoof gesien sal word vir moontlike bevordering nie. Hulle 

moet derhalwe meer selfgeldend en selfl1andhawend optree en deur middel van 

georganiseerde optrede teen seksisme in die onderwys 'n stewige toekoms vir 

hulself beding. 

(7) Vroulike leerkragte in senior poste by skole behoort minstens vyftig persent van 

die samestelling van die senior personeel uit te maak. Sodoende sal 'n 

regverdige verteenwoordiging van beide manlike en vroulike onderwyspersoneel 

gereflekteer word. Dit beteken dat as die aantal aansoeke deur vroue dit 

regverdig en hulle aan die vereistes voldoen, moet vroue minstens vyftig persent 

van die aansoekers wat vir sifting en kortlysting in aanmerking kom, uitmaak. 

(8) Wanneer vroue hulle in leiersposisies bevind, moet hulle nie poog om dieselfde 

benadering van hul manlike kollegas tot hul verantwoordelikhede te openbaar 

nie. Hui vrouwees, veral die stig van verhoudinge en die feit dat hulle meer 

ingestel is op die menslike as die saaklike asook hul meelewende begrip vir 

ander, moet sterk na vore kom wanneer hulle in gesagsposisies optree. 

(9) Regstellende aksie ten opsigte van aanstelling van vroue in senior onderwysposte 

moet meer prominent in arbeidswetgewing vervat word. Daadwerklike riglyne 

en prosedures in die toepassing van regstellende aksie op grond van geslag moet 

duidelik omskryf word. Bestaande arbeidswetgewing verwys op 'n verskanste 

wyse na die ongrondwetlikheid van diskriminasie op grond van geslag, deur dit 

saam met ras, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, 

swangerskap, ouderdom, gestremdheid, kultuur en taal te groepeer (Deel B, 

Onbillike arbeidspraktyke. Wet op Arbeidsverhoudinge, Skedule 7, Wet Nr. 66 

van 1995). Ook in die Grondwet word daar in die Handves van Menseregte op 

dieselfde verskanste wyse na diskriminasie op grond van geslag saam met ander 

gronde verwys (Grondwet: Hoofstuk 2, Handves van Menseregte, Artikel 9 ten 

opsigte van gelykheid). Grater erns moet aan die aanbevelings van die "Gender 

Equity Task Team" van Dr Annamarie Wolpe (Speak Out, No 15 June 1997) 

gchcg word om geslagsongclykhcdc in die onderwys aan te spreek. Daar behoort 
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ernstig aandag geskenk te word aan die stigting van 'n spesiale afdeling vir 

geslagsaangeleenthede in die onderwysdcpartement. 

6.4.2 Aanbevelings vir verdere ondersoek/navorsing 

In die soeke na inligting vir hierdie studie is die ontdekking gemaak dat daar baie min 

literatuur oor die Bruinvrou in die onderwys bestaan. Hierdie situasie regverdig 

derhalwe indringende navorsing en word die volgende aanbevelings vir verdere 

navorsing gemaak: 

(l) 'n Studie om te bepaal hoe die rol en funksionering van die Bruinonderwyseres 

geraak word deur sosio-ekonomiese toestande in gemeenskappe waarin skole 

gelee is. 

(2) Navorsing om riglyne daar te stel om die kundigheid en ervaring van (Bruin) 

vroue aan te wend vir suksesvolle implementering van uitkomsgebaseerde 

onderwys om in te pas en aan te pas by die kultuureie van Bruingemeenskappe. 

(3) 'n Ondersoek na die professionele verhouding tussen Bruinskoolhoofde en hul 

onderwyspersoneel, veral vroulike leerkragte, en die uitwerking wat dit het op 

die opvoedende bedrywighede van die skool asook die bevorderbaarheid van 

Bruinonderwyseresse. 

(4) 'n Studie om te bepaal hoeveel bevorderingsgeleenthede vir Bruinvroue in die 

huidige onderwysbedeling bestaan. 

(5) 'n Ondersoek oor die nadelige impak van rasionalisering op die bevorde

ringsgeleenthede van onderwyseresse in Bruinskole. 

6.5 SLOTOPMERKING 

Die betekenis van hierdie ondersoek le opgcsluit in die openbaring van die posisie van 

die Bruinvrou in die onderwys. Die sleutelrol wat sy speel in die opvoeding van die 
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volwassewordende Bruinkind is blootgele. Haar verdere moontlikhede as 'n onmisbare 

dee! van die totale onderwyssituasie in Suid-Afrika regverdig meer erkenning en behoort 

ontplooi te word. Die Bruinonderwyseres se sleutelrol in die totale onderwysopset sowel 

as haar unieke vaardighede as vrou moet vergestalt word in die eerbiediging van haar 

menswaardigheid. Sodoende sal haar reg tot menswaardigheid in die gees waarin <lit in 

die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika gehuldig word, eerbiedig word. 

