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OPSOMMING 

Hierdie studie handel oor die ontwikkeling van geleenthede in 

Europa en Suid-Afrika vir analfabeet-volwassenes om te leer 

lees en skryf. 

Teoretiese aspekte van geletterdheid soos omskrywings van die 

begrippe geletterdheid en ongeletterdheid is ondersoek. Twee 

benaderings tot die voorsiening van geletterdheid, naamlik 

die relatiewe benadering en die absolute benadering is 

beskryf. Die doelwitte van geletterdheid behels onder meer 

die bereiking van lewensideale, die verkryging van mag en 

persoonlike ontwikkeling. 

Verskeie strategiee vir 

geletterdheidsonderrig soos die 

die voorsiening van 

fundamenteel-opvoedkundige 

strategie, die funksionele strategie, die bewusmakingstrategie 

en die massaveldtogstrategie is ondersoek. 

Die invloed van sosiale, politieke, ekonomiese, geografiese, 

godsdienstige en onderwysfaktore asook van die boekdrukkuns 

op die verspreiding van lees- en skryfvaardighede is beskou. 

Daar is ook ondersoek ingestel na die rol van verskillende 

betrokkenes by die voorsiening van geletterdheidsonderrig in 

Europa en Suid-Afrika soos die staat, nie-staatsorganisasies, 

kerke, vakbonde, industriee, privaatinisiatiewe, universiteite 

en biblioteke. 

iv 



SUMMARY 

This thesis investigates the development in Europe and South 

Africa of opportunities for illiterate adults to learn to read 

and write. 

Theoretical aspects concerning the defining of concepts, the 

two approaches namely the absolute and relative, the aims of 

literacy and the attainment of ideas of empowerment and 

personal development were discussed. 

An investigation is done of the various strategies in the 

provision of literacy campaigns. These include the 

fundamental educational, the functional, the awareness and the 

mass campaign strategies. 

The influence of social, political, economical, geographical, 

religious and educational factors is explored in conjunction 

with the role of the printing press and distribution of 

reading and writing material. 

The role of various parties involved in the provision of 

literacy education in Europe and South Africa is considered. 

This includes the state, non-governmental organizations, 

churches, unions, industry, private initiatives, universities 

and libraries. 
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1. AANLOOP TOT DIE STUDIE 

Ten spyte van verskeie pogings om ongeletterdheid hok te 

slaan, bestaan daar tans ongeveer 900 miljoen ongeletterdes 

ouer as 15 j aar wereldwyd en volgens Lind en Johnston 

(1990:21) neem ongeletterdheid steeds toe. 
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Tabell: Beraamde getal ongeletterdes in die wereld gedurende die 

laaste vier dekades van die twintigste eeu 

1970 760 miljoen 33 

1980 824 miljoen 29 

1990 882 miljoen 25 

2000 912 miljoen 22 

(Hutton 1992:14) 

In 1970 was daar nagenoeg 760 miljoen ongeletterdes in die 

wereld. Die hoeveelheid het 33% van die totale 

wereldbevolking uitgemaak. In 1990 was daar 882 miljoen 

ongeletterdes 1 wat 25% van die totale wereldbevolking 

uitgemaak het. Die gevolgtrekking is dat hoewel die aantal 

ongeletterdes uitgedruk as 'n persentasie van die 

wereldbevolking 1 afgeneem het 1 daar 1 n merkbare styging in die 

werklike getal ongeletterdes in die wereld is. 

Dit is verder betekenisvol om daarop te let dat sowat 868,9 

miljoen ongeletterdes (38,2% van die wereldbevolking) teen 

1985 in die sogenaamde "ontwikkelende lande" van die wereld 

woonagtig was. Tabel 2 bevat meer spesifieke gegewens in die 

verband. 

5 



Tabel2: Geografiese verspreiding van ongeletterdes 

gedurende 1985 

Industri€He 17 miljoen 2 
lande 

Afrika 165 miljoen 48 

Asie 659 miljoen 32 

Latyns 42 miljoen 15 
Amerika 

(Hutton 1992:14) 

Uit Tabel 2 kan afgelei word dat verreweg die grootste 

werklike getal ongeletterde volwassenes in Asie woon, maar dat 

Afrika persentasiegewys die grootste aantal ongeletterdes in 

die wereld huisves. 

Wat Suid-Afrika betref, word die werklike getal ongeletterde 

volwassenes tussen 6 en 18 milj oen gereken, afhangende van hoe 

die omskrywing van die begrip geletterdheid geformuleer word. 

Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika het in 1991 bereken 

dat ongeveer 15 miljoen swart inwoners van Suid-Afrika ouer 

as 15 jaar basiese onderrig vir volwassenes benodig (NEPI 

1992:6). 

Volgens die berekening van Burke en Diemont ( 1993: 15) was daar 

in 1990 ongeveer 12,88 miljoen swart, 1,19 miljoen bruin, 0,16 

miljoen Asier en 0,05 miljoen blanke ongeletterdes in Suid

Afrika - 'n totaal van 14,28 miljoen mense. 
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In die onderstaande figuur word die beraamde omvang van 

ongeletterdheid in Suid-Afrika aangetoon soos aangepas uit 

Hutton (1992:50). 

Figuur 1: Beraamde omvang van ongeletterdheid in Suid-Afrika 

~emi-geletterd 24.8%1 !Industries 45.0%1 

beerders 1.0%1 

Volgens bostaande figuur is sowat 45% van Suid-Afrika se 

inwoners ongeletterd, ongeveer 25% van die inwoners semi

geletterd en nagenoeg 30% geletterd. Industriee, nie

staatsorganisasies, sendingorganisasies en die staat onderrig 

slegs 1% van die 45% ongeletterde inwoners van Suid-Afrika. 

Uit die voorafgaande statistiek kan verder afgelei word dat 

daar in Suid-Afrika talle volwassenes woonagtig is wat nie oor 

die basiese lees- en skryfvaardighede beskik om 'n 

menswaardige bestaan te voer nie. 

Die belangrikheid van geletterdheid vir 'n land soos Suid

Afrika kan nie betwis word nie. Geletterdheid dra onder meer 

daartoe by dat 'n persoon keuses kan maak en sy omgewing kan 

beheers. Daarsonder sal dit moeilik wees om 'n menswaardige 

bestaan in die snelontwikkelende tegnologiese wereld van 

vandag te voer (Graff 1987:49). 
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Bogenoemde standpunt word ook deur ekonome in Suid-Afrika 1 wat 

die belangrikheid van opleiding en heropleiding beklemtoonl 

gesteun. Volgens hulle is dit noodsaaklik dat die inwoners 

van 1 n land met die probleme en uitdagings van die moderne 

wereld tred moet kan hou: 

II the people of the country need to be trained and 

retrained as the economy becomes more sophisticated and we 

have to compete in an increasingly complex technological 

world. In this respect formal education is important, but 

functional literacy is vital" (Nuusbrief ABSA Bank, No. 9 

September 1993). 

In Suid-Afrika is minder as 100 1 000 volwassenes huidig met 

opleiding in basiese onderwys besig. Daarvan is 45% by 

staatsprogramme (aandskole wat primere skool-sillabusse 

gebruik) betrokke en 45% by industrieHe programme en In 

verdere 10% word in die programme van nie-staatsorganisasies 

(NSO) geakkommodeer (Prinsloo 1992:p. ongenommer). 

Mededinging rondom befondsing en hulpbronne is sterk. Die 

regeringsbegroting vir onderwys kan kwalik vir meer fondse 

voorsiening maak. Met slegs sowat 100 1 000 volwasse persone 

wat opleiding in basiese onderwys ontvang 1 staan die begroting 

daarvoor reeds op ongeveer R300 miljoen. Daar word gereken 

dat die finansiele behoefte op ongeveer R1 biljoen 1 of 

ongeveer 5% van die totale nasionale onderwysbegroting 1 te 

staan kom (Aitchison 1992:p. ongenommer). 

Daar is onvoldoende fasiliteite en nie genoeg onderwysers vir 

basiese volwassene onderwys nie. Verder is daar nie altyd 

goeie samewerking tussen die rolspelers in volwassene onderwys 

nie. Laasgenoemde word geillustreer deurdat rolspelers hul 

eie leer- en opleidingsmateriaal produseer en hul eie agendas 

navolg (Aitchison 1992:p. ongenommer). 
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Met die inligting in gedagte, word die probleem soos bespreek 

in hierdie studie, kortliks beskryf. 

2. PROBLEEMSTELLING 

'n Besonder hoe persentasie van Suid-Afrika se inwoners is 

ongeletterd. Die vraag wat hieruit ontstaan, is hoe 

ongeletterdheid in Suid-Afrika verminder en/of voorkom kan 

word. 

Hierdie vraag gee aanleiding tot die volgende vrae waarvoor 

antwoorde gevind sal moet word, of ten opsigte waarvan 

voorstelle gemaak moet word, ter voorkoming en/of oplossing 

van die ongeletterdheidsprobleem in Suid-Afrika. 

3. NAVORSINGSVRAE 

1. Watter algemene teoretiese standpunte handhaaf kundiges 

oor die aard en waarde van geletterdheid? 

A Wat behels die begrip geletterdheid? 

B Watter probleme ervaar navorsers by die omskrywing 

van die begrip geletterdheid? 

C Hoe het die omskrywings van en opvattings oor die 

begrip geletterdheid oor die tyd heen verander en 

waarom? 

D Watter denkrigtings/strategiee ten opsigte van 

geletterdheid bestaan daar wanneer dit gesien word 

as 'n paspoort tot sosiale aanpassing, politieke 

deelname en selfaktualisering? 
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2. Watter insigte bied 'n historiese perspektief op 

geletterdheid in die Westerse Wereld? 

A Hoe het mondelinge kommunikasie in skriftelike 

kommunikasie oorgegaan? 

B Watter verband bestaan daar tussen formele onderwys 

en geletterdheid? 

C Watter invloed het die ontdekking en ontwikkeling 

van die boekdrukkuns op geletterdheid gehad? 

3. Wat is die posisie ten opsigte van geletterdheid in die 

Republiek van Suid-Afrika? 

A Wat was die Koloniale beleid en omstandighede ten 

opsigte van geletterdheid? 

B Wat was die Uniale beleid en omstandighede met 

betrekking tot geletterdheid? 

C Wat was die Republikeinse beleid en omstandighede 

met betrekking tot geletterdheid? 

4. Watter geletterdheidsprogramme is beskikbaar in die 

Republie~ van Suid-Afrika? 

A Wat is en word gedoen met betrekking tot 

geletterdheid in Suid-Afrika sedert 1990? 

B Watter geletterdheidsprogramme word deur wie en aan 

wie in Suid-Afrika beskikbaar gestel? 

C Waarom word geletterdheidsprogramme beskikbaar 

gestel en van watter aard is dit? 
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D Kan ongeletterdheid deur die bestaande 

geletterdheidsprogramme in die Republiek van Suid

Afrika teegewerk word? 

Vir die beantwoording van hierdie vrae is di t nodig om 

doelgerig navorsing te doen. 

4. DOEL VAN DIE STUD IE 

Die oorkoepelende doelstelling van hierdie studie is om die 

ontstaan en ontwikkeling van geletterdheidsprogramme vir 

analfabeet-volwassenes te ondersoek. 

Ter bereiking van hierdie oorkoepelende doelstelling, word 

gepoog om die volgende doelwitte te bereik: 

'n Besinning oor die begrip geletterdheid en die 

invloed daarvan in 'n samelewing/gemeenskap. 

'n Beskrywing van die ontstaan en ontwikkeling van 

opvattings oor en aktiwiteite rakende geletterdheid 

in die Westerse Wereld en in die Republiek van 

Suid-Afrika. 

'n Bespreking van die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig in die Republiek van Suid

Afrika. 

Die maak van gevolgtrekkings met betrekking tot die 

voorsiening van geletterdheidsonderrig in Suid

Afrika. 

Indien bostaande doelwitte bereik kan word, behoort dit tot 

groter insig in die geletterdheidsproblematiek te lei en dit 

moontlik te maak om riglyne vir die voorkoming van 

ongeletterdheid daar te stel. 
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Die aktualiteit van die navorsingsonderwerp word vervolgens 

beskou. 

5. AKTUALITEIT VAN DIE STUD IE 

Verskeie navorsingsprojekte oor aspekte van ongeletterdheid 

en volwassene onderwys is al voltooi. 

Sedert 1960 het veral drie tipes navorsing die aandag geniet, 

naamlik: 

Eksperimentele navorsing wat oor betreklik lang 

termyne gestrek het en op hipotesetoetsing gerig 

was. 

Deelnemende navorsing wat veral sedert die 

sewentigerjare hoofsaaklik deur politieke aktiviste 

onderneem is. 

Verskeie vorme van evaluerende studies (Lind en 

Johnston 1990:26-27) 

Die tipes navorsing soos hierbo uiteengesit het min of geen 

aandag aan historiese, veral histories-opvoedkundige navorsing 

geskenk nie. Dit is derhalwe belangrik dat insig in die 

geletterdheidsproblematiek ook vanuit 'n histories-

opvoedkundige perspektief verkry moet word wat moontlik 'n 

bydrae kan lewer tot die neem van sinvolle en verantwoordelike 

beleidsbesluite (Graff 1987:32). Verder is dit nodig om die 

oorsprong, aard en ontwikkeling van geletterdheidsprogramme 

vanuit 'n tydsperspektief te ondersoek sodat Suid-Afrikaanse 

tendense vergelyk kan word met wereldtendense. 

Die hersiening van geletterdheidstudies is 'n onlangse 

ontwikkeling in navorsing. Nuwe kwalitatiewe en kwantitatiewe 

metodes van navorsing het ontwikkel. Teoretiese perspektiewe 

om navorsing te rig of om idees en teoriee te toets, is vandag 
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algemene gebruik. Daar bestaan egter steeds onopgeloste 

probleme in die geletterdheidsveld en 'n historiese ondersoek 

sal nie noodwendig 'n oplossing vir die hedendaagse krisisse 

wat in die geletterdheidsveld ervaar word bied nie, maar kan 

moontlik nuwe insigte en begrip meebring (Graff 1981:5). 

Indien die tema vanuit 'n histories-opvoedkundige perspektief 

nagevors en ontsluier word, behoort dit alle belanghebbendes 

in die Republiek van Suid-Afrika in staat te stel om te 

verstaan hoe geletterdheidsprogramme en pogings om 

geletterdheid te bevorder in enkele oorsese lande asook in die 

Republiek van Suid-Afrika ontstaan en ontwikkel het. 

Van die begrippe wat in hierdie navorsingsverslag gebruik 

word, word dikwels met uiteenlopende betekenisinhoude gevul. 

In die lig hiervan is dit nodig om enkele begrippe beter te 

belig. 

6. ONTLEDING VAN DIE ONDERWERP 

Die kernbegrippe wat in die titel van die proefskrif voorkom 

word vervolgens ontleed. 

6.1 GELETTERDHEID 

In die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal word 

'n geletterde persoon beskryf as iemand wat oor kennis van die 

letterkunde beskik en so 'n persoon word dan as geleerd, 

belese en ontwikkeld gesien (Odendal, Schoonees, Swanepoel, 

Du Toit en Booysen 1981:260). 

Geletterdheid is 'n komplekse begrip wat nie so eenvoudig 

verduidelik kan word soos dit in 'n woordeboek omskryf word 

nie. In die volgende hoofstuk word die omskrywing van die 

begip geletterdheid verder ondersoek. 

13 



Vir die doel van die studie word egter aanvaar dat dit verwys 

na basiese onderwys vir volwassenes wat die tegniese aspekte 

van lees en skryf, asook ander aspekte soos gedrag, kennis, 

kritiese bewustheid, deelname, aksie, ontwikkeling en 

menseverhoudings insluit (Hutton 1992:11). 

6.2 ANALFABEET 

'n Analfabeet kan beskou word as iemand wat nog nooit kon lees 

en/of skryf nie en wat dit ook nie nou kan doen nie (Odendal 

et al 1981:1305). 

Vir die doel van hierdie studie word 'n analfabeet beskou as 

'n persoon wat 15 jaar of ouer is, wat nog nooit kon lees en 

skryf nie en wat dit nog steeds nie kan doen nie. 

6.3 VOLWASSENE 

Die mens het eers volwassenheid bereik as hy onder meer aan 

die volgende kriteria en voorwaardes vir volwassenheid 

voldoen: 

sedelike selfbeoordeling; 

vryheid-tot-verantwoordelikheid; 

roepingsbewustheid; 

toerekeningsvatbaarheid (Van Rensburg 1979:169). 

Verdere kriteria waaraan 'n volwassene moet voldoen, is onder 

meer maatskaplike en ekonomiese selfstandigheid. 'n 

Volwassene beskik ook oor 'n wye reeks feite en vaardighede 

wat deur sy ervaring met die eksterne werklikheid verwerf is 

(Plug, Meyer, Louw en Gouws 1991:388). 
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Universiteite is onder meer verantwoordelik vir volwassene 

onderwys. Die begrip volwassene onderwys word verstaan soos 

wat dit deur UNESCO by die Nairobi-konferensie van 1976 

omskryf is: 

The term 'adult education' denotes the en tire body of 

organised education processes, whatever the content, level 

and method, whether formal or otherwise, whether they prolong 

or replace initial education in schools, colleges and 

universities as well as in apprenticeship, whereby persons 

regarded as adult by the society to which they belong develop 

their abilities, enrich their knowledge, improve their 

technical or professional qualifications or turn them in a 

new direction and bring about changes in their attitudes of 

behaviour in the twofold perspective of full personal and 

independent social, economic and cultural development ..• " 

(Walters 1982:23). 

6.4 HISTORIES-ANDRAGOGIES 

Die Historiese Opvoedkunde bekyk die opvoedingsfenomeen vanuit 

In tydsperspektief. Die Historiese Opvoedkunde neem sy 

vertrekpunt in die probleme wat in die eietydse 

opvoedingsgebeure aan die lig tree met die doel om die 

essensies van In besondere probleem in sy totale historiese 

relief uit te lig en te orden. Daarom moet die Historiese 

Opvoedkunde deeglik kennis neem van die uiteenlopende 

antwoorde wat deur die eeue oor fundamentele 

opvoedingsvraagstukke gegee is. Dit is die perspektief wat 

die geskiedenis van die mensdom in oenskou neem om te probeer 

vasstel hoe die opvoedingsessensies deur die eeue telkens in 

besondere samelewingsgroepe en tye verges tal t is (Van Rensburg 

1979:68). 

Die woord histories impliseer verlede 1 hede en toekoms. Dit 

is slegs in verhouding tot die hede dat die verlede sin kry. 

Die mens se huidige ontwerp is dit wat hy van sy verlede maak, 

maar terselfdertyd is dit reeds In verwesenliking van sy 

toekoms (Van Rensburg 1979:68). 
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Die begrip andragogiek omvat die onderlinge begeleiding van 

volwassenes en die woord, "andragogies" is afgelei van 

Andragogiek. Andragogiek is 'n vlak of modus van die agogiese 

wetenskappe terwyl andragogie dui op volwassenebegeleiding 

gebaseer op andragogiese insigte (Van Rensburg 1979:9). 

Histories-andragogies kan gesien word as die verlede, hede en 

toekoms van vraagstukke rondom volwassenebegeleiding wat met 

andragogiese insigte gepaard gaan. 

6.5 DEURSKOUING 

Die begrip deurskouing kan beskou word as die volledige 

deursien van dit wat nagevors word; as 'n poging om te 

begryp, deurgrond en peil (Van Rensburg 1979:28). 

Geletterdheidsprogramme, geletterdheid en aanverwante aspekte 

rakende analfabeet-volwassenes, word nagevors met die oog 

daarop om dit te begryp, behoorlik te deurgrond en die wese 

daarvan te peil. 

6.6 EV ALUERING 

Evaluering beteken dat vasgestel word of dit wat geevalueer 

word, waarde het (Odendaal et al 1981:211). 

Wanneer navorsing behoorlik deurgrond en 'n verslag opgestel 

is, kan die waarde daarvan deur evaluering vasgestel word. 

Om belangrike aspekte van die konsepsualisering van 

geletterdheid en die geskiedenis daarvan te begryp, is dit 

nodig om die aannames waarop die navorsing berus, weer te gee. 

Hierdie taak word in die onderstaande afdeling onderneem. 
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7. ENKELE AANNAMES WAAROP DIE NAVORSING BERUS 

Die aannames waarop hierdie studie berus, is die volgende: 

Vereistes vir geletterdheid word bepaal deur 

spesifieke situasies. 

Geletterdheid 

nie; dit is 

is nie In neutrale aangeleentheid 

'n kul tuurgebonde aspek binne 'n 

bepaalde sosio-ekonomiese bestel met 1 n eiesoortige 

geskiedenis. 

"Geletterdheidsbewustheid" moet deel van 1 n kultuur 

uitmaak voordat daar 'n behoefte aan geletterdheid 

sal ontstaan. 

In 'n tegnologiese wereld is geletterdheid 

noodsaaklik om 'n menswaardige bestaan te voer. 

Hierdie aannames is toereties in die relatiewe benadering 

(vide 2:3) gevestig. 

Die metodologie wat in die navorsing gebruik is, word 

vervolgens beskryf. 

8. METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

Volkome objektiewe wetenskapsbeoefening is nie moontlik nie 

omdat die navorsing beinvloed word deur die bepaalde 

lewensfilosofie wat die navorser handhaaf. Die navorser se 

doel met die navorsing, dit wat ondersoek word en ook die 

bepaalde feite en beskrywings waarmee wetenskaplike kennis 

uitgebrei word, word daardeur beinvloed (De Wet, 

De K Monteith, Venter en Steyn 1980:10). 
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Die navorser het in hierdie studie probeer om objektief deur 

die ingesamelde feite en omskrywings te werk en die bronne 

krities te evalueer sodat geldige en betroubare veralgemenings 

gemaak kon word. 

Dat die leser oor kennis van die historiese navorsingsmetode 

beskik, word veronderstel. In hierdie studie is 'n kombinasie 

van analitiese en historiese navorsing aangewend. 

Gedurende die ontledingsproses is begrippe deeglik ondersoek. 

Drie strategiee is gevolg - naamlik die van generiese analise 

(basiese woord asook teenoorgesteldes), gedifferensieerde 

analise (meer as een betekenis en onsekere basis) en situasie

analise (situasies waarin 'n konsep gebruik word) 

(Vgl McMillan en Schumacher 1993:451). 

'n Vergelyking van gegewens is ook in hierdie studie gedoen. 

Internasionale tendense is teenoor plaaslike tendense geplaas. 

Nadat die gegewens deeglik ontleed en vertolk is, is dit 

gerangskik en sowel beskrywend as verklarend in die 

navorsingsverslag weergegee (Vgl Borg en Gall 1989:807-830). 

Aangesien wetenskaplike navorsing berus op inligtingsbronne 

wat deeglik bestudeer en ontleed is, is dit nodig om in die 

volgende afdeling daarvan melding te maak. 

9. BRONNE-OORSIG 

Alle bronne wat gebruik is, is beoordeel volgens kriteria vir 

interne en eksterne betroubaarheid en geloofwaardigheid, sodat 

aan die vereistes van die historiese metode van ondersoek 

voldoen kon word. 

Daar is van primere en sekondere bronne gebruik gemaak. 
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9.1 PRIMeRE BRONNE 

Primere bronne wat in hierdie studie aangewend is, sluit onder 

meer die volgende in: 

verslae van kongresverrigtinge; 

berigte en korrespondensie in dagblaaie en 

tydskrifte; 

wetgewing; 

notules; 

oorspronklike werksverslae van die 

Education Policy Investigation"; 

werkswinkelgebeure. 

"National 

Die implementeringsvoorstelle van die nuwe regering, 

dokumentasie van konsultante en vakbonde word ook gebruik. 

9.2 SEKONDERE BRONNE 

Die hoeveelheid sekondere bronne oor verskillende aspekte van 

geletterdheid is oorweldigend. Daar is gepoog om so wyd as 

moontlik navorsing te doen ten einde insig en begrip te 

verbeter. 

In Hoofstuk 3 word hoofsaaklik van Graff (1987) gebruik gemaak 

omrede hierdie werk omvattende inligting oor pogings in die 

geskiedenis ter bevordering van geletterdheid bevat en dit 

waarskynlik die mees gesaghebbende werk in die verband is. 

Navorsing verloop selde sender probleme en daar word in die 

volgende afdeling aandag hieraan geskenk. 
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10. PROBLEME WAT IN DIE NAVORSINGSVERLOOP 

ONDERVIND IS 

In die loop van die navorsing het die volgende probleme 

opgeduik: 

Die omskrywings en opvattings van geletterdheid 

verskil van land tot land. Elke land het ook eie 

kriteria waaraan geletterdheid gemeet word en wat 

die vergelyking van data bemoeilik. 

Statistiek oor geletterdheid is dikwels onvolledig 

en onbetroubaar. Dit word gewoonl ik ui t 

sensusopnames of skoolverlaterskoerse afgelei. 

Inligting wat deur UNESCO se statistiekdiens gehou 

word, is moontlik vanwee politieke oorwegings 

onbetroubaar. Dikwels poog lande om die indruk van 

nasionale vooruitgang te skep deur onrealistiese 

statistieke oor die stand van ongeletterdheid in 

die bepaalde lande te verskaf (Lind en Johnston 

1990:23-24). 

Die omskrywing van geletterdheid word verder 

bemoeilik deurdat moeilik toetsbare aannames 

dikwels in omskrywings van en opvattings oor die 

aard en doel van geletterdheid gevind word. Die 

aannames moes wetenskaplik nagevors en ontleed word 

anders dra dit net by tot die verwarring en 

mistasting rondom geletterdheid (Graff 1987:23). 

Aspekte van geletterdheid kring wyd uit en om onnodige 

afwykings in die navorsing te voorkom, meet die reikwydte van 

die navorsing beperk word. 
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11. REIKWYDTE VAN DIE NA VORSING 

Die reikwydte van die navorsing is reeds gedeeltelik in 

hierdie hoofstuk onder afdeling 6 bespreek en afgebaken. Tog 

is verdere afbakening noodsaaklik. 

In hierdie studie word daar deurgaans gefokus op persone wat 

15 jaar of ouer is, wat nog nooit kon lees en skryf nie en wat 

dit nog steeds nie kan doen nie. 

Die probleem van ongeletterdheid kom meestal voor onder die 

swart gemeenskappe van Suid-Afrika en daarom word hierdie 

navorsing etnies tot swart gemeenskappe beperk. Slegs waar 

dit nodig is vir beter begrip en groter duidelikheid, sal na 

blankes, bruinmense en Indiers verwys word. 

Die studie konsentreer hoofsaaklik op pogings om analfabeet-

volwassenes geletterd te maak. Die bydraes van die staat 

sowel as van privaatinstansies tot die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig vir ongeletterdes sal ondersoek word. 

12. UITLEG VAN DIE PROEFSKRIF 

Die uitleg van die proefskrif sien soos volg daar uit: 

12.1 HOOFSTUKINDELING 

In Hoofstuk 1 is orienterende inligting met betrekking tot die 

studie verskaf. 

'n Ontleding en bespreking van verskillende omskrywings van 

en teoretiese uitgangspunte met betrekking tot die begrip 

geletterdheid, strategiee ter voorsiening van 

geletterdheidsonderrig en 'n bepaling van die waarde van 

geletterdheid, word in Hoofstuk 2 onderneem. 
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In Hoofstuk 3 word die oorgang van mondelinge na skriftelike 

kommunikasie, die verband tussen formele onderwys en 

geletterdheid in die westerse Wereld, asook die invloed van 

die boekdrukkuns op die bevordering van geletterdheidsonderrig 

bespreek. 

In Hoofstuk 4 word die Koloniale, Uniale en Republikeinse 

beleid rakende geletterdheid in Suid-Afrika ondersoek. 

'n Ontleding van pogings ter bevordering van geletterdheid na 

1990 word in Hoofstuk 5 weergegee. Die 

implementeringsvoorstelle van die nuwe regering geniet veral 

aandag. 

In Hoofstuk 6 word bevindings, gevolgtrekkings en aanbevelings 

gemaak. 

12.2 REDAKSIONELE VERSORGING 

Enkele aspekte wat met die redaksionele versorging van hierdie 

proefskrif verband hou, word vervolgens kortliks verduidelik. 

12.2.1 Inhoudsopgawes 

'n Verkorte inhoudsopgawe word aan die begin van die 

proefskrif gegee. Uitgebreide inhoudsopgawes is aan die begin 

van elke hoofstuk geplaas. 

12.2.2 Kruisverwysings 

Wanneer daar van kruisverwysings gebruik gemaak word, word die 

volgende werkswyse deurgaans gebruik. Die hoofstuk word 

eerste vermeld en daarna die betrokke sub-afdeling. Die 

verwysing (vide 3:3 .1) dui byvoorbeeld op Hoofstuk 3, 

afdeling 3.1. 
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In die hieropvolgende hoofstuk word ondersoek na die 

teoretiese grondslae van geletterdheid ingestel. 
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HOOFSTUK 2 
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Die .. doelwittE! vanl:i.:i.e:td:ie hoofstuk is v.ierled:i.q;····· 
naamlik.om: 

":······ .......... . 

oms~ry~~rigs· V'~r'l @$~ b~gr].ppe geletterdliel.a en 

png~Ietterdb.~$d te gee; 

uitgangsp\.irife by die omskcyw:i.ng van 

gelette. r<il:le~d. te be spreek; ............... 

strat<ggiee vir die yqqJ:;s:[ening van 

gE?~~tt~rdhei.dsonder:t:i.g.ft:i.teen 

werksoms~rywing vir diedoel Yan 
te formuleer. 

1. INLEIDING 

Sedert die vroegste tye, maar veral gedurende die afgelope 

twee, drie dekades, het onderwysbelanghebbendes hulle oor 

aspekte van geletterdheid, onder meer oor die rol daarvan in 

die samelewing, uitgespreek. Volgens Sineshaw (1991:43) het 

Plato byvoorbeeld 'n samelewing bepleit waarin geletterdheid 

(soos die begrip vandag verstaan word) die kriterium was vir 

lidmaatskap van die regeerdersklas en uit die standpunte van 

leiers van die sestiende-eeuse Protestantse Hervorming kan 

afgelei word dat hulle deur middel van 'n bevordering van 

geletterdheid 'n besondere geloofstandpunt en wereldbeskouing 

in die samelewing wou vestig. Verder het Paulo Freire 

(1993:50-51) onder die vaandel van 'n strewe na geletterdheid 

gepoog om 'n "bevryde" samelewing tot stand te bring waarin 

'n gemeenskap van "kritiese, verligte" onderwysers moes 

meewerk om 'n bemagtigde ("empowered") burgery die lig te laat 
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sien. Tans voer die "United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation" (UNESCO) 

ongeletterdheid met die ideaal 

skynbaar 'n stryd teen 

om 'n (geletterde) 

wereldgemeenskap gekenmerk deur In wereldkul tuur te skep 

(Jones 1988:25) terwyl hedendaagse politieke leiers 'n 

positiewe ingesteldheid jeens pogings om ongeletterdheid in 

hulle lande uit te wis, handhaaf. Laasgenoemde goedgesindheid 

met betrekking tot geletterdheidsveldtogte kan moontlik 

teruggevoer word na 'n aanname of veronderstelling dat 

geletterdheid politieke stabiliteit en ekonomiese voorspoed 

in die samelewing in die hand kan werk (Sineshaw 1991:43). 

Wat opval van al hierdie en soortgelyke uitsprake, is dat 

geletterdheid beskou word as 'n middel tot 'n doel; as 'n 

instrument deur middel waarvan verreikende 

samelewingsveranderinge teweeg gebring kan word. Vra 'n mens 

egter na die betekenis van die begrip geletterdheid, kom 'n 

mens gou tot die gevolgtrekking dat daar geen eenstemmigheid 

op die terrein bestaan nie. 

Daarom is dit nodig om doelgerig ondersoek in te stel na die 

betekenis van die begrip geletterdheid. 

2. BEGRIPSOMSKRYWING 

Groot onsekerheid bestaan oor die betekenis van die begrip 

geletterdheid. Die onsekerheid kom in die volgende bespreking 

duideliker na vore. 

2.1 GELETTERDHEID 

Geletterdheid is 'n komplekse verskynsel en baie uitsonderings 

op die interpretasie van die woord se betekenis word gemaak 

wanneer definisies, uitsprake, doelwitte, funksies, metodes, 

inhoudelike gegewens en kriteria rondom die verskynsel ter 

sprake kom. 
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Woordeboekomskrywings ten opsigte van die begrip geletterdheid 

kom vervolgens aan die beurt. 

2.1.1 Woordeboekomskrywings 

Volgens sommige woordeboekomskrywings van die term 

geletterdheid beteken die begrip die vermoe om te kan lees en 

skryf. 'n Geletterde persoon word as belese, met kennis van 

die letterkunde omskryf. Hierdie omskrywing is eenvoudig en 

verwys slegs na die basiese kriteria waaraan 'n persoon wat 

geletterd is, moet kan voldoen (Odendal et al 1981: 260). 

Verskeie kundiges op die terrein van geletterdheid het egter 

ook die begrip geletterdheid probeer omskryf. 

2.1.2 Beskouings van kundiges oor geletterdheidsomskrywings 

Kundiges op die terrein van geletterdheid soos Du Sautoy 

(1966:15) beweer dat: 

"Definitions may well vary in detail from country to country, 

depending upon the countries' existing social and educational 

patterns and upon the different needs of urban and rural 

life. As a result, no single qualitative definition can be 

devised for all countries since the levels generally required 

in everyday life at present vary so widely". 

Breggen en Breggen (1974:23) sluit hierby aan en stel dit dat: 

"There is no unitary means that can be used for the whole 

world population, and that will adequately define those who 

are literate and those who are not". 

Breggen en Breggen (1974) beaam Du Sautoy (1966) se sienswyse 

en beklemtoon dat dit nie moontlik is om 'n enkele definisie 

wat vir alle situasies wereldwyd sal geld, daar te stel nie. 

Volgens Du Sautoy (1966) het elke land sy eie 

geletterdheidsbehoeftes waaraan voldoen moet word. 
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2.1.3 Betekenisverruiming van die begrip oor tyd been 

Omskrywings van geletterdheid het met verloop van tyd 

verander. Volgens Resnick en Resnick, (1977: 370-385), is 

geletterdheid in 1918 deur Robert Yerkes beskryf as die vermoe 

om met begrip te kan lees. Tussen 1918 en 1955 is dit beskou 

as die vaardigheid om te kan lees, skryf en reken. Tussen 

1956 en 1975 het UNESCO (Jones 1988:146) dit omskryf as die 

vaardigheid om werklik ekonomies en sosiaal binne 'n 

gemeenskap te kan funksioneer. Sedert 1975 word geletterdheid 

as 'n stel vaardighede gesien wat gesamentlik politieke 

bemagtiging kan bewerkstellig (Wagner 1989:258). 

Oor die tyd heen is verskillende aspekte in omskrywings 

aangetoon as die vermoens waaroor 'n geletterde moet beskik. 

Die volgende aanhalings kan in hierdie verband ter illustrasie 

dien: 

"About half of the unemployed youth, ages 16-21 are 

functionally illiterate" (Bormuth 1973:10). 

"Incredibly in 1973 in Britain 2 million cannot read ... we 

(the education authority) are becoming alarmed at the size 

and scale of this problem" (Irvine 1976:4). 

"There is general agreement with the principal that literacy 

should be defined as the ability of individuals to function 

within a specific social context" (Cervera 1985:51). 

'n Outeur soos Bormuth (1973) beklemtoon funksionele 

geletterdheid terwyl Irvine (1976) leesvaardigheid as die 

belangrikste kriterium vir geletterdheid beskou en Cervero 

(1985) weer op die vermoe om in 'n spesifieke sosiale konteks 

te kan funksioneer, konsentreer. Elkeen van die outeurs het 

in hul omskrywings sekere vermoens soos leesvaardighede of 

vaardighede wat vir die beoefening van 'n beroep vereis word, 

benadruk. 
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2.1.4 V erskillende soorte geletterdheid 

Uit die voorafgaande gedeelte kan afgelei word dat daar 1 n 

betreklik groot mate van onsekerheid oor die presiese 

betekenis van die begrip geletterdheid bestaan. Dit kan 

verder afgelei word dat geletterdheid ook kennis van die 

"geletterdheidsomgewing" insluit. Bestuurders 1 

rekenaarspesialiste en professionele mense, wat nie op 1 n 

bepaalde tydstip in In betrekking staan waarvoor hulle opgelei 

is nie 1 word byvoorbeeld soms ook as ongeletterd beskou. Elke 

beroep vereis 1 n eiesoortige tipe geletterdheid. In een 

geval, kan dit die lees van bloudrukke en elektriese kodes 

omvat, in 1 n ander dat elementere statistiek of die inhoud van 
1n verslag ontsyfer moet word. Indien In persoon homself in 
1 n beroep bevind waarvoor hy nie opgelei is nie, sal hy 

probleme ervaar om aan die eiesoortige 

"geletterdheidsvereistes" wat met daardie beroep verband hou, 

te voldoen (Goddard 1987:74). 

Een kontemporere denkrigting maak 'n onderskeid tussen In hele 

aantal soorte geletterdhede. Voorbeelde van hierdie 

eiesoortige geletterdhede is die volgende: visuele, 

kunstenaars 1 ruimtelike 1 grafiese 1 wiskundige, simboliese, 

tegnologiese, meganiese, musikale, kwalitatiewe en 

kwantitatiewe geletterdheid. Hoewel die verskillende soorte 

geletterdhede konsepsueel uniek is, is hulle interafhanklik 

in die sin dat elkeen na spesifieke vereistes verwys waaraan 

voldoen moet word voordat 'n persoon as geletterd in In sekere 

beroep beskou kan word (Clifford 1984:481). 

Ten einde groter duidelikheid oor die betekenis van die begrip 

geletterdheid te verkry, word daar vervolgens ondersoek na die 

teenpool, naamlik die begrip ongeletterdheid, ingestel. 
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2.2 ONGELETTERDHEID 

In die literatuur word dikwels na die begrip ongeletterdheid 

verwys in 'n paging om lig te werp op die presiese betekenis 

van die begrip geletterdheid. Daar bestaan egter ook 

onsekerheid oor die presiese betekenis van die begrip 

ongeletterdheid. Die onsekerheid kom in die volgende 

voorbeelde na vore: 

"Illiteracy is a construct meaningful only in specific 

cultural context ••• culture-bound, most specifically, to the 

technical state of a given culture" (Peck and Kling 

1977: 678) . 

"Illiteracy refers to the ability to respond to practical 

tasks of daily life" (Heath 1980:123). 

"10 to 25 million Americans are illiterate. They are unable 

to read and write" (Stelman and Kaestel 1987:9). 

Peck en Kling (1977) beskou ongeletterdheid as die onvermoe 

om tegniese vaardighede binne kul tuurverband saam te voeg 

terwyl Heath (1980) ongeletterdheid sien as die onvermoe om 

alledaagse praktiese take te kan uitvoer. Stelman en Kaestel 

(1987) beskou ongeletterdheid as 'n onvermoe om te kan lees 

en skryf. 

Schoeman (1990:4) beskou die volgende as probleme wat 'n 

ongeletterde persoon in die samelewing kan ervaar. 

'n Ongeletterde persoon ervaar dikwels: 

geringe ekonomiese status; 

werkloosheid en 'n beperkte moontlikheid van 

indiensneming; 
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dat sy/haar kans op bevordering in sy/haar beroep 

(indien hy/sy oor 1 n werk beskik) minimaal is; 

beperkte gemeenskapsbetrokkenheid; 

onstabiele interpersoonlike verhoudinge; 

armoede 1 met gepaardgaande gebrekkige 

lewensomstandighede soos oorbewoning; 

moedeloosheid en min hoop vir die toekoms; 

1 n onverrnoe om effektief te kan kommunikeer. 

Die probleme wat 1 n ongeletterde persoon ervaar 1 kan moontlik 

voorkom of opgelos word wanneer 1 n persoon geletterd raak. 

Geletterdheid impliseer egter nie noodwendig sosiale en 

ekonomiese voorspoed nie 1 maar rus die mens bloot toe met 

vaardighede om by sy leefwereld te kan aanpas 1 in te skakel 

en beheer daaroor uit te oefen (Schoeman 1990:4). 

Onsekerheid oor die presiese betekenis van geletterdheid word 

verder deur die bestaan van verskeie teoretiese uitgangspunte 

beklemtoon. 

3. TEORETIESE UITGANGSPUNTE 

Volgens French (1988:5-9) bestaan daar minstens twee duidelik 

onderskeibare teoretiese uitgangspunte in die beskouings van 

geletterdheid wat onder meer weerspieel word in verskillende 

omskrywings van die begrip. Eerstens is daar die absolute 

benadering waarvolgens geletterdheid omskryf word as die 

bereiking van 1 n vaste standaard wat onder alle omstandighede 

van krag bly. Tweedens is daar die relatiewe benadering 

waarvolgens geletterdheid omskryf word as die verrnoe om 
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bepaalde take onder besondere omstandighede suksesvol uit te 

voer. 

In die lig van die bepalende invloed wat hierdie twee 

teoretiese uitgangspunte op die teorie en praktyk van 

geletterdheid kan uitoefen, is 'n meer gedetailleerde 

uiteensetting van die aard, voor- en nadele en implikasies van 

elk noodsaaklik. 

'n Eenvoudige samevatting van die absolute en relatiewe 

benaderings tot geletterdheid word in die hieropvolgende tabel 

aangebied. 
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Tabel 3: Absolute - en relatiewe benaderings tot ongeletterdheid 

Aard 

Geletterdheid is 'n stel meetbare 

vaardighede. 

Geletterdheid is neutraal en word 

nie deur 'n spesifieke sosiale 

situasie beinvloed nie. 

Die geletterdheidspeil van 'n 

individu of groep word deur 

ekonomiese ontwikkeling, 

beskaafdheid, individuele en 

kognitiewe ontwikkeling asook 

sosiale mobiliteit bepaal. 

Geletterdheid word nie deur 

sosiale, kulturele, politieke en 

ideologiese faktore beinvloed nie. 
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Aard 

Geletterdheid is nie slegs 'n stel 

vaardighede nie en kan daarom nie 

gemeet word nie. 

Geletterdheid word deur sosiale 

groepering/situasies beinvloed. 

Die geletterdheidspeil van 'n 

individu of groep word deur 

vermoe/vaardighede om bepaalde 

take in 'n besondere situasie te 

kan uitvoer, bepaal. 

Geletterdheid word deur die 

sosiale, kulturele, politieke en 

ideologiese milieu beinvloed. 



Nadele 

Vaardighede van volwassenes word 

aan skoolvaardighede gelyk gestel. 

Die vereistes vir lees- en 

skryfvaardighede is onvoldoende -

persone kan nie die vaardighede in 

hul alledaagse lewe gebruik nie. 

'n Absolute benadering vereis 'n 

absolute vorm van evaluering wat 

nie geredelik beskikbaar is nie. 

Voordele 

Staatsinstansies kan as gevolg van 

'n absolute benadering die vlak van 

'n bevolking se geletterdheid 

maklik bereken. 

Statistiek word verskaf en is met 

vorige jare vergelykbaar. 

Statistiek word gebruik om 

beleidsrigtings te bepaal. 
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Nadele 

Die betekenis van die begrip 

geletterdheid is relatief na 

gelang van die gebruik daarvan in 

spesifieke situasies en verander 

daarom soos wat situasies 

verander. 

Individue kom voortdurend voor 

nuwe geletterdheidseise te staan. 

Te veel verskille ten opsigte van 

doelwitte, vaardighede, inhoude en 

waardes van omskrywers maak 

evaluering onmoontlik. 

Voordele 

Doelwitte van geletterdheid bepaal 

die aard van geletterdheidspogings 

en nie die feit of statistiek 

maklik bereken kan word al dan 

nie. 

Die polities-ideologiese situasie 

word in ag geneem by die 

voorsiening van 

geletterdheidsonderrig. 



Implikasies 

Steun sterk op die formele 

skoolstelsel. 

Volwassene word vir bepaalde 

doeleindes aan 'n kind gelyk 

gestel. 

Die opvatting bestaan dat 

geletterdheid noodwendig tot 

ekonomiese ontwikkeling lei. 

Geletterdheid impliseer noodwendig 

hoe kognitiewe ontwikkeling. 

Implikasies 

Steun nie sterk op die formele 

skoolstelsel nie. 

Die volwassene as 'n individu met 

sy/haar ervaringsvlak word in ag 

geneem. 

Geletterdheid kan 'n persoon help 

om te oorleef en om 'n hoe mate 

van selfaktualisering te bereik. 

Saamgestel uit: (Street 1984: 19-110), (French 1988: 5-9), 

(Lehr 1983:176-179), (Cevero 1985:52). 

Die absolute model kom volgens Lehr (1983: 176-179) daarop neer 

dat 'n persoon as geletterd beskou word indien hy/sy 'n sekere 

standaard van lees en skryf bereik het, naamlik 'n standaard 

vergelykbaar met die van kinders op 'n standerd 3 vlak, of 

kinders wat reeds vier jaar lank lees- en skryfonderrig op 

skool ontvang het. Mense kan gewoonlik volgens 'n vasgestelde 

standaard as geletterd of ongeletterd geklassifiseer word. 

Dit is daarom moontlik om statistiese gegewens met betrekking 

tot geletterdheid op te stel. Verder kan die standaarde 

indien dit nodig geag word, ook verander word soos wat dit 

deur die Sensusburo van die Verenigde State van Amerika (VSA) 

gedoen is. In 1940 was die standaard vir geletterdheid in die 

VSA die suksesvolle voltooiing van vier jaar lees- en 

skryfonderrig (Cervero 1985:50). Daarna het die standaard 

verhoog en is 'n ongeletterde eers as geletterd beskou nadat 

ses jaar lees- en skryfonderrig voltooi is (Heath 1980:123). 