Laat die Bruinonderwyseres tot haar reg kom! 

******* 
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BYLAE A 

Geagte Kollega 

Skryf asseblief 'n kort opstel oor u onderwysloopbaan. 

Raak aan die onderstaande punte, maar voeg u eie inligting oor u wedervaringe as 

onderwyseres by. 

Moenie u naam teken of byvoeg nie. 

1. Ouderdom 

2. Kwalifikasies 

3. Hoe lank in onderwys? 

4. Watter grade onderrig gegee? 

5. Watter vakke? 

6. Buitemuurse aktiwiteite? 

7. Wat was u verwagtinge voor u met u onderwysloopbaan begin het? 

8. Is hierdie visie ten voile, gedeeltelik of geensins gerealiseer nie? 

9. Het u enige hoop op bevordering? 

10 Enigiets anders. 

Baie dankie 

(Geteken) FJ WESSELS 



BYLAE B 

Geagte Kollega 

Skryf asseblief 'n kort opstel oor u onderwysloopbaan. 

Raak aan die onderstaande punte, maar voeg u eie inligting oor u wedervaringe as 

onderwyseres by. 

Moenie u naam teken of byvoeg nie. 

1. Ouderdom 

2. Kwalifikasies 

3. Posvlak 

4. Hoe lank in onderwys? 

5. Waarom het u besluit om om die bevorderingspos aansoek te doen? 

6. Watter administratiewe pligte is verbonde aan die pos? Het u enige vorige 

ervaring van hierdie pligte gehad? 

7. Het u enige probleme ondervind met die ander lede van die senior personeel 

asook die res van die personeel, veral manlike leerkragte, nadat u in die pos 

aangestel is? 

8. Hoe benader en hanteer u die personeel vanuit u leiersposisie? 

Baie dankie 

(Geteken) FJ WESSELS 



BYLAE C 

VRAELYS VIR GRAAD 7 LEERDERS 

Belewenis van die pedagogiese situasie 

Hierdie vraelys is opgestel om vas te stel hoe standerd 5 leerlinge die pedagogiese 
situasie in die klaskamer van 'n onderwyseres beleef en of <lit verreikende gevolge het 
vir hul toekoms. 
Daar moet opgelet word dat daar geensins 'n vergelyking tussen manlike en vroulike 
leerkragte getref word nie. 

Aanwysings: 

1. Lees die vragies goed deur. 
2. Wees baie eerlik as jy jou antwoorde skryf. Jy hoef nie jou naam neer te skryf 

me. 
4. Hier word gekonsentreer op die onderwyseres. 

A. ONDERRIG EN LEERRUIMTE 

JA NEE SOMTYDS 

1. V oel jy op jou gemak in die klaskamer? 

2. Verstaan jy die werk wat jy moet leer? 

3. Word die werk so aangebied dat jy maklik volg wat 
bedoel word? 

4. Begryp jy wat van jou verwag word wanneer jy opdragte 
moet uitvoer? 

5. Let jy graag op in die klaskamer? 

6. Neem jy graag dee! aan aktiwiteite in die klaskamer? 

7. Voe! jy as leerder belangrik in die klaskamer? 

B. SKEP VAN ONSRUIMTE 

JA NEE SOMTYDS 

1. Vra jy soms vir jou onderwyseres om jou te help? 

2.1 Hou jy daarvan dat jou onderwyseres jou help sonder dat 
jy daarvoor vra? 

2.2 Help sy jou graag uit haar eie? 

3. Hou jy daarvan om saam met jou onderwyseres iets aan 
te pak? 

4. Doen jy ook jou werk as sy nie teenwoordig is nie? 

5. Geniet jy die saamwees in die klaskamer? 

6. Luister jou onderwyseres ook na jou? 



7. Laat jou onderwyseres jou as mens belangrik voe! in die 
klaskamer? 

8. Indien wel, verduidelik in 'n paar sinne waarom jy so se. 

c. TOEKOMSTIGHEID 

1. Besef jy die belangrikheid van opvoeding? 

2. Laat jou onderwyseres jou deeglik besef hoe die 
leerinhoude in jou toekoms aangewend kan word? 

3. Laat jou onderwyseres jou deeglik besef hoe belangrik 
dit is dat jy jou toereikend voorberei vir jou toekoms? 

D. ROLM OD EL 

1. Is daar onderwyseresse wat volgens jou baie bygedra bet 
tot jou vordering in jou skoolloopbaan? 

2. Is daar 'n besondere onderwyseres wie se voorbeeld jy 
graag wil volg? 

JA NEE SOMTYDS 

JA NEE SOMTYDS 

JA NEE SOMTYDS 

3. Indien wel, skryf in 'n paar sinne waarom jy graag haar voorbeeld sal wil volg. 
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BYLAE D 