Die relatiewe 

vaardighede in 

benadering sluit 

nie. Volgens 

nie 'n 

Street 

stel meetbare 

(1984:97) word 

geletterdheid deur sosiale, kulturele, ekonomiese, politieke 
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en ideologiese aspekte beinvloed. Verder word die 

geletterdheidspeil van 'n geletterde bepaal deur die vermoe 

of vaardigheid om bepaalde take in 'n besondere situasie 

suksesvol uit te voer. Die standaard waaraan 'n ongeletterde 

moet voldoen, word nie aan die van die formele skool verbind 

nie, maar eerder aan sy vermoe om sosiale, kulturele, 

ekonomiese en politieke sake te kan hanteer. Wat ook al die 

geval is, geen geletterdheidspoging kan sender welomskrewe 

doelwitte suksesvol tot uitvoer gebring word nie. 

4. DOELWITTE MET GELETTERDHEID 

Die doelwitte met geletterdheid word deur Scribner (1984: 9-13) 

aan kultuuraspekte waar lees- en skryfvaardighede deel van 'n 

besondere kultuuromgewing uitmaak, verbind: 

Lees- en skryfvaardighede moet vir 'n indi vidu 

aangeleer word sodat hy/sy hom/haarself kan help om 

aan basiese lewensideale te voldoen. 

Lees- en skryfvaardighede moet aangeleer word sodat 

individue meer beheer oor hulle lewenslot kan 

uitoefen. 

Lees- en skryfvaardighede moet aangeleer word sodat 

individue binne 'n spesifieke kultuuromgewing en 

met die nodige insig kan ontwikkel. 

Daar word vervolgens aangetoon hoe elkeen van die drie 

doelwitte met geletterdheid verband hou. 

4.1 GELETTERDHEID EN LEWENSIDEALE 

Kirsch en Guthrie (1977-1978:505) is van mening dat 'n 

geletterde persoon wat oorlewingsmateriaal soos gifstoftekens 

en noodtekens kan lees, 'n groter kans op 'n langer lewe het 

as iemand wat nie oorlewingsmateriaal kan lees nie. 
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Resnick en Resnick (1977:383) beweer, net soos Kirsch en 

Guthrie, dat die geletterde sy/haar leesvermoe kan gebruik om 

algemene tekse soos koerante en handleidings te lees en dan 

die inligting wat verkry word, aan te wend om sy/haar 

lewensideale te verwesenlik. 

Noor (1982:64) meen dat die vermoe om te kan lees en skryf kan 

bydra tot die verhoging van 'n geletterde se lewensideale 

omdat voldoende kennis oor gesondheid, voedings- en 

gesinsbeplanning, bestuur van die gesin se finansies en die 

skep en instandhouding van 'n tuiste op hierdie manier verkry 

kan word. 

Volgens Fritzgerald (1984:196) word 'n geletterde se 

lewensverwagting ook deur sy vermoe om straatname te 

identifiseer, rigtingaanwysers te verstaan, etikette te lees 

en aansoeke om werk te kan voltooi, beinvloed. 

Volgens Scribner (1984:9) beskik 'n geletterde persoon oor In 

guns tiger vermoe om by die samelewing aan te pas as 1 n 

ongeletterde. Dit het 1 n invloed op die verwagtings van 

ongeletterdes met betrekking tot hul lewenspeil. 

4.2 GELETTERDHEID EN MAG 

Hunter en Harman (1979: 7) meen dat geletterde persone oor meer 

mag as ongeletterdes beskik en sodoende beter keuses as 

ongeletterdes kan maak met betrekking tot hul funksionering 

as familielede, gemeenskapslede, burgers van 'n land, 

verbruikers, werkers en as lede van sosiale, religieuse of 

ander assosiasies waarvan hulle deel vorm. 

Hunter (1982:138) meen ook dat geletterdheid In persoon se 

selfvertroue versterk wat daartoe kan lei dat hy/sy meer 

invloed of mag het oor wat in sy/haar persoonlike lewe gebeur. 
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Scribner (1984:11) meen dat geletterdheid meehelp om 

indi viduele mag te bekom. 'n Geletterde persoon beskik 

byvoorbeeld oor die mag om sy omgewing beter te kan beheer. 

4.3 GELETTERDHEID EN ONTWIKKELING 

Guthrie (1979:451-452) se dat 'n geletterde persoon groter 

insig en begrip ten opsigte van die waarde van die mens se 

ervarings toon. Bepaalde kennis en vaardighede moet dus 

aangeleer word sodat individue groter insig in hulself en 

ander mense, binne 'n spesifieke kultuuromgewing, kan 

ontwikkel. 

Noor (1982:164) is van mening dat 'n geletterde persoon 'n 

groter bydrae tot die ekonomiese ontwikkeling van 'n land kan 

maak as 'n ongeletterde persoon. 

Scribner (1984:13) konstateer dat geletterdheid dit vir 'n 

persoon moontlik maak om in 'n spesifieke omgewing te kan 

ontwikkel. Geletterdheid dra by tot 'n ontwikkeling en beter 

handhawing van 'n persoon se essensiele self. Die vermoe om 

logies te dink, word ook deur geletterdheid bevorder (Scribner 

1984: 14) . 

Beder (1991: 2) beklemtoon Scribner se idees deur geletterdheid 

met spesiale kwaliteite soos gekultiveerdheid en intelligent

wees, te verbind. 

Freire (1972, 1985, 1993) verklaar dat benewens die 

belangrikheid van die besondere kul tuuromgewing waarbinne 

geletterdheid aangeleer word, die politieke en ideologiese 

omgewing ook belangrik is vir die totale ontwikkeling van 

individue. Die individue moet in staat wees om krities te 

staan teenoor politieke en ideologiese ondertone wat in 

geletterdheidsprogramme gevind word (Shinesaw 1991:62). 
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Strategiee vir die voorsiening van geletterdheidsonderrig word 

vervolgens ondersoek. 

5. STRATEGIEE VIR DIE VOORSIENING VAN 

GELETTERDHEIDSONDERRIG 

Daar bestaan vier basiese strategiee wat deur lande gebruik 

kan word wanneer geletterdheidsonderrig voorsien moet word, 

naamlik die fundamenteel-opvoedkundige strategie, die 

funksionele strategie, die bewusmakingstrategie en die 

massaveldtogstrategie. Laasgenoemde strategie kan verder 

onderverdeel word in die eenmalige massaveldtog, die 

selektiewe, intensiewe veldtog, opeenvolgende massaveldtogte 

en die omvattende massaveldtog (Lind en Johnston 1990:68). 

Elkeen van die volgende strategiee is gedurende 'n sekere 

tydperk beskou as die belangrikste wyse waarop 

geletterdheidsgeleenthede voorsien moes word. 

5.1 FUNDAMENTEEL-OPVOEDKUNDIGE STRA TEGIE 

Die fundamenteel-opvoedkundige strategie is vanaf 1946 tot 

ongeveer 1964 deur UNESCO as die belangrikste wyse vir die 

voorsiening van gelet terdheidsonderrig beskou. Gedurende 

1946-64 was UNESCO van mening dat ongeletterdheid in gewone 

ontwikkelingsaktiwiteite aangespreek kan word. Fundamentele 

onderwys was algemene ontwikkelingsaktiwiteite wat onder meer 

lees- en skryfvaardigheid ingesluit het. Die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig is nie as 'n aparte 

ontwikkelingsaktiwiteit gesien nie, maar is ingesluit in ander 

ontwikkelingsaktiwiteite (Bhola 1981:19-20). 

Fundamentele onderwys was daarop gemik om mense te help om na 

die beste van hul vermoe binne hul eie kul tuurverband te 

ontwikkel (UNESCO 1949:16). 
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Die kern-inhoud van fundamentele onderwysaktiwiteite het denk, 

praat, luister, berekening, lees- en skryfvaardighede 

ingesluit. Die gedagte was dat dit 'n persoon se fundamentele 

mensereg is om bogenoemde vaardighede te bekom (Jeffries 

1967:50) . 

Gedurende die tyd het UNESCO die belangrikheid van moedertaal 

as onderrigmedium sterk beklemtoon (UNESCO 1953:8). 

Die ontwikkelingsaktiwiteite in die 1950's en vroee 1960's was 

egter weens onvoldoende inskrywings van studente en 

ontoereikende ontwikkelingsprogramme nie suksesvol nie. Die 

gedagte dat geletterdheid deur middel van 'n algemene 

ontwikkelingsprogram aangespreek kan word, is in die tyd laat 

vaar, hoofsaaklik omdat daar min sukses met die tipe 

ontwikkelingsprogramme behaal is (Jeffries 1967:51-57). 

Nigerie het byvoorbeeld ten spyte van verpligte skoolbywoning 

en 'n ontwikkelingsprogram spesifiek vir analfabeet

volwassenes, nie daarin geslaag om ongeletterdheid te 

verminder nie (Jeffries 1967:51-57). 

Haiti het in 1964 'n tienjaarplan in werking gestel in 'n 

poging om die ongeletterdheidskoers van 85% deur middel van 

'n algemene ontwikkelingsprogram met ongeveer twee derdes te 

verminder (International Bureau of Education 1964:68). 

In 1970 stel UNESCO egter Haiti se ongeletterdheidskoers op 

78% vas. Na ses j aar het ongeletterdheid slegs 

verminder (UNESCO 1978:94). 

met 7% 

Ten spyte van die swak resultate is daar verskeie 

geletterdheidsprogramme wat vandag steeds op die gedagte van 

die fundamentele strategie geskoei is (Lind en Johnston 

1990: 71) . 
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Die verwerping van die idee om geletterdheid deur middel van 

fundamentele onderwysprogramme uit te wisl het tot die 

ontwikkeling van die funksionele strategie gelei. 

5.2 FUNKSIONELE STRATEGIE 

Volgens die fundamenteel-opvoedkundige strategie kan die 

kwessie van ongeletterdheid aangespreek word deur lees- en 

skryfvaardighede in ontwikkelingsaktiwiteite in te sluit. 

Aanvanklik was dit die gedagte dat ongeletterdheid uitgewis 

kan word deur in die algemeen daaraan aandag te gee. Die 

toename in ongeletterdes het egter getoon dat 1 n bree algemene 

strategie nie suksesvol is nie. Dit het tot 1 n verskuiwing 

weg van die fundamenteel-opvoedkundige strategie na die 

funksionele strategie (geletterdheidverbeter produktiwiteit) 

gelei. Die gedagte dat geletterdheid moontlik tot ekonomiese 

ontwikkeling kan lei 1 het reeds in Gray ( 1956:24) se standpunt 

na vore gekom. Gray was van mening dat 1 n persoon as 

funksioneel geletterd beskou kan word wanneer hy/sy oor lees

en skryfvaardighede beskik en dit binne kultuur- of 

groepsverband kan gebruik. Hierdie siening van Gray impliseer 

dat die inhoude van opleidingsprogramme en/of 

ontwikkelingsprogramme aan die spesifieke behoeftes van In 

groep analfabeet-volwassenes moet voldoen (Gray 1956:21-22). 

Gray stel dit dat In persoon as funksioneel geletterd beskou 

kan word indien hy I sy oor lees- en skryfvaardighede beskik wat 

gelykstaande is aan die van 1 n persoon met drie jaar formele 

skoolonderrig. 

Hieruit het die idee om formele skoolstandaarde en 

geletterdheid te verbind 1 die lig gesien (Hunter en Harman 

1979: 27) . 

Die gedagte dat geletterdheid moontlik tot ekonomiese 

ontwikkeling kan lei het in 1964 by die dertiende sessie van 
1 n algemene konferensie van UNESCO sterker na vore getree. 
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By hierdie konferensie is besluit om die fundamentele 

benadering met 'n vyfjaarprogram naamlik die "Expermimental 

World Literacy Programme" (EWLP) te vervang. Die EWLP het 

groter klem op die moontlikheid van ekonomiese ontwikkeling 

geplaas, indien 'n persoon funksioneel geletterd sou wees 

(vide 3:8.5 .1) (Levine 1982:255) . 

In 1965, tydens 'n Internasionale Wereldkonferensie in 

Teheran, het UNESCO die funksionele strategie vir die 

voorsiening van geletterdheidsonderrig aanvaar. Die doelwitte 

van latere geletterdheidspogings moes nou aansluit by die 

ekonomiese behoeftes van 'n land. 

UNESCO het van die standpunt uitgegaan dat onontwikkelde 

gebiede oor 'n groot aantal ongeletterdes beskik terwyl 

ontwikkelde gebiede oor meer geletterdes beskik. Die 

standpunt dat geletterdheid en ontwikkeling hand aan hand 

gaan, is deur die meerderheid van nasies op die konferensie 

aanvaar. Die gedagte dat menslike hulpbronontwikkeling 

ekonomiese ontwikkeling sal bevorder, het aanleiding gegee tot 

geletterdheidsprogramme vir analfabeet-volwassenes (UNESCO 

1972: 101) . 

Die EWLP is in 1967 van stapel gestuur in 'n poging om 

effektiewe maniere vir sosiale en ekonomiese ontwikkeling te 

ondersoek. Die EWLP is in elf lande, naamlik Algerie, 

Equador, Ethiopie, Guiniee, Indie, Iran, Madagaskar, Mali, 

Soedan, Sirie en Tanzanie begin (UNDP/UNESCO 1976:9). 

Die idee dat geletterdheid tot ekonomiese ontwikkeling sal 

lei, is eers tien jaar later bevraagteken. 

5.3 BEWUSWORDINGSTRATEGIE 

Tydens die tiende herdenking van die Teheran-konferensie in 

1975 te Persepolis in Iran is krities na die resultate van 

internasionale betrokkenheid by die voorsiening van 
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geletterdheidsonderrig gekyk. By die konferensie was dit 

duidelik dat die EWLP gemengde suksesse gehad het. In 

Tanzanie was die EWLP suksesvol terwyl dit in ander lande 

minder suksesvol was. Na kritiese evaluering van die EWLP is 

daar bevind dat bitter min van die inligting wat bekom is, 

aangewend kon word om ongelet terdheid te beperk (Wagner 

1987:4). 

Paulo Freire, 'n Braziliaanse opvoedkundige, het tydens die 

Teheran-konferensie sy teorie van bewusmaking met ander 

opvoedkundiges gedeel. Bewusmaking behels volgens Freire dat 

analfabeet-volwassenes krities bewus gemaak moet word van hul 

gemeenskap se probleme met die oog op die omkeer daarvan. 

Hierdie teorie is as revolusioner van aard beskou. Leerders 

word deur middel van gesprekvoering bewus gemaak van probleme 

in hul gemeenskap en dan het die leerders gewoonlik gehelp om 

die probleme op te los (vide 3:8.5.2) (Furter 1985:305). 

Hierdie teorie het tot die verdere verbreding van die 

omskrywing van geletterdheid gelei. Geletterdheidspogings 

moes hierna ook tot grater bewustheid aanleiding gee. UNESCO 

het verklaar dat die funksionele strategie verbreed moet word 

om alle politieke, ekonomiese, sosiale en kulturele dimensies 

in te sluit. Geletterdheidspogings moes daarop gemik wees om 

'n kritiese bewuswording by individue te probeer bevorder 

sodat hulle in staat sou wees om 'n positiewe invloed op hul 

lewenslot uit te oefen (UNDP/UNESCO 1976:191). 

5.4 MASSA VELDTOGSTRA TEGIE 

'n Internasionale seminaar is in 1982 in Udaipur, Indie gehou 

om UNESCO en die "International Council for Adult Education" 

(!CAE) se verslag van "Campaigning for Literacy" te bespreek. 

By die seminaar is 'n verklaring uitgereik wat geimpliseer het 

dat die hele wereld moes saamspan in 'n paging om 

ongeletterheid te bekamp (Bhola 1984:20) 
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Die idee dat geletterdheidspogings moes uitbrei om meer 

ongeletterdes te bereik het by die Udaipur-seminaar ontstaan. 

Om soveel as moontlik van die ongeletterdes te bereik, moes 

van die massaveldtogstrategie gebruik gemaak word. Hierdie 

gedagte is sterk by 'n Wereldkonferensie aan die begin van 

1990 beklemtoon (Lind en Johnston 1990:37). 

'n Massaveldtogstrategie is 'n paging wat deur 'n regering 

aangewend word om alle ongeletterde mans en vroue van 'n 

bevolking binne 'n bepaalde tydsduur geletterd te maak (Bhola 

in Lind en Johnston 1990:64). 

Bhola (1983:222) beweer dat, ten einde sukses in enige 

massaveldtog te behaal, daar noukeurig ondersoek na die 

volgende sake ingestel moet word, naamlik: 

die strewe van die staat na politieke 

eensgesindheid; 

die neem van beleidsinisiatiewe deur die staat; 

die daarstelling of ontwikkeling van 'n omvangryke 

beleidmakende en wetgewende liggaam wat dit 

moontlik sal maak om die veldtog uit te voer; 

die bestudering en opstelling van vereistes waaraan 

neo-geletterdes sal moet voldoen voordat hul deur 

middel van sertifisering erkenning sal kry; 

die algemene begeestering van die publiek tot 

deelname en die wyse waarop ongeletterdes 

gemoti veer kan word om aan die veld tog deel te 

neem; 

die daarstelling van voldoende fasiliteite soos 

geboue en die finansiering van die veldtog deur die 

staat; 
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die ontwikkeling van verbindingstrukture tussen die 

ministerie en ander geletterdheidsbelanghebbendes 

soos byvoorbeeld nie-staatsorganisasies (NSO' s), 

kerke en industriee. Alle rolspelers moet 'n 

vennootskap vorm om die veldtog te bevorder; 

die evaluering van inhoud, prosesse en resultate 

aan die hand van standaarde wat vooraf bepaal is; 

die ontwikkeling 

verrykingsprogramme 

en 

wat 

vestiging 

onder 

van 

meer 

ondersteuningsprogramme aan neo-geletterdes bied. 

Daardeur word regressie by neo-geletterdes 

verminder of voorkom. 

Die sukses van massaveldtogte word in 'n groot mate bepaal 

deur die betrokkenheid van die staat, veral waar ideologiese 

doelwitte nagestreef en die hersamestelling van sosiale klasse 

nodig geag word (Bhola 1983:206). 

Die massaveldtogstrategie kan as 'n eenmalige poging, as 'n 

opeenvolgende reeks van massaveldtogte, as 'n algemene 

massaveldtog oor 'n lang tydperk 6f as 'n selektiewe, 

intensiewe veldtog onderneem word. 

Daar word vervolgens kortliks na elkeen van hierdie veldtogte 

verwys. 

5.4.1 Selektiewe, intensiewe veldtog 

Lind en Johnston (1990:94-95) identifiseer twee tipes 

kleinskaalse selektiewe geletterdheidsveldtogte. Die eerste 

tipe behels 'n gedesentraliseerde staatsinisiatief waar 

spesifieke areas deur staatsdepartemente aangespreek word om 

ongeletterdheid te verminder en die tweede tipe waar (NSO's) 

of gemeenskapsgemotiveerde geletterdheidspogings gebruik word 

om ongeletterdheid te verminder. Oor die algemeen is 
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selektiewe, intensiewe programme meer intensief, meer buigbaar 

en minder burokraties van aard as enige van die ander 

massaveldtogte. 

Die staat is by die eerste tipe selektiewe, intensiewe 

geletterdheidsprogramme betrokke en maak daardeur voorsiening 

vir onderriggeleenthede aan ongeletterdes. Die feit dat die 

staat betrokke is, lei tot die perspektief dat leerders baat 

sal vind deur die veldtog te ondersteun. Die tipe selektief, 

intensiewe veldtog lei soms tot die inperking van 

bevolkingsgroei, verhoogde salarisse, bevordering en groter 

werksekerheid (Bhola 1981:20). 

NSO of gemeenskapsgemotiveerde geletterdheidspogings, word 

deur 'n verskeidenheid organisasies binne gemeenskappe ten 

uitvoer gebring. Vakbonde, kerke en vroueorganisasies is maar 

'n paar van die strukture wat by die voorsiening van 

geletterdheidsgeleenthede op 'n selektiewe en intensiewe wyse 

betrokke is (Lind en Johnston 1990:95). 

Volgens Lind en Johnston (1990:95) is die selektiewe, 

intensiewe veldtogte redelik suksesvol. 

Die getal ongelet terdes verskil van gebied tot gebied en 

daarom is dit ook nodig om kortliks te verwys na veldtogte wat 

geloods kan word wanneer daar 'n groot aantal ongeletterdes 

is, soos byvoorbeeld die eenmalige massaveldtog. 

5.4.2 Eenmalige massaveldtog 

'n Eenmalige massaveldtog word deur Bhola (in Lind en Johnston 

1990:85) soos volg beskryf: 

"[It is] a mass approach that seeks to make all adult men and 

women in a nation literate within a particular time frame. 

Literacy is seen as a means to a comprehensive set of ends -

economic, social, structural, cultural and political." 
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Suksesvolle massaveldtogte word deur noue staatsbetrokkenheid 

by die voorsiening en koordinering van hulpbronne vir 

geletterdheidsonderrig gekenmerk. 

Charismatiese leiers moet verder onverdeelde aandag aan die 

geletterdheidsveldtogte gee (Bhola 1983:245). 

Eenmalige massaveldtogte wat 'n groot mate van sukses behaal 

het, is byvoorbeeld Kuba (1961-1965), Nicaragua (1979-1980), 

Suid-Vietnam (1975-1978) en Somalie (1973-1975) geloods 

(UNDP/UNESCO 1976:86). 

Wanneer die onderskeie massaveldtogte van naderby ondersoek 

word, kom sekere ooreenkomste na vore: 

Al die lande het 'n groot aantal ongeletterdes by 

die massaveldtogte betrek. 

Die massaveldtogte het hoogtens twee jaar geduur. 

Alle beskikbare maniere om ongeletterdes by 

massaveldtogte betrokke te kry, is aangewend. 

Die staat was grotendeels verantwoordelik vir die 

daarstelling van die nodige beleide, wetgewing, 

strukture en instellings. 

Die inhoud van programme was intiem met die 

ideologie van die staat verbind. 

In al vier genoemde lande het regressie met 

betrekking tot neo-geletterdes voorgekom (Lind en 

Johnston 1990:89-91). 

Benewens eenmalige massaveldtogte kan ongeletterdheid verder 

deur opeenvolgende massaveldtogte verminder word. 
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5.4.3 Reekse massaveldtogte 

Die eerste reeks massaveldtogte is tussen 1919 en 1939 in die 

Sowjetunie ingestel waarna die persentasie ongeletterdes in 

die bevolking van 70% tot 20% afgeneem het (Mironov 1991: 238) . 