VRAELYS VIR GRAAD 12 LEERDERS 

Belewenis van die pedagogiese situasie 

Hierdie vraelys is opgestel om vas te stel hoe graad 12 leerders die pedagogiese situasie 
in die klaskamer van 'n onderwyseres beleef en of dit hul toekoms sal be'invloed. Daar 
moet opgelet word dat daar geensins 'n vergelyking tussen manlike en vroulike 
leerkragte getref word nie. 

Aanwysings: 

1. Lees die vragies goed deur. 
2. Gee ten alle tye eerlike antwoorde. 
3. Hier word slegs gekonsentreer op die onderwyseres. 
4. Daar word nerens van jou verwag om jou naam neer te skryf nie. 

A. ONDERRIG EN LEERRUIMTE 

JA NEE SOMTYDS 

1. Tree jy spontaan op in die klaskamer? 

2. Verstaan jy die leerinhoude wat aangebied word? 

3. Word die leerinhoude so aangebied dat jy maklik volg 
wat bedoel word? 

4. Begryp jy wat van jou verwag word wanneer jy opdragte 
moet uitvoer? 

5. Stel jy belang in die aktiwiteite wat in die klaskamer 
plaasvind? 

6. Neem jy graag deel aan aktiwiteite in die klaskamer? 

7. Waag jy soms om op jou eie iets aan te pak? 

8. Voe! jy dat jy as leerder erkem1ing kry in die klaskamer? 

B. SKEP VAN ONSRUIMTE 

JA NEE SOMTYDS 

1. Vra jy soms vir jou onderwyseres om jou te help? 

2.1 Geniet jy dit dat jou onderwyseres jou help sander dat jy 
daarvoor vra? 

2.2 Doen sy dit dikwels? 

3. Hou jy daarvan om saam met jou onderwyseres 'n taak 
aan te pak? 

4. Voer jy jou werkopdragte uit sander dat sy jou daaraan 
moet herinner? 
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c. TOEKOMSTIGHEID 

JA NEE SOMTYDS 

I. Besef jy die belangrikheid van skoolgaan? 

2. Kan jy <lit wat jy in die skool leer in die toekoms 
gebruik? 

3. Laat jou onderwyseres jou deeglik besef hoe belangrik 
<lit is Jat jy jou voorberei vir die toekoms? 

D. ROLM OD EL 

JA NEE SOMTYDS 

1. Is daar onderwyseresse wat vir jou baie beteken het in 
jou skoolloopbaan sover? 

2. Is daar 'n onderwyseres wie se voorbeeld jy graag wil 
volg? 

3. Indien wel, skryf in 'n paar sinne waarom jy graag haar voorbeeld wil volg. 



BYLAE E 

VRAELYSVIRSTUDENTE 

Belewenis van die pedagogiese situasie 

Hierdie vraelys is opgestel om vas te stel hoe studente die pedagogiese situasie in die 
klaskamer van 'n onderwyseres beleef het terwyl hulle nog op skool was, en of dit hul 
as persoon be"invloed het. Daar moet opgelet word dat daar geensins 'n vergelyking 
tussen manlike en vroulike leerkragte getref word nie. 

Aanwysings: 

1. Lees die vragies goed deur. 
2. Gee ten alle tye eerlike antwoorde. 
3. Hier word slegs gekonsentreer op die onderwyseres. 
4. Daar word nerens van u verwag om u naam neer te skryf nie. 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

B. 

ONDERRIG EN LEERRUIMTE 

Het u spontaan opgetree in die klaskamer? 

Het u die leerinhoude wat aangebied was, verstaan? 

Kon u maklik volg wanneer leerinhoude aangebied was? 

Hetu begryp wat van u verwag word wanneer u werk-
opdragte n10es uitvoer? 

Het u belanggestel in die aktiwiteite wat in die klaskamer 
plaasgevind het? 

Hetu graag deelgeneem aan die aktiwiteite in die 
klaskamer? 

Het u <lit soms gewaag om iets op u eie aan te pak? 