Gedurende die sewentigerj are is die reekse massaveldtogte 

toenemend deur regerings aangewend om ongeletterdheid te 

verminder. Lande wat suksesvol van die strategie gebruik 

gemaak het, was Tanzanie (1971-1983) I Irak (1978-1980), Burma 

(1969-1972 en 1976-1981) en Kenia (1979-1983). In Aantal 

lande het reekse massaveldtogte van stapel gestuur wat tans 

nog in werking is. Voorbeelde hiervan is die veldtogte in 

Ethiopie (begin in 1979) 1 Mosambiek (begin in 1978) en Angola 

(begin in 1976) (Lind en Johnston 1990:92). 

Verskeie faktore dra daartoe by dat reekse massaveldtogte 

gebruik kan word om ongeletterdheid te verminder (Lind en 

Johnston 1990:92). 

Die verskillende reekse massaveldtogte toon 'n aantal 

ooreenkomste. Die ooreenkomste behels onder meer dat: 

reekse massaveldtogte oor 'n peri ode van tussen 

vyftien en twintig jaar strek; 

reekse massaveldtogte twee tot tien j aar geduur 

het; 

die inhoude van die programme intiem met die 

ideologie van die staat verbind was; 

al die lande oor In groot aantal ongeletterdes wat 

vir 1 n spesifieke tydperk by 

geletterdheidsveldtogte betrek moes word, beskik 

het; 
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die betrokke lande nie oor voldoende infrastrukture 

en hulpbronne beskik het nie; 

daar, met die uitsondering van Tanzanie, in al die 

betrokke gebiede 'n verskeidenheid tale gebesig is 

(Lind en Johnston 1990:93-94). 

Die reekse massaveldtogte strek gewoonlik oor 'n lang periode 

wat bydra tot die ontstaan van 'n verskeidenheid probleme. 

Hierdie probleme sluit die feit in dat dit uiters moeilik is 

om vrywillige onderwysers en volwasse leerders oor 'n lang 

tydperk gemotiveerd te hou. Die deelname van onderwysers op 

vrywillige grondslag het daartoe bygedra dat die eerste twee 

of drie reekse van die massaveldtog suksesvol verloop, maar 

dat dit daarna afplat (Lind en Johnston 1990:94). 

'n Verdere variasie op die reekse massaveldtogte-strategie is 

die gebruik van 'n omvattende massaveldtog. 

5.4.4 Omvattende massaveldtog 

Die omvat tende massaveldtogbenadering maak onderriggeleenthede 

aan massas ongeletterdes moontlik. In die tipe veldtog word 

'n baie lae profiel deur die staat gehandhaaf. NSO's speel in 

die omvattende massaveldtog 'n groot rol in die uitvoering 

en implementering daarvan (Lind en Johnston 1990:99). 

Hierdie benadering tot die uitwissing van ongeletterdheid is 

in Botswana, Kenia, Brazilie en Mexiko gebruik (Lind en 

Johnston 1990:99). 

Indien die veldtog oor 'n lang tydperk gestrek het, was dit 

moeilik om onderwysers te kry wat bereid sou wees om die taak 

vrywillig te verrig. Dit was hoofsaaklik die NSO's se taak 

om onderwysers vir die veldtog te werf en die veldtog ten 

uitvoer te bring (Lind en Johnston 1990:99). 
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Teen bostaande agtergrond wil dit voorkom asof 1 n universeel 

aanvaarbare omskrywing van geletterdheid nie moontlik is nie. 

Ten einde die doel van die proefskrif op sinvolle wyse na te 

streef 1 is dit nodig om 1 n operasionele omskrywing van die 

begrip geletterdheid te formuleer. 

6. WERKSOMSKRYWING 

GELETTERDHEID 

VAN DIE BE GRIP 

Die bovermelde omskrywings van die begrip geletterdheid sluit 

verwysings na 1 n verskeidenheid aspekte soos lees 1 skryf I 

rekenl gedrag 1 kennis 1 kritiese bewustheid 1 samewerkingl 

ontwikkeling in. Volgens Hutton (1992:12) is dit egter nie 

wenslik om In enkele vaardigheid uit te sender en dan In 

persoon wat die vaardigheid beheers 1 as "geletterd" te beskou 

nie. Verder omvat pogings ter bevordering van geletterdheid 

'n dinamiese, lewenslange werksaamheid wat strek van die 

eerste pogings om letters te vorm tot by die effektiewe 

beheersing van een of meer vaardighede. 

Wanneer daar met 1 n bepaalde omskrywing gepoog word om 1 n 

eind- of afsnypunt van die proses aan te dui 1 word dit 

gewoonlik slegs gedoen om meetbare doelwitte daar te stel 

(Hutton 1992:12). 

1 n Eenvoudige 1 eie omskrywing van geletterdheid lyk in die lig 

van voorgaande nie moontlik nie. Derhalwe word die omskrywing 

soos deur UNESCO as operasionele definisie vir die doel van 

die proefskrif gebruik: 

"A person is literate when he has acquired the essential 

knowledge and skills which enable him to engage in all those 

activities in which literacy is required for effective 

functioning in his group and community and whose attainments 

in reading, writing and arithmetic make it possible for him 

to continue to use these skills towards his own and the 

community's development" (Hutton 1992:10-11). 
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In die hieropvolgende hoofstuk word ondersoek ingestel na die 

ontstaan en ontwikkeling van 'n skryfstelsel in die Westerse 

Wereld teen die agtergrond van bostaande besinning oor 

geletterdheid. 
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van hierdie hoofstuk is drieledig, 

die ontstaan en ontwikkeling van skrif in die 

Westerse Wereld te beskryf; 

f.aktore wat die ontwikkeling van lees<~ en 

skryfvaardighede teengewerk of bevorder het, 

na te vors; 

enkele geletterdheidsveldtogte te noem. 

1. INLEIDING 

Boekgeleerdheid is deur die klassieke Grieke as die 

uitsluitlike voorreg van die priesters en elite beskou. Vandag 

maak di t deel van die algemene opvoedingsgebeure van die 

moderne wereld uit (Clifford 1984:472). 

Boekgeleerdheid word vandag algemeen met volwassenheid verbind 

en die toename in boekgeleerdheid word deur Elizabeth 

Eisenstein (1979:432) as die mees fundamentele sosiale 

rewolusie van die Westerse geskiedenis beskou. Laasgenoemde 

gebeurtenis, die vervaardiging van papier en die ontdekking van 

die drukpers het grootliks tot die vestiging van 'n 

skryfkultuur in die Westerse Wereld bygedra (Clifford 

1984:472). 

Voordat die mensdom skriftelik kon kommunikeer, is daar 

hoofsaaklik van mondelinge kommunikasie gebruik gemaak. 
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Sosiale verandering wat die vermoe om skriftelik te kommunikeer 

insluit, het tot en met die 17de eeu stadig plaasgevind en was 

beperk tot priesters en die elite. Mettertyd het sosiale 

verandering ook by die middelste en laer klasse van die 

samelewing plaasgevind. Daarmee saam het die vermoe van die 

mens (in die algemeen) om skriftelik te kan kommunikeer, 

toegeneem. Vandag is dit uiters moeilik om ekonomies 'n 

bestaan te maak sonder die vermoe om skriftelik te kan 

kommunikeer. 

2. MONDELINGE KOMMUNIKASIE IN DIE KLASSIEKE TYD, 

( + 800 v .C. - ± 600 n.C.) 

Sedert die vroegste tye en ook gedurende die klassieke tyd het 

die mens sterk op mondelinge kommunikasie gesteun. Openbare 

redevoering het deel van die Griekse kultuur uitgemaak en lank 

na die ontstaan en ontwikkeling van skrif is openbare 

debatvoering nog gereeld beoefen (Havelock 1977:382). 

Mondelinge kommunikasie was uiters belangrik in die tyd en is 

slegs deur skriftelike kommunikasie aangevul (Botha 1992:195-

201) . 

Die ontstaan en ontwikkeling van skryfstelsels word in die 

volgende afdeling beskryf. 

3. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN SKRYFSTELSELS 

Om te kan skryf beteken dat 'n persoon 'n stel kodes wat 

duidelik sigbaar is en 'n bepaalde betekenisinhoud dra, kan 

gebruik (Ong 1993:84). 

Die mens het na bewering ongeveer 30 000 jaar gelede vir die 

eerste keer semi-permanente merke op rotse gemaak, maar die 

vermoe om te kan skryf, soos wat dit vandag verstaan word, het 

eers ongeveer 6 000 jaar gelede in die "eerste beskawings", 
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naamlik Mesopotamie (huidige Irak), Egipte, Noord-Indie, Sjina 

en Meso-Amerika ontwikkel (Barton 1994:112). 

Op die kaart hieronder word die eerste beskawings wat ongeveer 

6 000 jaar gelede ontstaan het, aangetoon. Dit was in hierdie 

beskawings waar die behoefte vir en die gebruik van 

skryfstelsels ontstaan het. 

Figuur 2: Kaart van die "eerste beskawings" 

STILLE 
OSEAAN 

(Barton 1994:112) 

Mense het gedurende die vroegste tye hulself verstaanbaar 

gemaak deur prentjies te teken. 'n Paar prentjies het 'n sin 

voorgestel. Die tekening van 'n oog, gevolg deur die van 'n 

by, sou byvoorbeeld beteken: "Ek sien 'n by". Dit was egter 

nie moontlik om alle begrippe en idees op hierdie manier voor 

te stel nie en later is woorde verder opgebreek in lettergrepe 

en is lettergrepe deur tekeninge voorgestel (Barton 1994:115). 
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Dit was van die eerste pogings om deur middel van skrif te 

kommunikeer. Hierdie soort skrif het dikwels aanleiding tot 

misverstande gegee, derhalwe het die Egiptenare 'n stelsel 

bedink waarvolgens op spesifieke tekens vir bepaalde klanke 

ooreengekom is. Hierdie eerste alfabet het uit 24 letters 

bestaan en die moderne alfabet wat in die Westerse Wereld 

gebruik word, is in 'n sekere mate hierop gebaseer. Hierdie 

soort tekenskrif is bekend as beeldskrif, of hierogliewe, en 

is gaandeweg vereenvoudig (Greaves, Cannistraro, Zaller en 

Murphey 1990:193). 

Die eerste volwaardige skryfstelsel het teen die jaar 

1 600 v.C. in Egipte en Mesopotamie ontwikkel. Die 

skryfstelsel wat slegs uit konsonante bestaan het, is later 

deur die Fenisiers aangepas en het gedurende die 9de eeu v.C. 

na Griekeland versprei. Die Fenisiers was 'n Semitiese ras wat 

by uitstek kooplui, handelaars en ontdekkers was. Hulle was 

veral bekend vanwee hulle skeepsbou. Finicie was vanwee sy 

ligging 'n skakel tussen die Ooste en die Weste. Uit die 

hierogliewe wat hulle van die Egiptenare geleer het, het hulle 

'n eenvoudige alfabet tot stand gebring. Die nuwe alfabet het 

uit 22 letters bestaan. Hierby het die Grieke vokale gevoeg 

waarna die Etruriers dit aan die Romeine bekend gestel het. 

Die Etruriers was 'n klassieke volk wat omstreeks 200 v.C. in 

Noord-Italie gewoon het. Etrurie het aan die Griekse, sowel 

as die Romeinse gebiede gegrens. Na die verowering van Etrurie 

deur die Romeine, het die Romeine ook die alfabet begin 

gebruik. Dit was in die tyd dat die letters van die alfabet 

die vorm aangeneem het wat dit vandag nog het (Hoyles 1977:16 

kyk ook Havelock 1977:93-94). 

Verskeie faktore het tot die ontwikkeling en bevordering van 

'n skryfstelsel na die ontstaan en ontwikkeling van die alfabet 

bygedra. 
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4. FAKTORE WAT DIE SKRYFSTELSEL IN DIE KLASSIEKE 

TYD, (± 800 v.C. - + 600 n.C.) BEVORDER HET 

Die belangrikste aspekte wat tot die bevordering van lees- en 

skryfvaardighede in die klassieke tyd bygedra het, was die 

sosiale groepering van mense binne bevolkings, die politieke, 

ekonomiese en godsdienstige ontwikkeling van lande. 

4.1 SOSIALE GROEPERINGE 

Die eerste sosiale groeperings van die mens het slegs uit 

gesinslede bestaan. Soos wat mense met verloop van tyd in 

stede en dorpe saamgetrek het, het hierdie eenvoudige 

groeperings van mense uitgebrei tot meer komplekse sosiale 

groeperings. Laasgenoemde het 'n hierargiese vorm aangeneem 

en mense is mettertyd volgens klas en stand gegroepeer. Veral 

in die komplekse groeperings het daar later 'n behoefte 

ontstaan aan 'n skryfstelsel, deur middel waarvan byvoorbeeld 

aangedui kon word wie die besitter van 'n stuk grond was 

(Browning 1989:2-19). 

Skrif is hoofsaaklik deur die bevoorregte klas, wat uit 

priesters en die elite bestaan het, gebruik (Tambiah 1968:113-

114) . 

Die vermoe om te kan lees en skryf het aan die bevoorregte klas 

mag oor die minder bevoorregte klasse gegee. Die bevoorregte 

klas was dan ook van mening dat indien die minderbevoorregtes 

sou leer lees en skryf, hulle hul mag oor die 

minderbevoorregtes sou verloor (Clifford 1984: 486) . Goody 

(1986:320) beklemtoon dan ook dat die vermoe om te kan lees en 

skryf eers gesien is as 'n mistieke en geheime krag wat nie vir 

die "gewone" mens beskore was nie. 

Afgesien van sosiale ontwikkeling, het politieke ontwikkeling 
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ook tot die bevordering van lees- en skryfvaardighede in die 

klassieke tyd bygedra. 

4.2 POLITIEKE ONTWIKKELING 

Natuurlike en geografiese faktore het 'n sterk invloed op die 

ontstaan van stede en dorpe gehad. Dit was ook met die Grieke 

die geval. Griekeland is 'n klein, bergagtige landjie met 'n 

gebroke kuslyn. Die bevolking was in groepe verdeel en daar 

het geen sterk samehorigheidsgevoel onder hulle bestaan nie. 

Samelewings op die vasteland en op die eilande het onafhanklik 

van mekaar ontwikkel hoewel hulle almal Grieke was. S6 het 

daar 'n aantal aparte gemeenskappe of stadstate ontstaan. 

Selfs nie 'n gemeenskaplike taal, eenderse gode en die 

instelling van die Olimpiese spele (wat oorspronklik as 'n 

godsdienstige geleentheid ter ere van gode gehou is), kon die 

nodige samehorigheid bewerkstellig en hierdie ontwikkeling van 

afsonderlike state verhoed nie. Daar het ongeveer 150 sulke 

stadstate ontstaan. Die verskillende stede het heel temal 

onafhanklik van mekaar ontwikkel en nie eens dieselfde soort 

regeringstelsels gehad nie (Bradley 1989:10-11). 

Aanvanklik is die stadstate regeer deur die sogenaamde 

heldekonings (monargie) , wat veronderstel was om afstammelinge 

van die gode te wees. Hulle is in 'n adviserende hoedanigheid 

bygestaan deur 'n Raad van Edellui, terwyl die hele volk in 

sekere gevalle oor belangrike aangeleenthede geraadpleeg is. 

Mettertyd het ryk families (oligargie - 'n regering bestaande 

ui t 'n paar mense) die regerings oorgeneem. Hierdie ryk 

edellui het die armer klasse van die volk onderdruk en die volk 

het teen hulle in opstand gekom. Hierna het 'n tydperk gevolg 

waarin tiranne regeer het. 'n Enkele persoon het 'n stad 

regeer. Hy het die armer klasse probeer ophef. Die persoon 

was as 'n 11 tiran 11 bekend. Die woord het toe nie die ongunstige 

betekenis gedra wat dit vandag het nie. Die woord 11 tiran 11 het 
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slegs "'n regeerder met onbeperkte mag" beteken. Met verloop 

van tyd het die tiranne van sommige stadstate ook die volk 

begin onderdruk en uit die weerstand van die bevolking teen 

tirannie het 'n ander vorm van regering, bekend as 'n 

demokrasie of volksregering, ontwikkel. Demokratiese gebruike 

het van stadstaat tot stadstaat verskil. 

Ten spyte van verskille het die Griekse demokrasie geimpliseer 

dat 'n volk direkte inspraak in die regering gehad het (Bradley 

1989:11 kyk ook Powell 1991:276). 
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Figuur 3: ALGEMENE POLITIEKE ONTWIKKELING IN 

GRIEKSE STADSTATE 

(Bradley 1989:11) 
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Uit die figuur op die vorige bladsy kan afgelei word dat die 

Griekse stadstate deur verskillende fases van politieke 

ontwikkeling beweeg het. Hierdie ontwikkeling het 'n 

belangrike invloed op die gebruik van lees- en skryfvaardighede 

gehad in die sin dat die onderskeie regerings aspekte rakende 

die ordening, beheer en regulering van administratiewe sake, 

bevele en kommunikasie met die burgers op skrif moes stel. 

Verder het die gebruik van skrif deur die hoogste politieke 

gesag dit vir "gewone" mense nodig gemaak om te kan lees en 

skryf. Sodoende is skriftelike kommunikasie bevorder (Bradley 

1989: 89) . 

Politieke gesofistikeerdheid en die grater vryheid van 

individue in state het daartoe gelei dat die vermoe om te kan 

lees en skryf 'n al grater invloed op openbare sake gehad het. 

In Athene het mans grater aansien en meer vryheid van beweging 

as vrouens gehad. Vrouens het geen politieke aanspraak gehad 

nie. Mans is daarom vroeer as vrouens aan die skryfkuns (stem 

deur te skryf) blootgestel (Greaves et al 1990:90-91, kyk ook 

Havelock 1977:382). 

'n Persoon wat lid van 'n welgestelde of aristrokatiese familie 

was, was nie noodwendig verseker van 'n hoe posisie in die 

politieke stelsel van die stad nie. Daardie persoon moes die 

besluite van die Volksraad kon beinvloed voordat hy 'n hoe 

posisie in die politieke lewe kon bekom. Die stede was klein 

en daarom was dit vir alle vrygebore manlike Grieke moontlik 

om deel te he aan die regering se besluitnemingsprosesse (Burns 

1989:91-92). 

Dat Atheners goed kon lees en skryf word afgelei uit die feit 

dat alle wetgewing op skrif verskyn het en kennisgewings oral 

in die stadstaat vasgespyker is vir algemene kennisname. 

Wanneer inwoners insae wou he in die konsti tusie van die 

stadstaat is dit ook op skrif beskikbaar gestel. Laasgenoemde 

beteken egter nie noodwendig dat skrif algemeen gebruik was 

nie, want wetgewing is soms ook deur orators voorgedra of 
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voorgelees (Chipolla 1969:38). 

Naas politieke ontwikkelinge 

heelwat tot die bevordering 

Klassieke tyd bygedra. 

het ekonomiese ontwikkeling 

van die skryfstelsel in die 

4.3 EKONOMIESE ONTWIKKELING 

Handelaars moes van transaksies, bank- en wisselkoerse en 

lenings rekord hou en belastingvorms invul, lyste van aankope 

en verkope, rekeninge en korrespondensie op skrif plaas. As 

gevolg hiervan het hulle ook In bydrae tot die ontwikkeling van 
1 n doeltreffende skryfstelsel gelewer. Ontdekkings met 

betrekking tot sistematiese 1 asook gesofistikeerde en komplekse 

wiskundige berekenings is algaande gemaak en in handboeke 

aangeteken (Finnegan 1988:23 1 kyk ook Winterowd 1989:11). 

Ander redes waarom die skryfstelsel noodwendig bevorder moes 

word, was onder meer dat handelstransaksies op skrif gestel en 

dat finansiele dokumente bewaar moes word. Kontrakte, 

testamente en korrespondensie met handelaars van ander gebiede 

het die skryfstelsel bevorder (Browning 1989:2-19). 

Die vraag na mense wat oor lees- en skryfvaardighede beskik 

het, het toegeneem namate die handel en ekonomie ontwikkel het. 

Hoewel die lees- en skryfvaardighede wat gebruik is 1 nie 

noodwendig gesofistikeerd was nie, het dit skriftelike 

kommunikasie bevorder (Harris 1989:198) 

Nadat die Grieke gevind het dat hulle eie vasteland te droog 

was en nie in die behoeftes van die bevolking kon voorsien nie, 

het hulle kolonies begin stig. Deur 'n seevarende volk te 

word, kon hulle uitgebreide reise onderneem wat die verkoop van 

handelsware aansienlik gestimuleer het en hierdeur is die 

skryfstelsel na ander gebiede versprei (Harris 1989:198). 
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Ekonomiese uitbreiding en ontwikkeling het 'n groot bydrae tot 

die bevordering van lees- en skryfvaardighede gelewer. 'n 

Verdere faktor wat die skryfstelsel beinvloed het, was 

godsdienstige ontwikkelinge. 

4.4 GODSDIENSTIGE ONTWIKKELING 

Tot 305 n.C. is die Romeinse Ryk deur verskeie despote regeer. 

In die tyd het die lot van die burgers swaarder geword en het 

hulle so te se geen vryhede gehad nie. Belastings was hoog en 

die keiser se wil was wet. Meer mense het na die Kerk en die 

boodskap van hoop begin uitreik. In 311 n.C. is die 

Christelike geloof deur die staat erken en is die vervolging 

van die Christene gestaak (Greaves et al 1990: 165). 

Die Rooms-Katolieke Kerk was nog in sy kinderskoene en het op 

hierdie tydstip nie 'n werklike bydrae tot die bevordering van 

lees- en skryfvaardighede gemaak nie behalwe dat die pous soms 

per brief met ander gesante van die kerk gekommunikeer het. 

Later het die kerk egter 'n groter bydrae tot die bevordering 

van die vaardighede gemaak (vide 3:6 .1. 3 en 3:7.3) (Hoyles 

1977: 18). 

Wanneer die ontwikkeling van lees- en skryfvaardighede 

ondersoek word, is dit eweneens belangrik om die geskiedenis 

van formele skole na te vors omdat die beskikbaarheid van skole 

die bevordering en verspreiding van lees- en skryfvaardighede 

beinvloed het (Botha 1992:202). 

Die ontwikkeling van 'n meer komplekse samelewing het 

veroorsaak dat die behoefte aan georganiseerde lees- en 

skryfvaardighede al groter geword het. 

4.5 OPVOEDKUNDIGE ONTWIKKELING 

Die Klassieke beskawings het onderwys nie as die staat se 

verantwoordel ikheid beskou nie, maar eerder as 'n private 
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aangeleentheid. Elementere onderwys was tot die middel van die 

Sde eeu n.C. beskikbaar. Beroepsopleiding is tuis verskaf of 

deur middel van vakleerlingskap verkry. Kennis van literatuur 

en filosofie moes van individue, ouer persone en tydgenote 

verkry word (Finley 1964:94). 

Die Grieke en Romeine het mense in die retoriek opgelei deur 

gebruik te maak van orators wat die tegnieke van goeie openbare 

redevoering aan hulle leerlinge oorgedra het. Die doel van die 

soort opleiding was onder meer om die geheue so goed as 

moontlik te ontwikkel (Harris 1989:33). 

Opleiding was in die Klassieke tyd nie gestruktureerd en 

georden nie. Dit het egter mettertyd nodig geword om kennis 

en metodiek op 'n formele wyse te sistematiseer en te orden. 

Die eerste skole is tussen 500 en 400 v.C. deur die Grieke 

ontwikkel. Teen die einde van die 4de eeu v.C. was primere 

skole 'n algemene verskynsel in die Hellenistiese beskawing. 

Daar kon teen die einde van die Sde eeu v.C. twee tipes skole 

onderskei word. Eerstens was daar die tradisionele 

afrondingskole wat voorsiening vir militere en fisiese 

opleiding gemaak het. Tweedens was daar 'n soort ambags- of 

beroepskool vir skrywers en sekretarisse. Die skole het 

hoofsaaklik opleiding in die tegniek van skryf verskaf 

(Boardman, Griffin en Murray 1986:228-229). 

Sekondere skole was kleiner en in die kurrikulum van die skole 

is opleiding in retoriek voorop gestel. Die werke van groot 

digters en skrywers is bestudeer en dit was as 'n 

noodsaaklikheid vir verdere opleiding beskou. Gedurende die 

Hellenistiese tydperk het sekondere skole klem gele op die 

bestudering van taal, literatuur, retoriek en wiskunde. Die 

eklektiese aard van die skole, asook die feit dat onderwysers 

swak betaal is, het onderwysers se motivering laat afneem. Dit 

het die onderwys onvermydelik benadeel. T6g het hierdie skole 

die bevolking se vermoe om te kan lees en skryf aansienlik 
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verhoog omdat kinders wat leer lees en skryf het, hierdie 

vaardighede as volwassenes kon aanwend (Burns 1989:136). 

Tuisonderrig was in die Romeinse Ryk die enigste vorm van 

opleiding. Tuisonderrig kon net deur die welgesteldes bekostig 

word en die res van die bevolking moes van onderwysers wat in 

openbare plekke skoolgehou het, gebruik maak. Die meeste 

onderwysers is swak betaal en die kwaliteit van onderrig het 

van onderwyser tot onderwyser gevarieer (Burns 1989:168). 

Hoewel die Romeine hoofsaaklik die Griekse onderwysstelsel 

oorgeneem het, is daar ook veranderinge aan die stelsel 

aangebring. Hierdie veranderinge het onder meer behels dat 

Romeinse heersers spesiale erkenning aan skole gegee het deur 

hulle te finansier. Meisies is toegelaat om saam met seuns die 

elementere skole by te woon en verder het munisipaliteite en 

welgestelde persone die onderwysers en boeke begin borg. Die 

kurrikulum het voorsiening vir taalonderrig en retoriek gemaak 

(Burns 1989:169) . 

Ten spyte van staatsfinansiering van skole was daar nie 'n 

groter aantal Romeine, as Grieke wat kon lees en skryf nie 

(Graff 1987:27). 

Onderwys in die Klassieke tyd het grootliks op die gesproke 

woord berus. Letters, lettergrepe, woorde, paragrawe, 

stories, liedj ies en ballades is gememoriseer en voorgedra 

(Havelock 1977:386-387). 

Die feit dat kinders wel skole kon bywoon, het daartoe bygedra 

dat hulle beter voorbereid was op dit wat van hulle as 

volwassenes in die samelewing verwag sou word. Kinders was ook 

beter georienteer ten opsigte van verskillende 

beroepsmoontlikhede. 

Die beskikbaarheid van geskrewe manuskripte het tot die 
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bevordering van lees- en skryfvaardighede bygedra. 

4.6 BESKIKBAARHEID VAN BOEKE/MANUSKRIPTE 

Daar was al heelwat manuskripte teen die vyfde eeu v. C. 

verkrygbaar. Die manuskripte was egter skaars en duur en was 

nie binne die bereik van Jan Publiek nie (Botha 1992:195-201). 

Die beperkte beskikbaarheid van boeke en manuskripte in die 

Klassieke tyd, het tot 'n geleidelike styging in die gebruik 

van lees- en skryfvaardighede gelei (Burns 1989:379). 

Al bogenoemde faktore het 'n rol in die bevordering van lees

en skryfvaardighede gespeel . Daar was egter bedenkinge oor die 

gebruik van skrif as 'n manier van kommunikasie. 

5. WEERSTAND TEEN DIE GEBRUIK VAN SKRIF AS 'N 

KOMMUNIKASIEMIDDEL 

Net soos daar 'n paar jaar gelede sterk bedenkinge was oor die 

waarde wat rekenaars vir die mens het, was daar in die 

klassieke tyd ook skeptisisme oor die gebruik van skrif as 'n 

kommunikasiemiddel. 

Plato was baie krities oor die aard van lees- en 

skryfvaardighede en het dit as oppervlakkig beskou. Hy het 

geglo dat slegs deur 'n dialogiese benadering te volg, 

essensiele waarheidsbeginsels na vore kon kom. Hy was veral 

daarteen gekant dat 'n persoon wat kon lees en skryf, as 'n 

intellektuele persoon beskou word, omdat dit volgens hom nie 

ware kennis was waaroor die leser beskik het nie. Hy het ook 

die mening gehuldig dat iemand slegs kennis gehad het wanneer 

sy redenasies bevraagteken kon word en hy hierdie vrae dan kon 

beantwoord. Plato se idee het ook betrekking wanneer daar na 

"kennis in 'n rekenaar" verwys word. Kennis word deur 'n 

persoon in die rekenaar gestoor, maar di t veronderstel nie 
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noodwendig dat daardie persoon die kennis geinternaliseer het 

nie (Ong 1993:79). 

Plato se argument was dat dit nie moontlik is om 'n geskrewe 

boek te bevraagteken nie, want die geskrewe antwoord bly altyd 

dieselfde, terwyl 'n persoon uitgevra kan word en hy dan op die 

vrae kan antwoord (Finley 1964:95). 

Plato was boonop bevrees dat die mens later net op geskrewe 

stukke sou staatmaak en nie sy geheue sou wou gebruik nie. 

Skriftelike kommunikasie sou dus die geheue verswak (Rachal 

1988: 133) . 

Laastens was Plato van mening dat tradisies effektiewer by wyse 

van gesprekvoering oorgedra kan word as deur middel van 

skriftelike kommunikasie omdat mondelinge kontak die 

moontlikheid tot bevraagtekening en beredenering open (Ong 

1993:78). 

Verandering het stadig plaasgevind, maar ten spyte van die 

bedenkinge van filosowe het die gesproke woord tog geleidelik 

vir die geskrewe woord plek gemaak. Die gebruik van geskrewe 

werke was baie beperk gedurende die Klassieke tyd (Ong 

1993: 115). 

Die tydperk van ongeveer duisend jaar wat na die ineenstorting 

van die Romeinse Ryk gevolg het, word gewoonlik as die 

"Middeleeue" beskryf. Die tyd word as die tussenperiode of 

oorgangstydperk tussen die Klassieke tyd en die sogenaamde 

moderne tyd beskou. 
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6. LEES- EN SKRYFVAARDIGHEDE TYDENS DIE 

MIDDELEEUE EN DIE RENAISSANCE, (± 600 n.C. -

+ 1 500 n.C.) 

Die Middeleeue was in die Westerse Wereld 'n tydperk waarin een 

beskawing met 'n ander vervang is. Siekte-epidemies was 

alledaags en die barbare het voortdurend invalle geloods. Dit 

het daartoe gelei dat die Christelike geloof veld gewen het. 

Verder het Latyn ook 'n wereldtaal geword. Die verandering van 

beskawings, siekte-epidemies en barbaarse invalle het beperkend 

op die ontwikkeling van die skryfstelsel ingewerk terwyl 

laasgenoemde bevorder is deur die verspreiding van die 

Christelike geloof en die gebruik van Latyn as 'n wereldtaal 

(Graff 1987:34). 

In die tyd het mense al hoe minder lees- en skryfvaardighede 

gebruik omdat hulle in 'n oorlewingstryd gewikkel was. Eers 

het die Germane die Romeinse Ryk vernietig en geplunder, later 

het die Mohammedane uit die Ooste, die Magjare uit die 

Suidooste, gevolg deur die Seldjoek-Turke en die Noormanne of 

Wikings uit die Noorde, Europa binnegeval en groot ellende en 

lyding onder die volksmassas veroorsaak. Karel die Grote, wat 

die sterk Frankiese Ryk tot stand gebring het, het baie gedoen 

om die orde en vrede in Europa te herstel. Die mag en invloed 

van die Roomse Kerk was ook tydens die Middeleeue baie sterk 

en dit was die Kerk wat verhoed het dat Europa in 'n toestand 

van totale barbarisme verval. Gedurende die tyd het amptenare 

van die kerk Christelike geskrifte geskryf en oorgeskryf met 

die doel om die Christendom uit te brei. Sodoende het 

skryfvaardighede behoue gebly. Die bydrae van die monnike was 

veral daarin gelee dat hulle kennis en geleerdheid bewaar het 

(Greaves et al 1990:173-192). 

Teen die einde van die Middeleeue het mense weer in die ou 

klassieke geskrifte begin belangstel. Baie mense was nie 
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langer tevrede om alles op gesag van die kerk te aanvaar nie 

en wou vry wees om self te dink. Hierdie geestesontwaking is 

bekend as die "Renaissance" wat letterlik "wedergeboorte" 

beteken. Die Renaissance het sy oorsprong in Italie gehad. 

In die tyd het die behoefte aan lees- en skryfvaardighede as 

gevolg van sosiale, politieke, ekonomiese en godsdienstige 

ontwikkeling toegeneem (Rice 1982:90). 

Weens die goeie opvoedingsgeleenthede wat gedurende die 

Renaissance in Florence voorgekom het, is baie kunstenaars en 

intellektualiste na Italie gebring. Die intellektualiste het 

hulle gedagtes neergeskryf, waarna dit verder versprei is 

(Greaves et al 1990:348-349). 

Verskeie faktore het tussen ± 600 n.C. en ± 1 500 n.C. tot die 

verbetering van die gehalte van die skryfstelsel bygedra. 

6.1 FAKTORE WAT LEES- EN SKRYFVAARDIGHEDE 

GEDURENDE DIE MIDDELEEUE EN DIE RENAISSANCE 

(± 600 v.C.- ± 1 500 n.C.) BEiNVLOED HET 

Verskeie faktore soos sosiale, politieke, godsdienstige, 

ekonomiese en die ontstaan en ontwikkeling van die boekdrukkuns 

het die verspreiding van lees- en skryfvaardighede beinvloed. 

6.1.1 Sosiale Ontwikkeling 

Slegs sowat 25% van die inwoners in Florence kon gedurende die 

14de eeu n.C. skryf. Lede van die middelklas is grootliks 

beinvloed omdat dit vir hulle noodsaaklik was om self 

skriftelik te kommunikeer as gevolg van die tipe beroepe waarin 

hulle hul bevind het, terwyl die adelstand persone kon aanstel 

om namens hulle briewe te skryf en ander dokumente op te stel 

(Graff 1984:138). 
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Lees- en skryfvaardighede was hoofsaaklik tot die edelluil 

klerke I amptenare en sakemanne beperk. Die sosiale klas 

waarvan 1 n persoon deel was het die toegang tot die verkryging 

van lees- en skryfvaardighede bepaal. Vroue en armes het nie 

maklik toegang verkry tot instansies waar lees- en 

skryfvaardighede oorgedra is nie. remand se vermoe om 

skriftelik te kommunikeer is sterk met sy/haar beroep en 

sosiale klas geassosieer (Houston 1989:271). 

Om te kan lees en skryf was nie in die tyd noodsaaklik nie en 

voldoende kennis oor lees- en skryfvaardighede is verkry deur 

middel van sosialisering by die werk en tydens ontspanning 

(Houston 1989:274). 

6.1.2 Politieke Ontwikkeling 

Die staat het 1 n groat behoefte gehad aan persone wat oor lees

en skryfvaardighede beskik om in die wetlike en finansiele 

afdelings van die staat te werk. Die ontwikkeling van sekulere 

en kerklike administrasie wat die alledaagse gang van mense 

beinvloed het 1 het al grater geword en die behoefte aan lees

en skryfvaardighede vergroot (Houston 1989:273). 

6.1.3 Godsdienstige Ontwikkeling 

Die invalle van die Hunne en Vandale in die gevestigde gebiede 

gedurende die 6de eeu n. C. het tot die ondergang van die 

gebiede gelei. Tydens die bovermelde invalle is die meeste 

skole vernietig. Die Kerk en kerkskole was die enigste 

strukture wat behoue gebly het en die leiding kon neem om die 

klassieke kul tuur 1 norme I waardes en skriftelike kul tuur in die 

periode ± 600 n.C. - ± 1 500 n.C. te bewaar. Aan die ander 

kant het die Kerk weer die lewe van die mense s6 beheers en 

gereel dat hulle oor min vryheid beskik het. Daar was geen 

vryheid van denke nie 1 almal was ondergeskik aan die gesag van 

die Kerk en die Kerk het voorgeskryf wat mense moes glo en dink 

en doen. Niemand is toegelaat of aangemoedig om selfstandig 
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te dink en dinge te ondersoek nie. Nuwe gedagtes en 

uitvindings is met alle mag bestry. Onder sulke omstandighede 

was intellektuele vooruitgang, die uitbreiding van kennis en 

die ontwikkeling van wetenskap heel temal onmoontlik. Al 

hierdie dinge is as "aards" beskou en die Kerk was slegs op die 

hiernamaals ingestel (Burns 1989:191-193). 

Nieteenstaande al die pogings om die mens se vryheid aan bande 

te le, sy gedagtes en handelwyse te beheers, het meer en meer 

mense teen die einde van die Middeleeue selfstandig begin dink 

en handel. Belangstelling in die natuur, die verlede van die 

mensdom en 'n verlange om die oorsaak en betekenis van 

gebeurtenisse en verskynsels te verstaan, het oral merkbaar 

geword. Mense het weer begin belangstel in die ou klassieke 

geskrifte en kunsstukke. Baie mense was nie langer tevrede 

om alles op gesag van die kerk te aanvaar nie (Greaves et al 

1990:374-390). 

Opvoedingsgeleenthede was aan die begin van die Renaissance 

skaars en duur. Weens die hoe koste verbonde aan onderwys het 

daar in Italie 'n unieke soort basiese onderwys ontwikkel. Die 

Kerk het skole vir minderbevoorregtes en weeskinders beskikbaar 

gestel. Hierdie tipe onderwys is deur Christelike humanisme 

gekenmerk. Filantrope van die Rooms Katolieke en die 

Protestantse Kerk het hulle met die opvoeding van armes begin 

bemoei en het 'n groat rol in die daarstelling van 

opvoedkundige geleenthede vir die bree bevolking gespeel 

(Greaves et al 1990:349). 

Geestelikes het grater verantwoordelikheid vir die 

minderbevoorregte klas begin neem. In Venesie is byvoorbeeld 

'n intensiewe Sondagskoolprogram van stapel gestuur. Die doel 

van hierdie Sondagskoolprogram was om die minderbevoorregtes 

se Christelike kennis te verbreed. Die geestelikes was egter 

van mening dat indien hulle die minderbevoorregtes in lees

en/of skryfvaardighede kon onderrig, hulle self hulle 

Christelike kennis kon verbreed. Die motivering dat 'n mens 
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self jou Bybel moet kan lees, het daartoe gelei dat die kerk 

lees- en skryfonderrig in sy Sondagskoolprogram ingewerk het 

(Graff 1987:123). 

Die kurrikulum van die Sondagskoolprogram het algemene lees

en skryfvaardighede ingesluit, wat nie net gebruik kon word om 

die Bybel te lees nie, maar ook in die alledaagse handel en 

wandel van nut was. Indien die minderbevoorregtes kon lees en 

skryf, sou dit vir hulle moontlik wees om minder van ander 

mense afhanklik te wees. Dit kon ook moontlik daartoe lei dat 

'n minderbevoorregte persoon 'n beter betrekking kon bekom en 

sodoende ook ekonomies onafhanklik kon raak. Onder invloed van 

die idees van die Christelike Humaniste is daar aan die gewone 

mens opvoedingsgeleenthede gebied en daardeur is lees- en 

skryfvaardighede verder bevorder (Houston 1989:17). 

Die Hervorming was 'n regstreekse uitvloeisel van die 

Renaissance. Godsdienstige aspekte is gedurende die 16de eeu 

onder die soeklig geplaas. In die Middeleeue is alles wat die 

pous as alleenheerser van die Kerk gedoen en geleer het, as reg 

aanvaar. As gevolg van die Renaissance het hierdie situasie 

verander. Christene het ernstig begin nadink oor wat hulle 

geleer is om te glo en oor die toestand van die Kerk. Die 

mense het nou meer van die klassieke tale en die geskiedenis 

geweet en dit het hulle gehelp om die Bybel beter te verstaan. 

Die Hervorming was 

Kerk se vermeende 

1990:374-375). 

'n verset van ernstige kerklede teen die 

algemene agteruitgang (Greaves et al 

Behalwe op die gebied van die godsdiens, het al die Hervormers 

'n groot rol in die bevordering van opvoedkundige geleenthede 

vir almal gespeel. Dit is aangemoedig deur die gees van die 

Renaissance tot by die gewone mense te laat deurdring. Omdat 

die Bybel as die hoogste gesag aanvaar is, het die Hervormers 

daarop aangedring dat elke mens die Bybel moes kon lees en 

verstaan. Daardeur het hulle die voorsiening van 
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opvoedingsgeleenthede waar lees- en skryfvaardighede aangeleer 

kan word, aangemoedig (Greaves et al 1990:380-381). 

Die Hervorming het die Rooms Katolieke Kerk tot in sy 

fondamente geskud, gevolglik het die Katolieke leiers ingesien 

dat hulle planne moes maak om te keer dat nog meer mense die 

Kerk verlaat. Een van die beste maniere om dit reg te kry, was 

om die Kerk te hervorm deur die foute wat aanstoot gegee het, 

te verander. Hierdie hervorming, binne die Rooms Katolieke 

Kerk, staan as die Teenhervorming bekend. Sake soos die 

verkoop van aflaatbriewe is beeindig, priesters is beter 

opgelei en die "verkoop van kerklike paste" is verbied. Die 

verbeteringe het daartoe bygedra dat meer mense in hierdie Kerk 

gebly het (Rice 1982:142-146). 

Die Renaissance en die Hervorming het daartoe gelei dat die 

gewone mense kon leer lees en skryf en daardeur toegang tot die 

inhoud van die Bybel kon verkry. 

6.1.4 Ekonomiese Ontwikkeling 

Tussen die lOde en 13de eeu n.C. het die materiele posisie van 

burgerlikes as gevolg van beter oeste, grater markte en 

aansienlike bevolkingsgroei heelwat verbeter. 

materiele situasie was ook die gevolg van: 

Die gunstiger 

Ekonomiese en sosiale ontwikkeling wat tot grater 

opvoedingsgeleenthede bygedra het. Om onderrig te 

ontvang, is nie as 'n luukse beskou nie en daar was 

meer opvoedingsgeleenthede (Graff 1987:49-50). 

Stedelike ontwikkeling, wat ook, onder meer, grater 

opvoedingsgeleenthede meegebring het. Die 

ontwikkeling op die platteland was aansienlik 

stadiger, gevolglik was daar minder 

opvoedingsgeleenthede (Houston 1989:34). 
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Ekonomiese ontwikkeling het tot die bevordering van die 

bankwese en die regswese gelei 1 waar papierwerk In 

noodsaaklikheid was. Daar het 1 n behoefte aan opgeleide 

mannekrag ontstaan soos wat administrasie aktiwiteite in die 

ekonomie ontwikkel het. Daar was veral In groat behoefte aan 

opgeleide notarisse en klerke (Graff 1987:57). 

As gevolg van die Kruistogte het handelaars en reisigers uit 

alle dele van Europa in die Italiaanse stede bymekaar gekom. 

Die handelaars het ryk geword as gevolg van goeie 

handelsgeleenthede. Die Italiaanse handelsrewolusie het 

meegebring dat al hoe meer saketransaksies gesluit en dokumente 

geskryf en gelees is. Regsgeleerdes 1 staatsadministrateurs en 

sakemanne was hoog in aanvraag (Cressy 1977:6). 

Voortdurende oorloe en invalle in Europa gedurende die 13de en 

14de eeue n.C. het tot stagnasie in ekonomiese ontwikkeling 

gelei. Plae en hongersnood het hoogty gevier. Gevolglik het 

die bevolkingsyfer gedaal totdat dit kleiner was as aan die 

begin van die 13de eeu n.C. (Greaves et al 1990:431). 

6.1.5 Die ontstaan en ontwikkeling van die boekdrukkuns 

In die Klassieke tyd (± 850 v.C. - ± 600 n.C.) was boeke skaars 

en duur omdat die inhoud van elke boek met die hand gekopieer 

moes word. Boeke het ook verskil ten opsigte van kwaliteitl 

grootte 1 vorm 1 skrif en styl (Botha 1992:195-201) 

Bibilioteke was skaars en die wat wel bestaan het 1 was nie vir 

almal toeganklik nie. Die eerste staatsbiblioteek is deur 

Keiser Ceasar beplan, maar is eers na sy dood gebou (Harris 

1989:229). In Rome het Keiser Augustus twee groat biblioteke 

laat oprig: een vir Latynse werke en een vir Griekse werke 

(Burns 1989:168). 

Handel in boeke het aan die begin van die Klassieke era 
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feitlik nie bestaan nie. Dit was te wyte aan die feit dat 'n 

outeur kopiee van sy werk onder sy vriende versprei het en daar 

slegs op klein skaal met boeke handel gedryf is. Boeke is 

later wel op die mark in Athene verkoop en uitgeruil. Eers 

teen die 1ste eeu n.C. het handel in boeke begin posvat en het 

boekindustriee en biblioteke hul verskyning gemaak (Botha 

1992: 206) . 

Die eerste poging tot massaproduksie van boeke is deur 'n 

boekhandelaar, ene Attikus, aangewend. Hy het 'n aantal 

skrywers in diens geneem en hulle het dan verskeie kopiee van 

'n boek gemaak. Dit het daartoe aanleiding gegee dat 

boekhandelaars hulle eie opgeleide slawe- skrywers gehad het wat 

in die 1ste en 2de eeue n.C. boeke gereproduseer het (Graff 

1987: 28) . 

Daar was geen sprake van outeursregte nie en die oorspronklike 

outeurs het min geld vir hulle werke ontvang. Hierdie 

ontwikkel ing in die reprodusering van boeke het lees as 'n 

gewoonte bevorder. Met die agteruitgang van die Romeinse en 

Griekse streke in die 4de en Sde eeue n.C. het die kopiering 

en produksie van boeke skerp gedaal (Botha 1992:209-210). 