Voe! u dat u as leerder erkenning gekry het in die 
klaskamer? 

SKEP VAN ONSRUIMTE 

1. Het u soms vir u onderwyseres gevra om u te help? 

2.1 Het u dit geniet dat u onderwyseres u gehelp het sonder 
dat u daarvoor gevra het? 

2.2 Het sy dit gedoen? 

3. Hetu daarvan gehou om saam met u onderwyseres 'n 
taak aan te pak? 

4. Het u u werkopdragte uitgevoer sonder dat u onder
wyseres u moes aanspreek/aanmoedig? 

JA NEE 

JA NEE 

SOMTYDS 

SOMTYDS 



5. Het u die saamwees in die klaskamer geniet? 

6. Het u onderwyseres u menswaardig laat voel in die 
klaskamer? 

7. Indien we!, verduidelik in 'n paar sinne waarom u so se. 

c. TOEKOMSTIGHEID 

1. Het u die belangrikheid van opvoeding op skool besef? 

2. Het u onderwyseres u deeglik laat besef hoe die 
leerinhoude in die toekoms aangewend kan word? 

3. Het u onderwyseres u deeglik laat besef hoe belangrik dit 
is dat u u toereikend voorberei vir u toekoms as 
volwassene? 

D. ROLM OD EL 

1. Is daar onderwyseresse wat volgens u baie bygedra het 
tot u vordering in u skoolloopbaan en selfs met u studies 
waarmee u tans besig is? 

2. Is daar 'n besondere onderwyseres wie se voorbeeld u 
graag wil volg? 

JA NEE 

JA NEE 

JA NEE 

3. Indien wel, skryf in 'n paar sinne waarom u graag haar voorbeeld wil volg. 
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SOMTYDS 

SOMTYDS 

SOMTYDS 



BYLAE F 

INTERIM POLICY OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT 

1996: 17, 18, 19 

ADVANCE THE PHYSICAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN, BY: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

providing opportunities to refine perception through all senses, alongside the 

development of concepts to organise these sensorial perceptions; 

providing opportunities for language development through listening, speaking, 

reading and writing; 

assisting children in their emergent literacy and showing respect for the child's 

mother tongue; 

providing opportunities for children to understand and use verbal and non-verbal 

means of communication; 

developing questioning skills; 

providing opportunities to assist the development of children's numeracy and 

mathematical concepts; 

assisting children in their understanding and appreciation of relationships and 

patterns in number, time and space in their everyday lives; 

providing opportunities for drama, mime, music, movement, dance and the use 

of various art mediums so as to stimulate children to explore and express their 

unique creative abilities and to develop their aesthetic appreciation; 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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developing children's skills and abilities associated with scientific enquiry: 

observation, selection of relevant data, making predictions, testing these 

predictions, identifying and explaining patterns and relationships; 

assisting children to understand the world as a set of related systems by 

investigating and describing the natural environment and the environment created 

by people; 

encouraging respect for and protection of the environment; 

developing children's skills and abilities associated with technology: identifying 

a problem, producing a model, redesigning the model, evaluating the product, 

considering marketing strategies, including communication and evaluating its 

impact on the environment; 

developing children's skills and abilities associated with Information 

Technology: gathering data, transforming data to information, storing, retrieving 

and presenting data; 

encouraging children to view their heritage, culture and traditions in relation to 

other South African cultures to encourage respect for human dignity; 

developing children's co-operation, conflict resolution and negotiating skills; 

providing opportunities to develop large and small muscles, co-ordination, 

balance, and promote healthy living and skilful body management, suppleness, 

ability, strength and stamina; 

assisting children to develop spiritually, morally, and ethically; 

developing children's questioning abilities; 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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providing activity-based/informal activities that enhance self-discovery and 

decision making; 

providing activities and experiences that develop enquiry, exploration and 

problem solving; 

providing children with opportunities to gam a critical understanding of 

economic principles; 

using materials and equipment, whether purchased, made or found, that will 

enhance the development of the above; 

encouraging children to understand the importance of all the above as integral 

to the process of lifelong learning; 

planning a daily, weekly and monthly programme of balanced activities in order 

to develop all the abilities in each child; 

demonstrating an ability to work one-on-one, and with small and large groups; 

assessing the progress of each child through continuous observation and 

providing information on physical and intellectual growth of the child to parents; 

developing and providing services and programmes appropriate to the individual 

needs of children and which promote the development of the whole child; 

developing and providing services and programmes appropriate for children with 

special needs; and 

developing and providing anti-bias programmes to prepare children for 

membership of a non-racial, multi-cultural, multi-lingual society. 
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