Die Renaissance het 'n bydrae tot die bewaring van die 

klassieke kulturele erfenis gemaak. Die ontwikkeling van die 

eerste meganiese boekdrukpers in 144 7 deur Johann Gutenberg van 

Mainz in Duitsland, het die bewaring van die kultuurerfenis 

vergemaklik. Die ontwikkeling van die boekdrukpers het ook 

daartoe bygedra dat die vermoe om skriftelik te kan kommunikeer 

aansienlik bevorder is (Burns 1989:199). 

Probleme wat ontstaan het random handgeskrewe kopiee, soos 

byvoorbeeld dat vertalings dikwels nie korrek gedoen en inhoude 

onakkuraat oorgeskryf is, is met die ontwikkeling van die 

boekdrukkuns verminder (Graff 1987:59-60). 
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Deur die j are was die kerk betrokke by die bewaring en 

reproduksie van manuskripte. Die kerk het die ontwikkeling van 

die boekdrukkuns gesteun. Die meeste boeke wat noord van die 

Alpe gedruk is, was godsdienstig van aard. Die eerste 

volwaardige boek wat gedruk is, was 'n Latynse Bybel wat in 

1456 deur Fust en Schoeffer gedruk is. Die boekdrukkuns het 

daarna bui tengewoon vinnig ui tgebrei en in die vyftig j aar 

tussen 1 450 n.C. en 1 500 n.C. is ongeveer 40 000 publikasies 

in Europa gedruk. Hoewel 'n redelike groot hoeveelheid boeke 

geproduseer is, was massaproduksie in die stadium slegs 'n 

sluimerende moontlikheid (Burns 1989:201 en 203). 

Drukperse en uitgewers wat naby opvoedkundige instellings en 

administratiewe sentrums gelee was, was besonder suksesvol. 

Mettertyd het sterk kompetisie egter tussen die onderskeie 

uitgewers rondom akademiese instellings begin posvat. Die 

akademiese instellings het later genoeg boeke gehad en dit het 

uitgewers genoodsaak om nuwe en bestendiger markte te soek. 

Deur boeke, plakkate, amptelike aankondigings en pamflette in 

elke denkbare moedertaal te druk, het uitgewers oorleef (Burns 

1989:212). 

Elizabeth Eisenstein (1979:472) is van mening dat die 

ontwikkeling van die boekdrukkuns alle vorme van leer beinvloed 

het. Die beskikbaarheid van boeke het om die volgende redes 

tot 'n "kennisontploffing" gelei: 

Boeke was aansienlik goedkoper vanwee die drukkuns. 

Dit het die beskikbaarheid van boeke verbeter en die 

behoefte om skriftelike kommunikasievaardighede te 

beheers, aangewakker (Greaves et al 1990:356). 
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Kennis en boeke kon beter georganiseer word. Boeke 

is gekatalogiseer en kennis is georganiseer (Graff 

1987: 116-117). 

Selfonderrig is deur die boekdrukkuns moontlik 

gemaak. Die moontlikheid van selfonderrig het v66r 

die ontwikkeling van die boekdrukkuns nie bestaan 

nie. Sedert die 15de eeu kon 'n persoon egter sy 

kennis oor mediese aspekte uitbrei deur te lees. In 

hierdie verband het koerante in Finland gedurende 

1776 byvoorbeeld verskeie inligtingstukke waarin 

persone self meer kon leer oor noodhulp en ander 

sake, gedruk (Houston 1989:95). 

Verskillende wetenskaplike dissiplines het ontwikkel 

en sosiale verhoudings tussen mense is aansienlik 

deur die beskikbaarheid van gedrukte materiaal 

verryk (Burns 1989:216). 

Die boekdrukkuns het standardisasie met betrekking 

tot die tegniese versorging van boeke meegebring. 

Standardisasie ten opsigte van aspekte soos 

spelling, grammatika en woordeskat het 

massaproduksie bevorder. Terselfdertyd het 

standardisasie verskille ten opsigte van style en 

tale in die verskillende streke na vore gebring. 

Ten spyte van die bewuswording van verskille het die 

beskikbaarheid van boeke in moedertale die gebruik 

daarvan vergroot (Graff 1987:117-119). 

Idees, gedagtes en boodskappe is by lesers 

ingeskerp. Reisigers en vertalers het die gedagtes 

van die Renaissance na gebiede buite Italie 

versprei. Na die ontwikkeling van die drukpers, het 

hierdie gedagtes aansienlik vinniger versprei. 

Gedrukte materiaal het met ander woorde, die plek 
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van persoonlike vertellings en ervarings ingeneem 

(Graff 1987:117). 

Mites en bygelowe wat hul ontstaan in die verlede 

gehad het 1 is verder oak na die ontdekking van die 

drukpers versprei. Lesers is a an allerlei 

okkultiese praktyke en formules bekend gestel. 

Bitter min lesers het egter oar die kritiese 

vermoens beskik om tussen feite en fiksie te 

onderskei (Graff 1981:55) 1 

Dit was nie meer nodig dat 1 n boek hardop voorgelees 

moes word nie. 1 n Persoon kon later in sy eie tyd 

lees en daarmee saam sy eie mening vorm (Finnegan 

1988:29). 

Die beskikbaarheid van boeke het aanvanklik nie 1 n groat 

invloed op mense se gebruik van lees- en skryfvaardighede gehad 

nie. Mense kon nie skielik beter lees of skryf nie en dit was 

nodig om die vaardighede te ontwikkel. Persone wat oar 

leesvaardighede beskik het 1 het nie noodwendig gereelde lesers 

geword nie. Tog het die beskikbaarheid van gedrukte materiaal 

heel moontlik tot die verdere ontwikkeling van lesers se 

vermoens om skriftelik te kon kommunikeer, bygedra (Houston 

1989:270). 

Teen die einde van 16de eeu het lees- en skryfvaardighede al 

hoe noodsaakliker geword. 

7. LEES- EN SKRYFVAARDIGHEDE TYDENS DIE VROEe 

MODERNE ERA, ( + 1 500 n.C. - + 1 800 n.C.) 

In die geskiedenis van die Westerse Wereld word die 

Protestantse Hervorming as een van die grootste positiewe 

invloede op die bevordering van lees- en skryfvaardighede 

beskou (Finnegan 1988:29). 
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7.1 FAKTORE WAT LEES- EN SKRYFVAARDIGHEDE IN DIE 

VROEe MODERNE ERA BEiNVLOED HET 

Faktore wat 'n bydrae tot die bevordering van lees- en 

skryfvaardighede in die vroee moderne era gemaak het, was onder 

meer sosiale, politieke, godsdienstige, en ekonomiese 

ontwikkeling en die verdere ontwikkeling van die boekdrukkuns. 

7 .1.1 Sosiale faktore 

Die faktore wat die verspreiding van lees- en skryfvaardighede 

tydens die moderne era beinvloed het, sluit onder meer sosiale 

klasseverdeling, geslagsverskille en verskillende plattelandse 

en stedelike gebiede in. 

7.1.1.1 Sosiale klasseverdeling 

In Europa het daar groot verskille ten opsigte van sosiale 

klasseverdeling voorgekom. Kerklikes, skrywers, professionele 

persone, amptenare en handelaars het elkeen 'n eie klas gevorm 

(Graff 1987: 149) . 

Die elite, asook die handelaars, was meestal daartoe in staat 

om te lees en te skryf. Die grootste sosiale groep, naamlik 

die burgery, is as onbelangrik beskou hoofsaaklik omdat hulle 

nie daartoe in staat was om te kan lees of skryf nie (Rice 

1982:63-64). 

In Swede is 'n volwassene wat nie kon lees en/of skryf nie, 

sekere kerklike gebruike soos die gebruik van nagmaal, om in 

die huwelik te kon tree en om toestemming om belydenis van 

geloof af te le, geweier (vide 3:7.3). Hier het sosiale druk 

tot die verspreiding van lees- en skryfvaardighede bygedra 

(Graff 1981:68-67). 
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In Engeland het dieselfde sosiale klasseverdeling as in Europa 

voorgekom. Die vermoe om skriftelik te kon kommunikeer 1 is 

sterk deur die sosiale klasseverdeling beinvloed. 'n Persoon 

se beroep en ekonomiese en sosiale posisie in die gemeenskap 

het 'n invloed op die geleenthede wat verkry is om te kan leer 

lees en skryf, gehad. Winkeleienaars 1 handelaars en die elite 

was feitlik almal geletterd 1 teenoor die ongeletterdes soos die 

ambagsmense en die werkersklas. Kerklikes 1 advokate en 

skoolmeesters was deurgaans geletterd omdat hul professies dit 

vereis het (Mitch 1992:12-21). 

7.1.1.2 Geslagsverskille 

Ten opsigte van die beheersing van lees- en skryfvaardighede 

in Europa was daar ook 1 n duidelike onderskeid tussen die 

vermoens van mans en vrouens (Houston 1989:271) 

Die Franse Calvinistiese Kerk het kategeseklasse vir vrouens 

aangebied in 1 n poging om hul lees- en skryfvaardighede te 

bevorder (vide 3: 6. 1. 3) . Verder het mans wat kon lees en skryf 

hulle vrouens geleer om van die vaardighede gebruik te maak. 

Nogtans was min vroue daartoe in staat om te lees en te skryf 

(Graff 1987:45). Louis Maggiolo (in Lehning 1984:548-549) het 

byvoorbeeld in sy navorsing in 1690 bevind dat 18 1 2% van alle 

bruidegomme en 11 1 6% van alle bruide in Frankryk hulle name kon 

teken. 

V66r 1800 was daar in Swede nie 'n verskil tussen die geslagte 

ten opsigte van die vermoens om te kan lees en skryf nie. Die 

Sweedse vroue is beskou as tuisonderwysers en moes daarom ook 

in staat wees om te kan lees en skryf. Geletterdheidskoerse 

vir mans en vroue in hierdie gebied het goed met mekaar 

vergelyk (Graff 1981:50). 

In 1840 kon die meeste vroue in Engeland nie hulle name teken 

nie. Vroue het nooit die geleentheid gehad om geletterd te 

raak nie, t6g het sommige wel leer lees. Vroue was hoofsaaklik 
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met huishoudelike take wat nie opleiding in lees en skryf 

benodig het nie, gemoeid. In Londen was geletterdheidsvlakke 

egter hoer as in ander gebiede en geletterdheid onder vroue het 

na die Hervorming toegeneem. Teen die einde van die 17de eeu 

het stedelike vroue met betrekking tot geletterdheid gunstig 

vergelyk met mans (Graff 1987:155). 

Hierdie ongelykheid in gelet terdheidskoerse tussen die geslagte 

kom vandag nog voor en geniet 

geletterdheidsveldtogte aandag. 

7.1.1.3 Stedelike en plattelandse gebiede 

tans in die meeste 

Gedurende die vroee moderne era het daar ook in Europa groot 

verskille tussen die stedelike en plattelandse gebiede ten 

opsigte van die beheersing van lees- en skryfvaardighede 

bestaan. 'n Moontlike rede hiervoor was waarskynlik dat die 

meeste skole in die stede gevestig was. Die Rooms Katolieke 

Kerk het verder streng beheer oor skole in plattelandse en 

stedelike gebiede uitgeoefen en opvoedingsgeleenthede was as 

gevolg daarvan beperk (Graff 1981:98-99). 

In Frankryk kon daar meer van die stedelike inwoners lees en 

skryf as inwoners van plattelandse gebiede weens wydverspreide 

armoede en 'n tekort aan skole in laasgenoemde areas. In die 

plattelandse gebiede was daar min vroue wat die verskillende 

letters kon uitken. Ongeveer 3% van landbouwerkers en 10% van 

die ryker werkers kon hulle name teken. Vir elke 2, 7% mans uit 

'n honderd wat hulle handtekening kon maak, was daar slegs 1 

vrou wa t di t kon do en. Ten spyte van die plattelanders se 

onvermoe om skriftelik te kon kommunikeer, kon die plattelandse 

inwoners nie as onopgevoed of kultuurloos beskou word nie -

hulle het sterk gesteun op mondelinge kommunikasie. Die impak 

van die skriftelike kommunikasie en drukkuns was nie so sterk 

op die plattelandse inwoners waar die tradisies en ervarings 

van mondelinge kommunikasie diep gewortel was nie. Verder het 

die 
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tegnologiese ontwikkelinge (boekdrukkuns) nog nie die 

plattelandse gebiede bereik nie (Graff 1987:144). 

Opgeleide jeugdiges van die platteland het na stede verhuis 

omdat daar meer werksgeleenthede was (Houston 1989:145). 

Frankryk was geografies deur 'n denkbeeldige lyn verdeel. Die 

Mont-Saint-Micheal-Geneva lyn het Frankryk in 'n noordelike en 

'n suidelike gebied verdeel. Meer inwoners van die noordelike 

gebied het oor lees- en skryfvaardighede beskik as die inwoners 

van die suidelike gebied. Dit kan daaraan toegeskryf word dat 

die noordelike gebied oor meer industriee as die suidelike 

gebied beskik het (Graff 1987:193). 

Daar het ook verskille tussen stedelike en plattelandse gebiede 

in Engeland voorgekom. Hierdie verskille is verskerp deur 

godsdienstige, politieke, opvoedkundige en ekonomiese 

ontwikkeling. Mense in die plattelandse gebiede van Engeland 

het aansienlik minder van skriftelike kommunikasie gebruik 

gemaak, moontlik omdat die streke nie geindustrialiseerd was 

nie en boonop armoedig was. Die gebruik van lees- en 

skryfvaardighede was heelwat hoer in die stedelike gebiede van 

Engeland as in die landelike gebiede (Mitch 1992:188-189). 

Die vermoe om te kan lees en skryf het die politiek van die dag 

beinvloed. 

7.2 POLITIEKE ONTWIKKELING 

Plaaslike regerings en opposisiepartye het toenemend van lees

en skryfvaardighede gebruik gemaak. 

Die regering van die dag het 'n groter invloed op die openbare 

lewe begin kry. Staatsadministrateurs moes byvoorbeeld 

belastings invorder, wet en orde deur middel van wetgewing 

handhaaf en die land se verdediging organiseer. Dit het 

aansienlike implikasies vir die onderwys gehad. Eerstens was 
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daar 'n groter vraag na opgeleide amptenare en dit het gelei 

tot die uitbreiding van sekondere skole en hoer onderwys. Die 

regering se motivering om beheer oor sy amptenare uit te oefen 

het sy betrokkenheid by die onderwys genoodsaak en daartoe 

gelei dat die staat finansieel bygedra het om sy amptenare 

geleerd te kry (Houston 1989:7). 

Die beheersing van lees- en skryfvaardighede is verder deur 

godsdienstige ontwikkeling bevorder. 

7.3 GODSDIENSTIGE ONTWIKKELING 

Aanvanklik is daar van Christene wat Bybelonderrig ontvang het 

verwag om slegs na die voorlees van geskrifte te luister. Die 

vermoe om skriftelik te kan kommunikeer het eers later 

belangrik geword (Botha 1992:211-212). 

Die Protestante het na die Hervorming probeer om in die mense 

se behoefte om te leer lees en skryf te voorsien, terwyl die 

Ortodokse gelowe weer hierdie vaardighede as 'n bedreiging vir 

die handhawing van die sosio-kulturele orde gesien het. Die 

Protestante het probeer om lees- en skryfvaardighede aan die 

gewone mense oor te dra, terwyl die Ortodokse gelowe toegang 

tot die aanleer van die vaardighede beperk het. Protestantse 

skole kon deur enige persoon bygewoon word, terwyl die 

Ortodokse skole slegs deur die elite se kinders bygewoon kon 

word. Een van die belangrikste faktore in die bevordering van 

geletterdheid was die vestiging van Protestantse skole in Rooms 

Katolieke gebiede. Die teenhervormers het gereeld plattelandse 

skole, skoolmeesters en skoliere gekontroleer (Strauss en 

Gawthrop 1984:31). 

Een van die indrukwekkendste en suksesvolste 

geletterdheidsveldtogte in die Westerse Wereld, was die poging 

van die Sweedse Lutheraanse Protestante. Omdat Swede so arm 

was, was daar geen formele instansies wat aangewend kon word 

om geletterdheidsvaardighede oor te dra nie. Die Lutheraanse 
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Protestante het vanuit die staanspoor besluit om so ver 

moontlik elke huishouding met die geskrewe woord konfronteer. 

Die gereelde eksamens wat jaarliks deur die kerk georganiseer 

is, het die geletterdheidsveldtog voortdurend versterk (Arnove 

en Graff 1987:68). 

Almal is aangemoedig om te lees sodat hulle op die hoogte van 

politieke en godsdienstige bedrywighede kon bly. Sosiale druk 

is op mense geplaas om te begin lees. Almal moes aan die 

jaarlikse eksamen wat deur die kerk gehou is, deelneem. 

Bywoning was verpligtend en elkeen het 'n opvoedingsgeleentheid 

gekry. Die daarstelling van geletterdheidsgeleenthede in Swede 

is nou met politieke en godsdienstige motiewe verbind, was nie 

op ekonomiese ontwikkeling gemik nie en het ook nie tot dit 

gelei nie (Graff 1987:149). 

Benewens die godsdienstige motief, was nasiebou 'n politieke 

motief wat in die Sweedse geletterdheidsveldtog nagestreef is. 

Die motiewe het tot intensiewe geletterdheidsprogramme onder 

leiding van die kerk en staat aanleiding gegee sodat nasionale 

herkonstruksie kon plaasvind (Graff 1987:150). 

Die Sweedse kerkwette van 1686 het bepaal dat kinders, 

handearbeiders en bediendes self die Woord van God moes kon 

lees. Die gedagte van leesvaardighede vir die individu was 

deel van die Protestantse geletterdheidsveldtog (Arnove en 

Graff 1987:68) 

Tydens die kerkdiens is vrae aan volwassenes gevra en tuis is 

daar daagliks onderrig aan die j ongeres gegee. Die eienaar van 

die huis het as onderwyser opgetree en was verantwoordelik vir 

die hou van huisgodsdiens, onderrig en evaluering van almal wat 

in die huis woonagtig was. Die onderwysmetodes het vereis dat 

die alfabet eers onder die knie gekry moes word, daarna is die 

spelling van woorde geleer en laastens is 'n persoon geleer 

lees. Onderrig het bestaan uit: drilwerk, resitering en 

memorisering. Kinders se begrip van wat gelees is, is ook 
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mondeling getoets. Ouer persone het hoofsaaklik mondelinge 

onderrig ontvang. Bulle moes die inhoud memoriseer (Graff 

1987:50). 

Die geletterdheidsveldtog word as suksesvol gereken omdat die 

grootste persentasie jong Swede teen die einde van die 17de eeu 

geletterd was. Dit is interessant om daarop te let dat 'n 

soortgelyke poging in Duitsland misluk het. Die mislukking in 

die kerk se geletterdheidsveldtog in Duitsland kan hoofsaaklik 

toegeskryf word aan die invloed en gevolge van die Dertigjare 

oorlog (Strauss en Gawthrop 1984:54-55). 

In Swede is gewone mense onder die wakende oe van priesters 

gereeld geeksamineer en is massageletterdheid teweeg gebring 

sender dat daar van enige vorm van formele skoolopleiding 

gebruik gemaak is (Clifford 1984:480). 

Die Kerk het nie net op die Europese vasteland 'n groot rol 

gespeel om mense te leer skryf nie, maar ook in Engeland. Teen 

1538, nadat die eerste Engelse Bybel gepubliseer is, was Bybels 

in alle Engelse kerke beskikbaar. In 1539 is die eerste 

amptelike vertaling, naamlik "The Great Bible", beskikbaar 

gestel. Aan die een kant het dit voorsiening gemaak vir nuwe 

leesmateriaal terwyl die teenwoordigheid en beskikbaarheid van 

mense wat oor leesvaardighede beskik het, ander mense 

gestimuleer het om ook geletterd te word. Bybels was in 

feitlik elke huishouding beskikbaar (Graff 1987:151). 

Die 16de eeuse vertaling van die Bybel, die boek van algemene 

gebede en die kategismus, asook die verspreiding daarvan, was 

van die uiterste belang vir die bevordering van lees- en 

skryfvaardighede (Clifford 1984:482). 

Mense wou baie graag veral die Bybel leer lees (Greaves et al 

1990: 385) . 
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Pogings om armes te hervorm was deel van die godsdienstige 

geletterdheidsveldtogte. Dit het egter die gaping tussen die 

standaarde en gebruike van die rykes en die armes vergroot 

(Graff 1987: 159) . 

7.4 EKONOMIESE ONTWIKKELING 

Die beheersing van lees- en skryfvaardighede is gesien as 'n 

belangrike manier waarop 'n mens hom vir toekomstige 

werksgeleenthede kon voorberei. Ambagsmanne, werkers en 

handelaars het in 'n groter mate van lees- en skryfvaardighede 

gebruik begin maak (Graff 1987:158). 

Armes het tot aan die einde van die 17de eeu ongeletterd gebly. 

In die jare wat gevolg het, het hulle inkomste toegeneem en het 

hulle onderwys vir hulle kinders begin oorweeg (Graff 1987:157-

158) . 

Verstedeliking, die industriele omwenteling, asook die 

uitbreiding van interne en eksterne handel het mense wat oor 

lees- en skryfvaardighede beskik het, bevoordeel bo die wat dit 

nog nie bemeester het nie (Levine 1986:143). 

Die vermoe om te kan lees en skryf is bevorder deurdat kinders 

wat die vermoens aangeleer het, dit kon aanwend wanneer hulle 

volwasse geword het. Daarom is die invloed van die onderwys 

op die uitbreiding van lees- en skryfvaardighede van belang. 

7.5 ONDERWYSVERBANDHOUDENDE INVLOEDE 

Sedert die Hervorming is lees- en skryfvaardighede meer in 

Europa aangewend. Die groter aanwending van lees- en 

skryfvaardighede in die alledaagse lewens van mense het groter 

druk op opvoedkundige instansies geplaas om voorsiening te maak 

vir die oordrag van lees- en skryfvaardighede (Graff 1987:183). 
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In die meeste Europese lande het die staat 'n belangriker rol 

begin speel in die vestiging van skole, los van die kerk se 

gesag. Kinders was van vyfjarige ouderdom af verplig om skool 

by te woon tot hulle twaalf jaar oud was. Die instelling van 

verpligte onderwys vanaf ± 1717 het 'n nuwe era in die onderwys 

ingelui. Wetgewing kon egter nie afgedwing word nie as gevolg 

van armoede en teenkanting deur die elite (Houston 1989:113). 

Hoewel skoolbywoning verpligtend was, moes kinders ook werk om 

hulle families te help oorleef, gevolglik is skole nie gereeld 

bygewoon nie (Houston 1989:52). 

Onderwyssake is veral in Frankryk druk bespreek aangesien die 

gebied die brandpunt van die Verligting was. Tussen 1686 en 

1790 het geletterdheidskoerse in Frankryk tweevoudig toegeneem. 

Teen die 18de eeu was daar in fei tlik elke gemeenskap 'n 

openbare skool gevestig. Elke gemeenskap was verantwoordelik 

vir sy eie onderwys. Plaaslike skole is deur die gemeenskap 

in stand gehou, terwyl die salarisse van onderwysers deur 

munisipaliteite uit openbare fondse betaal is. Salarisse van 

onderwysers was gebaseer op 'n gebied se inkomste, asook op die 

aantal leerlinge wat die skool bygewoon het, daarom was dit ook 

minder in kleiner en plattelandse as in stedelike gemeenskappe. 

In die stede was die leerlinge te veel vir die aantal 

beskikbare skole (Houston 1989:53). 

Die voorsiening en bedryf van skole het 'n groot finansiele las 

op gemeenskappe geplaas. Indien die gemeenskap nie skole kon 

bedryf nie, moes hulle in die vorm van subsidies deur die staat 

bygestaan word (Graff 1987:186). 

Onderwysers het ook rondgereis en op 'n deeltydse basis 

onderrig omdat slegs skole in groot stede en dorpe onderwysers 

op 'n jaarlikse basis kon aanstel. Onderwysers moes gevolglik 

hulle salarisse aanvul deur ander werk te doen. Fisiese 

fasiliteite, asook handboeke was dikwels onvoldoende. Hoewel 

sommige gemeenskappe wel primere onderwys ondersteun het, het 
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hulle nie onderwysers in winterseisoene gekry nie en die wat 

wel onderwysers gehad het, het gewoonlik met oorvol klasse 

gesit. Bogenoemde faktore het beperkend op 

onderwysontwikkeling gedurende die vroee moderne era ingewerk 

(Houston 1989:53,63,68 en 69). 

Sterk vooroordele teenoor die onderwysmetodes en die tipe 

handboeke wat gebruik is, was algemeen. Arm ouers was teen 

alle tipes onderwys, en veral teen swak opgeleide onderwysers, 

gekant. Onderwysers kon nie maklik bekom word nie aangesien 

hulle swak betaal is. Hierdie faktore het nie die ontwikkeling 

van lees- en skryvaardighede bevorder nie (Houston 1989:55). 

Die daarstelling van nasionale onderwysstelsels deur die staat 

het kwaliteitonderrig verseker en lees- en skryfvaardighede 

bevorder (Graff 1987:185). 

Gedurende die Teenhervorming het die kerk sterk leiding geneem 

ten opsigte van die onderrig van mense. Die staat het 

hervorming op skole afgedwing en sodoende geleidelik die 

verantwoordelikheid vir die voorsiening van onderwys oorgeneem. 

Universele onderwys vir alle mense is druk bespreek maar het 

nie gerealiseer nie. Staatsonderwys is eers in groot stede 

soos Milaan, Florence en Napels gevestig. Op die platteland 

is liefdadigheidskole deur die kerk gestig (Graff 1987:191). 

Ander faktore wat onderwysontwikkeling benadeel het, was die 

verspreidheid van landbougemeenskappe. Die verspreidheid van 

die mense het dit vir ouers moeilik gemaak om hul kinders in 

'n skool te plaas (Graff 1987:207). 

'n Groot persentasie van die laer klas mense se kinders het 

liefdadigheidskole bygewoon. Bernard Mandeville (in Graff 

1987:239) meen dat skole meer uit jammerte, eerder as vanwee 

werklike liefdadigheid, aan die laer klas voorsien is. 
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Die tydperk van hervorming was 'n tyd van transformasie. 

Filosofiese denke het in die tydperk hoogty gevier. 

Intellektuele- en morele ontwikkeling het groat hoogtes bereik. 

Filosowe het die massas se ongeletterdheid en afhanklikheid as 

'n belemmering op die weg van hervorming en in die strewe na 

persoonlike vryheid gesien. Dit was 'n tyd waarin onderwys nou 

met sosiale- en morele ontwikkeling verbind was. Filosowe het 

teen die 1760's daaraan begin dink dat die onderwys moontlik 

'n oplossing vir sosiale onstabiliteit kon bied en dat dit 

ekonomiese groei kon bevorder. Hulle het begin redeneer dat 

sosiale stabiliteit en ekonomiese groei nie sander opvoeding 

kon plaasvind nie (Rice 1982:87). 

'n Groot gaping het egter tussen die filosofiese denkwyses van 

daardie tyd en dit wat in die praktyk gerealiseer het, 

ontstaan. Openbare redevoering oor alle aspekte van die 

onderwys, was aan die orde van die dag. Tydens die 

redevoerings het gedagtes oor en doelstellings vir 

massaonderwys ontstaan, maar dit het slegs by teoretiese 

besinninge gebly (Graff 1987:176). 

Daar het gedurende die tyd twee soorte skole bestaan, naamlik: 

Skole wat deur die kerk as 'n liefdadigheidsdiens 

aan die armes (volwassenes ingesluit) beskikbaar 

gestel is. 

Skole vir die kinders van bevoorregte klasse. 

Tussen 1760 en 1770 het filosowe planne vir die daarstelling 

van openbare staatskole vir die massas ondersteun. Hulle het 

die staat verantwoordelik gehou vir die daarstelling van 'n 

onderwysstelsel wat onderwys tot almal se beskikking kon stel 

(Greaves et al 1990:381). 

Hoewel die ideaal was dat almal 'n skoal moes kon bywoon, was 

dit nie in die praktyk moontlik nie as gevolg van beperkte 
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ekonomiese middele en geringe sosiale geleenthede. Die 

gemeenskap was in daardie tyd redelik gefragmenteerd en die 

onderwys is gesien as 'n moontlike weg tot sosiale eenheid 

(Graff 1987:179, kyk ook Houston 1989:47). 

Een van die hoofgedagtes was dat 'n nasionale onderwysstelsel 

moontlik aan almal opvoedkundige geleenthede sou kon bied. 

Daar is van die veronderstelling uitgegaan dat onderwys eerder 

'n openbare, as 'n private aangeleentheid was, uitgegaan. Die 

mening is gehuldig dat dit die staat se verantwoordelikheid was 

om gratis skole te voorsien waardeur sosiale ongelykhede 

verminder kon word omdat almal dan gelyke opvoedingsgeleenthede 

sou he. 'n Nasionale onderwysstelsel sou 'n bydrae tot 

ekonomiese ontwikkeling maak. Alle burgers moes onderwys 

ontvang en dit het vroue ingesluit. Staatsonderwys het egter 

belangriker geword as gevolg van ekonomiese, sosiale en 

politieke druk. Dit sou egter ongeveer 20 jaar neem voordat 

'n netwerk van elementere staatskole daargestel sou wees 

(Levine 1986:83). 

Die beskikbaarheid van gedrukte materiaal het ook die 

ontwikkeling van skriftelike kommunikasie beinvloed. 

7.6 INVLOED VAN DIE BOEKDRUKKUNS OP DIE BEVORDERING 

VAN LEES- EN SKRYFVAARDIGHEDE NA DIE 16DE EEU 

Die boekdrukkuns is deur die hervormers, sowel as deur 

andersdenkendes, aangewend om hulle gedagtes onder die mense 

se aandag te bring. Die idees is op pamflette en plakkate 

gedruk en daarna onder die mense ui tgedeel. Martin Luther, die 

vader van die Hervorming, se idees het as gevolg van die 

boekdrukkuns vinnig veld gewen. Gedrukte kennisgewings op 

mure, kerkdeure en hekke is wyd gelees. Die gedrukte materiaal 

het tot verbeterde kommunikasie bygedra asook tot 'n vinnige 

verspreiding van inligting (Graff 1987:133). 

Martin Luther se werke is in meer as een taal vertaal en 
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gedruk. Sodoende het meer mense daarmee in aanraking gekom. 

Die gedagtes van die Hervorming het s6 verder ui tgekring 

(Clifford 1984:484). 

Die Rooms Katolieke Kerk het met verloop van tyd die waarde van 

skriftelike kommunikasie besef en tydens die Teenhervorming is 

die drukkuns aangewend om hul gedagtes bekend te maak (Clifford 

1984 :483). 

Die doel van die Protestantse Hervormers was om die Evangelie 

tot in elke huishouding te bring. Indien mense kon lees, sou 

hulle die Bybel kon lees en verstaan en daarom het die 

Hervormers as 'n 11 sekondere doel 11 gepoog om mense te leer lees. 

Daarvoor was die aanwending van die drukkuns noodsaaklik. 

Swede is 'n voorbeeld waar die kerk suksesvol was in die 

nastrewing van hierdie doelstelling (vide 3:7.3) 

1981:65). 

(Graff 

Die toename en grater beskikbaarheid van gedrukte materiaal het 

nie werklik die plattelandse gebiede beinvloed nie. Inligting 

is daar nog steeds by wyse van vertellings na alle vlakke van 

die gemeenskap oorgedra (Graff 1987:144). 

Boeke is nie noodwendig aangekoop om gelees te word nie. Dit 

is as 'n bate beskou wat verpand of verkoop kon word. Hoewel 

gedrukte boeke goedkoper as handgeskrewe boeke was, is verkope 

beperk as gevolg van ekonomiese redes en 'n gebrek aan 

voldoende belangstelling (Graff 1987:146). 

In die 17de eeu was daar 'n groot toename in die beskikbaarheid 

van goedkoop literatuur. 'n Verskeidenheid pamflette, koerante 

en boeke was van die gewildste publikasies (Greaves et al 

1990:793-794). 

Die aantal boeke wat gepubliseer is, het gedurende die vroee 

moderne era aansienlik gegroei. Ongeveer 200 miljoen boeke is 

gedurende die 16de eeu in Europa gedruk. Hierdie gedrukte 
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werke is gestoor waarna dit deur 'n redelik primitiewe netwerk 

versprei is. Boekhandelaars het stalletjies gehad waar boeke 

verkoop is. Lesers het veral ontspanningslektuur deur middel 

van lidmaatskap van boekklubs bekom (Houston 1989:168). 

Die bemarking van boeke is in daardie tyd beperk deur faktore 

soos die lesers se koopkrag en die beskikbaarheid van vervoer. 

Boeke was swaar, groot en maklik beskadigbaar wat daartoe 

bygedra het dat dit duur was om boeke te vervoer (Houston 

1989: 168) . 

Boekwinkels het gedurende die 16de en 17de eeue slegs in groot 

stede bestaan. Teen die 18de eeu is meer winkels opgerig. In 

sommige Westerse stede, soos Berlyn en Hamburg, het 

spesialiteitsboekwinkels ontstaan. Die wyse waarop boeke deur 

Europa versprei is, is deur die beskikbaarheid van 

vervoerfasiliteite, die mate van verstedeliking en die 

hoeveelheid aktiewe lesers onder die bevolking bepaal (Houston 

1989: 169) . 

Tussen 1 500 n.C en 1 800 n.C is boekverkope aansienlik deur 

die uitleen van boeke, deur openbare biblioteke en deur vriende 

aangevul. Middeleeuse biblioteke was private biblioteke en was 

nie vir die bree publiek toeganklik nie. Die biblioteke is 

hoofsaaklik deur inwoners van kloosters, geestelikes of 

akademici gebruik. Boeke in universiteitsversamelings en 

privaatbiblioteke is soms op 'n individuele basis aan lesers 

beskikbaar gestel (Houston 1989:173). 

Versamelings van privaatbiblioteke uit die 17de eeu het later 

die kern van openbare biblioteke gevorm. Die eerste werklike 

beskikbaarstelling van boeke op 'n uitleenbasis aan die bree 

publiek, was 'n poging van 'n Edinburgse boekhandelaar, naamlik 

Andrew Ramsy, gedurende 1725-1726 (Houston 1989:174). 

In die 18de eeu was dit algemeen om boeke te koop wat later aan 

lede van 'n lesersklub beskikbaar gestel is. Lidmaatskap was 
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eksklusief en beperk. Ongeveer een uit elke 500 Duitse burgers 

was teen die einde van die 19de eeu lid van so 'n lesersklub. 

Ongeveer 377 privaatbiblioteke het bestaan, waarvan 28% aan 

kerklikes, 33% aan prokureurs, 18% aan ambagsmanne en 

handelaars, 8% aan soldate en die res aan ander elite en 

professionele persone behoort het (Houston 1989:175-175). 

Goedkoper literatuur was beskikbaar deurdat roofkopiee van 

gepubliseerde werke gemaak is. Daarna was dit vir die gewone 

burger moontlik om boeke te besit, al was dit roofkopiee 

(Levine 1986:90-91). 

Bogenoemde faktore het tot die uitbreiding van lees- en 

skryfvaardighede gedurende die vroee moderne era bygedra. 

Die verdere uitbreiding en vestiging van lees- en 

skryfvaardighede in die moderne era word hierna in oenskou 

geneem. 

8. LEES- EN SKRYFV AARDIGHEDE IN DIE TWINTIGSTE EEU 

Veral ekonomiese, politieke en godsdienstige faktore het die 

verspreiding van lees- en skryfvaardighede in die twintigste 

eeu beinvloed. 

Die Industriele Rewolusie wat teen die middel van die 18de eeu 

in Europa begin het, het 'n nuwe fase in die nywerheidsektor 

ingelui. Snelle ontwikkeling het in die landbou-, mynbou-, 

vervoer- en konstruksiesektor, en veral op die gebied van die 

nywerhede, plaasgevind (Greaves et al 1990:769). 

Alhoewel ontwikkeling nie oral ewe vinnig plaasgevind het nie, 

het dit in dele van Europa, soos in Engeland, binne ongeveer 

100 j aar die land se hele ekonomiese en sosiale struktuur 

verander. Op landbougebied is grater opbrengste gelewer. Die 

verwerking en vervaardiging van goedere, wat voorheen verspreid 

in huise en klein werkswinkels plaasgevind het, het in 
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toenemende mate in groot fabrieke in die stedelike sentrums 

gekonsentreerd begin raak. Vervoer het verbeter deurdat 

stoomskepe en stoomlokomotiewe gebou is. Hierdeur is die 

handel en die nywerheid verder gestimuleer. Kommersiele 

landbou het ook op die manier ontstaan. As gevolg van beter 

landboukundige tegnieke en die gebruik van beter saadsoorte, 

het voedselsurplusse ontstaan wat uitgevoer kon word na plekke 

waar daar 'n tekort aan voedsel was. Wat veral belangrik was, 

was dat verbetering in een sektor van die ekonomie, 

ontwikkeling in alle ander sektore gestimuleer het en 

ekonomiese aktiwiteite in die algemeen vinnig uitgebrei het 

(Greaves et al 1990:697-699). 

8.1 POLITIEKE FAKTORE 

Die strewe na universele geletterdheid het in 1919 in Rusland 

ontstaan. 'n Massaveldtog is daar deur die staat gereel wat 

daartoe gelei het dat die persentasie ongeletterdes in Rusland 

van 70% tot slegs 13% verminder het. Die geletterdheidsveldtog 

was die eerste massageletterdheidsveldtog in die twintigste eeu 

(Jeffries 1967:8). 

Naas die Russiese massageletterdheidveldtog is daar ook pogings 

deur die kerk aangewend om in die behoefte aan lees- en 

skryfvaardighede te voorsien en uit te reik na mense om hulle 

vir die Christendom te werf. In hierdie hoofstuk is reeds 

verwys na die rol wat die kerk gespeel het in die bevordering 

van lees- en skryfvaardighede. Hierdie tendens het voortgeduur 

en word selfs vandag as rede aangevoer waarom mense moet leer 

lees en skryf. 

8.2 GODSDIENSTIGE FAKTORE 

Frank Laubach het byvoorbeeld in 1930 met geletterdheid in die 

Phillipyne begin. Hy het mense leer lees en skryf met die 

uitsluitlike doel om hulle vir die Christendom te werf (Laubach 

1970:19, 477 en 480) . Daar is van die veronderstelling 
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uitgegaan dat elke geletterde 'n ongeletterde moet leer lees 

en skryf. Laubach (1970:56) het beweer dat 'n persoon binne 

vyf en twintig minute kan leer lees. 

Sedert die ontstaan van geletterdheidspogings in die 

Phillipyne, het Laubach wereldwyd invloed op Kerke en 

sendinggenootskappe uitgeoefen. In 1941 het hy 'n Komitee vir 

Universele Geletterdheid tot stand gebring en in 1945 het hy 

die Laubach Geletterdheidsko6perasie gestig (Hutton 1992:31). 

In Suid-Afrika het Operasie 

Laubachstigting gewerk (vide 4:4). 

8.3 EKONOMIESE FAKTORE 

Opwaarts saam met die 

Na die Tweede Wereldoorlog het grootskaalse herontwikkeling 

plaasgevind. Gebiede wat in die oorlog verwoes is, moes weer 

opgebou word. Om 'n herhaling van die verwoesting te voorkom 

is die Verenigde Volkere Oranganisasie (VVO) in 1945 gestig. 

In 1946 is die United Nations Education, Scientific and 

Cultural Organisation (UNESCO) gestig. Laasgenoemde 

organisasie sou voortaan by die ontwikkeling van onderwys, wat 

universele geletterdheid as strewe ingesluit het, betrokke wees 

(Hutton 1992:45). 

Die heropbou van verwoeste gebiede na die Tweede Wereldoorlog 

het ekonomiese ontwikkeling gestimuleer. 'n Groot behoefte aan 

geskoolde arbeiders het ontstaan (Jones 1988:1143). 

In 'n poging om aan die behoeftes van ekonomiese ontwikkeling 

te voldoen, het interpretasies van geletterdheid met verloop 

van tyd ontwikkel en deur verskeie fases beweeg. Verskillende 

interpretasies van die begrip geletterdheid het tot 

verskillende doelstellings en strategiee en vaardighede gelei. 

Die fases wat onderskei kan word, is die tegnies-rasionele 

fase, sosio-kulturele fase en polities-ideologiese fase. Die 

fases het mekaar wedersyds beinvloed. Elke fase het uit 'n 
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spesifieke historiese konteks ontwikkel en was die gevolg van 

spesifieke politieke, ekonomiese en sosiale faktore. 

In die volgende afdeling word een voorbeeld van 'n invloedryke 

denker of agentskap ondersoek, terwyl net vlugtig na ander 

voorbeelde verwys word. 

8.4 ONTWIKKELING VAN INTERPRET ASIES EN 

DOELSTELLINGS VAN GELETTERDHEID Na DIE TWEEDE 

WeRELDOORLOG 

Die verskillende interpretasies van die begrip geletterdheid 

in die twintigste eeu kom nie in duidelik afgebakende fases 

voor nie. Die fases word deur 'n groot mate van oorvleueling 

gekenmerk. 

8.4.1 Tegnies-rasionele interpretasie 

Na die Tweede Wereldoorlog het die wereldgemeenskap van die 

standpunt uitgegaan dat mense wat ongeletterd was, deur middel 

van fundamentele onderwys, gemeenskapsontwikkeling en 

funksionele- /beroepsgeoriemteerde onderwys geletterd gemaak kon 

word (vide 2:5.1) (Jones 1988:52). 

UNESCO, as beskermheer van onderwys, het die rigting waarin 

geletterdheidsonderwys moes beweeg, probeer aandui. Die 

internasionale organisasie het die standpunt dat 'n persoon nie 

sy volle potensiaal kon bereik indien hy ongeletterd is nie, 

gehuldig. UNESCO het van die veronderstelling uitgegaan dat 

daar 'n intieme verwantskap tussen geletterdheid en 

ontwikkeling bestaan. Ontwikkeling is as die bevordering van 

'n persoon se vermoe om te dink, kommunikeer en te sosialiseer 

gesien (Jones 1988:40). 

'n Verdere aanname wat deur UNESCO gemaak is, is dat 

geletterdheid 'n fundamentele mensereg is. Die gedagte word 
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vandag nog ondersteun (Jones 1988:40). 

UNESCO het aanvanklik geletterdheid as 'n vorm van basiese 

onderwys beskou. Gray (1969:17) stel dit soos volg: 

"Fundamental education is often the first stage in organized 

efforts to promote personal development and community progress. 

From the outset, it stimulates awareness of individual and 

group possibilities. Such an awakening may occur in a single 

activity, such as a health demonstration project. In the 

course of time, however, it spreads to other activities." 

Hierdie interpretasie van geletterdheid het 'n wye reeks 

ontwikkelingsaktiwiteite ingesluit (Lind en Johnson 1990:32). 

'n Voorbeeld van 'n geletterdheidsveldtog wat op ontwikkeling 

gerig was, is die nasionale geletterdheidsveldtog wat in 1961 

in Kuba van stapel gestuur is. Fidel Castro (hoof van die 

regering) het voortdurend in toesprake op die verband tussen 

opvoeding en ontwikkeling klem gele (Arnove en Graff 1987:173). 

'n Kubaanse sensusopname in 1953 het aangetoon dat daar 'n 

ongeletterdheidskoers van 23,6% in die land bestaan het. Die 

Kubaanse geletterdheidsveldtog was van die begin af nie net 'n 

paging om ongeletterdheid uit te wis nie, maar ook 'n paging 

om politieke en ekonomiese transformasie in die gemeenskap 

teweeg te bring (Arnove en Graff 1987:173) 

Twee basiese beginsels was hier van belang, naamlik, dat indien 

daar ongeletterdes was, daar ook geletterdes moes wees. 

Laasgenoemde kon dan gebruik word om ongelet terdes te leer lees 

en skryf. In die veldtog was die mobilisering van mense en die 

staat se hulpbronne van kardinale belang (Bhola 1984:94). 

Die geletterdheidsveldtog het uit vier fases bestaan, naamlik 

die identifisering van die teikengroep, werwing van 

onderwysers, die opleiding van die onderwysers en die 

organisering en implementering van die veldtog (Arnove en Graff 
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1987:174). 

'n Nasionale Gelet terdheidskommissie om die vier fases te 

koordineer is daargestel. Verder moes die kommissie ook die 

finansies, publisiteit, tegniese aspekte en publikasies 

hanteer. Alle beskikbare media soos die radio I televisie I 

plakkate, inligtingsborde en koerante is gebruik om die veldtog 

te propageer (Bhola 1984:95). 

Onderwysgeleenthede was tot almal se beskikking deurdat skole 

gesluit is en vir die eerste agt maande van die veldtog slegs 

op die opleiding van ongeletterdes gekonsentreer is (Bhola 

1984: 96). 

Geletterdes het ongeletterdes tuis besoek en geleer. Dit het 

daartoe aanleiding gegee dat die onderwyser /leerling-verhouding 

ongeveer 1:3 en soms selfs 1:2 was. Verder is opvolgkampe waar 

volwassenes se lees- en skryfvaardighede versterk is, gereel 

(Bhola 1984:98). 

Op 22 Desember 1961 was daar in Kuba slegs 3, 9% van die 

bevolking wat steeds as ongeletterd beskou kon word (Bhola 

1984:98). 

In 1965 het die algemene opvatting met betrekking tot 

fundamentele onderwys en ontwikkeling verander (vide 2:5.2). 

Die doelstelling van geletterdheidsopleiding het van basiese 

opleiding en ontwikkeling na ekonomiese opleiding verskuif. 

Die ekonomiese situasie waarin 'n ongeletterde volwassene 

homself bevind het, moes verbeter word deur middel van 

sogenaamde funksionele geletterdheidsprogramme. 

Die ekonomiese ontwikkeling van ongeletterdes het groot aandag 

geniet in een van UNESCO se grootste funksionele 

geletterdheidsprogramme, naamlik die EWLP (vide 2:5.2). 

Die EWLP het uit elf loodsprojekte bestaan wat op die volgende 
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beginsels berus het: 

Gelet terdheidspogings moes met ekonomiese en 

sosiale ontwikkelingspogings geintegreer word. 

Diegene wat sterk gemotiveerd was om ekonomies 

vooruitgang te maak, moes eerste by 

geletterdheidspogings betrek word. 

Onderrigmateriaal moes ook professionele en 

tegniese opleiding insluit. 

Alle finansiele bronne 

(UNDP/UNESCO 1976:9). 

moes benut word 

Daar is van 'n ongeletterde verwag om rasionele en tegniese 

vaardighede te ontwikkel wat sou meehelp om sy produktiwiteit, 

en daarmee saam sy ekonomiese posisie, te verbeter (Sineshaw 

1991:53). 

Die gedagte dat onderwys 'n ekonomiese belegging is, was die 

uitgangspunt waarvolgens die EWLP-projekte moes funksioneer. 

Die EWLP is hoofsaaklik in die volgende lande van stapel 

gestuur, naamlik Algerie, Ekwador, Ethiopie, Guiniee, Indie, 

Iran, Madagaskar, Mali, Soedan, Sirie en Tanzanie (Arnove en 

Graff 1987:201). 

Van al hierdie projekte, is die een in Tanzanie as die 

"suksesvolste" beskou. Die gebied het in 1970 'n 
ongeletterdheidskoers van ongeveer 67% gehad en na die 

geletterdheidsveldtog in 1983, 'n koers van 15% (Arnove en 

Graff 1987: 221) . Hierdie geletterdheidsveldtog in Tanzanie was 

'n selektiewe, intensiewe benadering waar funksionele 

geletterdheid en produksie met mekaar vervleg was (vide 2:5.2) 

(UNDP/UNESCO 1976:103). 
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Die strewe na funksionele geletterdheid het 'n bevordering van 

beroepsvaardighede omvat en in die algemeen ingesluit dat die 

inhoud van geletterdheidsprogramme beroepsgeoriemteerd moes 

wees. Van die kurrikula wat ontwikkel is, was 41% op landbou, 

28% op industriee, 13% op kunsvaardighede en 18% op algemene 

sosio-ekonomiese aspekte soos gesondheid en kindersorg, gerig. 

In al die projekte is onderrigmateriaal en -metodes aangepas 

volgens die behoeftes van die teikengroepe (Arnove en Graff 

1987: 201) . 

Kenmerkend van die EWLP was dat geletterdheidsprojekte 

selektief van aard was, met ander woorde, slegs die persone wat 

werklik geletterd wou raak, is betrek. Verder is van 'n 

verskeidenheid metodes en projekte wat eksperimenteel van aard 

was, gebruik gemaak (Arnove en Graff 1987:201). 

Die gedagtes random funksionele geletterdheid is in September 

1965 by die Internasionale Simposium van Geletterdheid in Iran 

verder uitgepluis waar die gedagte dat alle 

geletterdheidspogings benewens die ekonomiese ook vir 

sosiale en kulturele dimensies voorsiening moes maak, ontstaan 

het (vide 2:5.3) (Bataille 1976:40). 

Tot v66r hierdie simposium is die elf loodsprojekte van die 

EWLP ooreenkomstig die absolute benadering soos in Hoofstuk 2, 

afdeling 3 uiteengesit, benader. Geletterdheid is beskou as 

'n vaste vaardigheid of vermoe wat nie van ekonomiese, 

politieke, sosiale of kulturele situasies afhanklik is nie. 

Na hierdie simposium in Iran, is daar geoordeel dat mense wat 

geletterdheidspogings van stapel stuur, ook die ongeletterdes 

se sosiale en kulturele dimensies in ag sou neem. 

Vanwee die swak resultate van die EWLP se loodsprojekte het 

daar 'n groat mate van frustrasie by voorstanders van die 

tegnies-rasionele vertolking van geletterdheid ontstaan. 

Levine (1982:250) beweer dat inligting wat uit hierdie projekte 
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verkry is nie werklik van enige waarde was nie. Ook die 

evalueringsverslag van UNDP/UNESCO (1976:190) het daarop 

neergekom dat inligting wat uit die projekte verkry is, nie 

werklik vergelykbaar was nie en nie vir 'n internasionale 

veldtog teen ongeletterdheid aangewend kon word nie. 

Na 1975 het die tegnies-rasionele vertolking van geletterdheid 

verbreed om ook 'n politieke dimensie in te sluit soos in die 

volgende uiteensetting van 'n sosio-kulturele interpretasie van 

geletterdheid aangetoon word. 

8.4.2 Sosio-kulturele interpretasie 

Standpunte oor funksionele geletterdheid het 'n 

internasionale simposium wat in 1975 te Persepolis in Teheran 

(Iran) gehou is, weer eens verander. Funksionele geletterdheid 

het nie meer slegs ekonomiese, sosiale en kulturele dimensies 

vertoon nie, maar moes ook politieke dimensies insluit. In die 

lig van die kritiese evaluering van die EWLP se loodsprojekte, 

tesame met die ervaring wat reeds opgedoen is, was 'n 

hersiening van idees rakende geletterdheid van groot belang. 

Paulo Freire, 'n Brasiliaanse opvoeder, het 'n groot bydrae tot 

die veranderde siening van geletterdheid gelewer. Sy 

benadering het daarop neergekom dat ongeletterdes bewus gemaak 

moes word van hulle posisie in die wereld deur gedurende 

lesings aktief aan besprekings in verband met die probleme in 

hul gemeenskap deel te neem (vide 2:5.3) (Aspeslagh en Van den 

Berg 1991:31). 

Funksionele geletterdheid het behels dat 'n persoon ''korrek" 

binne 'n spesifieke situasie moet kan funksioneer. 

Ongeletterdes moes nie net leer lees, skryf en tel nie, maar 

ook leer om aan te pas in 'n spesifieke sosiale konteks, soos 

byvoorbeeld die werksituasie. Hierdie benadering is gehuldig 

deur persone wat gemeen het dat diegene wat aktief in die 

ekonomiese veld betrokke was, 'n sterker behoefte aan 
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funksionele geletterdheid gehad het as aan 

geletterdheid (Aspleslagh en Van den Berg 1991:31). 

basiese 

'n Voorbeeld van 'n geletterdheidsveldtog wat in hierdie fase 

Brazilie. Die Brazilaanse voorgekom het, is die een in 

Geletterdheidsbeweging (MOBRAL) het op 8 September 1967 tot 

stand gekom. Aanvanklik was die doelstelling van die veldtog 

om funksionele geletterdheid te bevorder. Teen die 

sewentigerjare het ander doelwitte soos persoonlike 

ontwikkeling van leerders, sosiale mobiliteit en sosiale 

regverdigheid, ontwikkeling van die gemeenskap deur dialoog en 

kritiese bewustheid, politieke deelname en die bewaring van 

kultuur, deel van die funksionele geletterdheidsfase gevorm 

(Arnove en Graff 1987:122). 

Die benadering tot funksionele geletterdheid het die enger idee 

daarvan, soos dit in die tegnies-rasionele fase beskou is, 

verbreed. Die sosio-kulturele interpretasie kan as 'n 

oorgangsfase tussen die tegnies-rasionele interpretasie en die 

polities-ideologiese interpretasie beskou word. 

8.4.3 Polities-ideologiese interpretasie 

Die vorige vertolkings van geletterdheid het nie vir 

historiese, politiese en ideologiese inhoude, wat aan elke 

situasie betekenis gee, voorsiening gemaak nie. Die 

tekortkoming is skerp deur kundiges gekritiseer (Sineshaw 

1991: 59) . 

Outeurs soos Gee (1986), Freire (1972, 1985) Freire en Marcedo 

(1987) en Graff (1976, 1978, 1981, 1987) was verder van mening 

dat die kurrikula van geletterdheidsprogramme nie bepaal moes 

word deur die van die formele skoolstelsel nie. Indien die 

inhoude van 'n gemeenskap se geletterdheidsprogramme bepaal is 

deur dit wat in die formele skoolstelsel voorsien is, sou die 

sosiale strukture wat in daardie gemeenskap bestaan het slegs 

gereproduseer word en kon die natuurlike verband wat daar na 

107 



bewering tussen geletterdheid en sosiale mag/status bestaan 

het, nie na vore kom nie. Geletterdheidsprogramme moes met 

ander woorde in 'n ideologie-vrye omgewing ten uitvoer gebring 

word. Wanneer dit nie in 'n ideologievrye omgewing uitgevoer 

kon word nie, kon mense geindoktrineer word. 'n Voorbeeld 

hiervan is die Marxistiese siening dat beide die skool en 

geletterdheidsprogramme as ideologiese instrumente gebruik kan 

word om mense te domineer en om bestaande sosiale strukture 

behoue te laat bly (Sineshaw 1991:59-60). 

By polities-ideologiese interpretasies van geletterdheid speel 

die magstukture agter geletterdheidspogings, asook die houding 

van die gemeenskap 'n groot rol. Die faktore is van kardinale 

belang wanneer pogings aangewend word om te probeer vasstel wie 

se belange nou eintlik in formele en nie-formele 

geletterdheidsprogramme gedien word (Sineshaw 1991:59). 

Graff (1987:24) wys daarop dat mag en geletterdheid 'n 

wedersydse invloed op mekaar het: 

"One mechanism used by most elites to maintain their power was to 

restrict literacy by restricting access to education . . . just as 

literacy often gives people access to power, power generally gives 

people access to literacy". 

Dit wat in geletterdheidsprogramme vervat was, is in hierdie 

fase aan die hand van die onderlinge verband tussen die 

ekonomiese, sosiale, kulturele, politieke en ideologiese 

aspekte van 'n ongeletterde se lewe verklaar. 

In hierdie hoofstuk is die ontwikkeling van lees- en 

skryfvaardighede van die antieke tyd tot die hede ondersoek en 

beskryf. In die hieropvolgende hoofstuk word die ontwikkeling 

daarvan in Suid-Afrika ondersoek. 
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1. INLEIDING 

In Hoofstuk 3 is daar ondersoek ingestel na die ontstaan en 

ontwikkeling van lees- en skryfvaardighede in die Westerse 

W@reld. Die rol wat die staat en kerk gespeel het, die invloed 

van die boekdrukkuns en die invloed van die hervorming en die 

industriele revolusie op vorme van interpersoonlike 

kommunikasie, is bespreek. Pogings ter bevordering van 

geletterdheid in Suid-Afrika word vervolgens vanuit 'n 

historiese perspektief ondersoek. 

Soos in die res van die Westerse W@reld was inisiatiewe om 

geletterdheid te bevorder in Suid-Afrika intiem met die 

voorsiening van formele onderwys verweef. 
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Geletterdheidspogings was egter nie net tot die formele 

onderwys beperk nie, maar is aangevul deur nie-formele 

onderwyspogings. Daarom is dit belangrik om naas formele 

geletterdheidsprogramme ook informele en nie-formele 

geletterdheidsprogramme te ondersoek. Sodoende kan 'n 

holistiese beeld van geletterdheidspogings in Suid-Afrika vanaf 

1652 tot 1990 verkry word. 

2. VOORSIENING VAN GELETTERDHEIDSONDERRIG Na 1652 

Die hoogste gesag na die stigting van die nedersetting in 1652 

aan die Kaap, was die Here XVII wat in Nederland gesetel was. 

Aan die Kaap is die Here XVII verteenwoordig deur 'n goewerneur 

sowel as deur die sogenaamde Politieke Raad (Vermaak 1970:89). 

Daar is in die beginj are nie veel aandag aan die 

geletterdheidsbehoeftes van die bevolking gegee nie (Simmonds 

1990: 57) . 

Die eerste skool in Suid-Afrika is in 1658 gestig. Die skool 

is hoofsaaklik vir slawe en swart kinders opgerig. Die 

stigting van hierdie skool was die eerste poging van 

regeringskant om persone wat nie kon lees en skryf nie, te help 

(Barnard en Coetsee 1975:4). 

In 1686 is die Van Rheede-onderwyskommissie aangestel om 

ondersoek na die onderwys van swartmense in te stel. Die 

Kommissie het aanbeveel dat onderwys op 'n rasgesegregeerde 

basis voorsien moes word, met ander woorde, dat geen wit kind 

in 'n slaweskool opgeneem moes word nie en dat slawekinders 

belet moes word om skole vir blankes by te woon. Verder het 

die Kommissie aanbeveel dat daar voorsiening gemaak moes word 

vir 'n skool wat deur slawekinders j onger as twaalf j aar 

bygewoon_kon word. So 'n skool is later in die slawekwartier 

van die Kompanjie gevestig. Onderrig in godsdiens, lees- en 

skryfvaardighede is in die skool aangebied (Kallaway 1988:46). 
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Hoewel die slaweskool nie voorsiening gemaak het vir die 

geletterdheidsbehoeftes van volwassenes nie, het volwassenes 

gehoop dat daar mettertyd vir hulle geleenthede sou ontstaan 

om te leer lees en skryf (Du Toit en Nell 1982:4). 

Indien geletterdheid bevorder moes word, was dit noodsaaklik 

om meer skole te open. Daarom het die regering die 

daarstelling van 'n aantal openbare primere skole goedgekeur 

(Pistorius 1969: 271). Skole is op Drakenstein (1967) en 

Stellenbosch (1683) gestig (Vander Walt, Wiid, Geyer en Kruger 

1979:104). 

Die regering het ook geletterdheid onder plaaslike swartmense 

en slawekinders bevorder. In 1717 is die bestaande slaweskool 

opgradeer en is vier slawekwartiere uitgehou vir 

onderrigdoeleindes. Daar was ongeveer 84 leerlinge in die 

skool (Du Toit en Nell 1982:19). 

Waar daar nie skole was nie het ouers self hulle kinders leer 

lees en skryf. Op die manier is ongeletterdheid in die wit 

gemeenskap grootliks teengewerk (Vander Walt et al 1979:104). 

Die gedagte dat afsonderlike onderwysgeleenthede vir 

verskillende rassegroepe geskep moes word soos in die verslag 

van die Van Rheede-onderwyskommissie aanbeveel, is nie ten 

uitvoer gebring nie. Mettertyd sou die gedagte egter 

werklikheid word en sou dit groot implikasies vir die 

voorsiening van geletterdheidsonderrig inhou (Du Toit en Nell 

1982: 19) . 

In 1737 het die kerk deur middel van sendingwerk geletterdheid 

begin bevorder. George Schmidt, 'n Hernhutterse sendeling, was 

op Zoetenmelksvlei gevestig en dit was sy taak om persone te 

leer lees en skryf sodat hulle groter waarde uit hul godsdiens 

kon put (Du Toit en Nell 1982:19). 
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Die skep van geleenthede vir die onderrig van Hottentotte 

(Khoi) het geheel en al op die skouers van die onderskeie 

sendinggenootskappe gerus. Hierdie sendinggenootskappe het 

reeds in 1737 aan die Kaap geletterdheidsonderrig onder die 

anderskleurige inwoners van die gebied bevorder. Van die 

genootskappe was onder andere die Herrnhutterse 

sendinggenootskap, die Morawiese sendinggenootskap, die 

Londense sendinggenootskap en die Suid-Afrikaanse 

sendinggenootskap (Du Toit en Nell 1982:38) 

Formele geletterdheidsgeleenthede vir swartmense is primer deur 

sendinggenootskappe daargestel (Simmonds 1990:57). Die 

oorkoepelende doel was om die swartmense te kersten. Hulp om 

aan te pas by die veranderende lewensomstandighede en 'n 

gerigtheid op 'n verskuiwing in hul sosiale status, was nie ter 

sprake nie (Behr 1978:49). 

Die sendinggenootskappe kon weens finansiele probleme nie 'n 

groot aantal skole daarstel nie. Die regering het ook nie 

subsidies aan sendingskole betaal nie, daarom het daar slegs 

'n beperkte aantal sendingskole bestaan wat daartoe gelei het 

dat onderriggeleenthede vir swartmense beperk was. Die eerste 

sendingskool is in 1799 aan die Kaap, in 1833 in die Oranje 

Vrystaat, in 1835 in Natal en in 1842 in Transvaal gestig (Behr 

1978: 49) . 

Ten opsigte van swartes was die Morawiese, Londonse, en Suid

Afrikaanse sendinggenootskappe daagliks besig met 

geletterdheidsonderrig. Sendelinge en hulle vrouens het die 

onderrig waargeneem. Hierdie geletterdheidsonderrig het ook 

die onderrig van volwassenes ingesluit (Diakonia-verslag 

1991:28). 

Die Kaap is in 1795 vir die eerste keer deur Brittanje beset 

(Du Toit en Nell 1958:30). Tydens die Britse besetting is die 

Politieke Raad afgeskaf. Die gedagte van gesekulariseerde 

staatskole het in die tyd ontstaan (Cameron 1987:76). 
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Voordat die Britse regering groot veranderinge aan die 

onderwyssituasie te weeg kon bring, is die Vrede van Amiens op 

27 Maart 1802 tussen Nederland, Groot Brittanje en Frankryk 

gesluit (Theal 1834:128). Die vredesooreenkoms het bepaal dat 

die Kaap aan Nederland terugbesorg moes word. In Februarie 

1803 het Generaal Dundas die bestuur van die Kaap aan die 

Bataafse kommissaris, J.A. De Mist oorgegee (Du Toit 1944:1). 

De Mist was begeester deur die idees van die Franse filosowe 

en wou graag hierdie idees op onderwys in Suid-Afrika toepas 

(Barnard en Coetsee 1975:16). 

De Mist se bewind aan die Kaap was kort (1803-1806), daarom kon 

hy nie al die idees wat in sy Skoolorder vervat was tot uitvoer 

bring nie. Die Skoolorder het onder meer aan aspekte soos die 

bestuur van onderwys, die uitfasering van ongekwalifiseerde 

onderwysers en die heffing van belastings vir onderwys aandag 

geskenk. Tog is 'n paar wysigings onder sy bewind aan die 

onderwys aangebring. 'n Voorbeeld hiervan is dat hy die 

tradisionele kerkskole met gesekulariseerde skole vervang het 

as deel van sy pogings om nasionale eenheid te bewerkstellig 

(Vander Walt et al 1979:148-149). 

Hoewel De Mist nie 'n spesiale reeling vir die onderwys van 

swartmense getref het nie, was die deel van die gemeenskap nie 

heeltemal aan hul eie lot oorgelaat nie. In Julie 1801 is daar 

aan die "Directors of the Society of Missionaries" verlof gegee 

om 'n slaweskool op te rig naas die bestaande slaweskool "voor 

slaven en andere onchristene" waar Christiaan Stems 

geletterdheid onder volwassenes en kinders probeer bevorder 

het. In 1802 het Jan Hendrik van Graad by Stems oorgeneem. 

Op Stellenbosch het J.N. Desch, 'n ouderling, ook 'n skool vir 

swartmense begin. Die kerkraad en Desch was gesamentlik 

verantwoordelik vir die instandhouding en bedryf van die skool 

(Du Toit en Nell 1982:38). 
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Die Kaap is op 10 Januarie 1806 permanent deur Brittanje beset 

(Barnard en Coetsee 1975:24). In 1807 het die 

sendingenootskappe toestemming van die regering gevra om nog 

skole vir slawe te open. Toestemming is geweier omdat die 

regering self sulke skole wou open. Daar is ook in 1812 op 

versoek van Engelssprekende slawe-eienaars 'n Engelsmediumskool 

vir slawe opgerig. Goewerneur Somerset het in 1814 by Cradock 

oorgeneem. Die Britse regering wou die Kaap met die Britse 

koloniale ryk integreer. Om dit te bewerkstellig, is beplan 

om die koloniste se kerke en skole te verengels. Aanvanklik 

is die vrye Somersetskole deur Afrikanerkinders bygewoon, maar 

die Afrikaners het later besef dat hul tradisies en 

Calvinistiese lewens- en wereldbeskouing heeltemal verwyder was 

van dit wat in die Somersetskole oorgedra en uitgebeeld is, en 

daarom het hulle hul eie skole begin stig (Barnard en Coetsee 

1975: 24-25) . 

Slaweonderwys is moontlik gemaak deur 'n proklamasie wat 

Somerset op 18 Maart 1823 uitgevaardig het. Uit 'n verslag wat 

in 1823 aan Kommissaris Brigge van die Imperiale regering 

voorgele is, is aangetoon dat daar in daardie jaar 1 162 slawe 

(volwassenes) en slawekinders was wat onderrig in die 

slaweskole ontvang het (Du Toit en Nell 1982:51). 

Op die platteland is swartes opgeneem in skole vir blankes of 

het hulle skole vir swartes soos die een in Stellenbosch, 

bygewoon. Blanke boere het gesorg dat die kinders van hulle 

slawe kon lees en skryf deur hulle saam met hulle eie kinders 

te laat skoolgaan of hulle deur boereskoolmeesters te laat 

onderrig (Du Toit en Nell 1982:51). 

Na 1839 was die meeste skole 6f staatskole wat ten volle deur 

die regering gefinansier is, 6f staatsondersteunde skole wat 

'n toelaag van die regering ontvang het, 6f sendingskole wat 

deur die kerk gefinansier is (Pells 1970:24). 

Teen 1850 was daar ongeveer 9 000 swartmense wat elementere 
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opvoeding by een of ander sendingskool ontvang het. Ongeveer 

100 000 leerders het teen 1900, en nagenoeg 170 000 teen 1909 

hul opleiding by sendingskole ontvang. Die standaard van 

onderwys in die sendingskole was oor die algemeen betreklik 

laag. In 1862 het Dr. Langham Dale, Superintendent-Generaal 

van Onderwys in die Kaap, na 'n inspeksietoer bevind dat slegs 

5% van die swart leerlinge in sendingskole oor basiese lees-, 

skryf- en rekenvaardighede beskik het. Sendingskool

onderwysers was swak opgelei en sommige het nie eens oor 'n 

standerd 4-sertifikaat beskik nie. By sommige buitestasies was 

ongekwalifiseerde swart assistente in beheer van sogenaamde 

sendingskole. Handboeke was ook nie in die moedertaal van die 

swartmense beskikbaar nie (Behr 1978:50-51). Sendingonderwys 

het onder meer tot swart politieke bewuswording en die ontstaan 

van allerlei ideale wat vroeer geen plek in swart gemeenskappe 

gehad het nie, aanleiding gegee. Dit het verder tot die 

ontwikkeling van 'n swart elite gelei (Grobler 1988:10). 

Een van die sendingskole wat 'n belangrike bydrae tot die 

ontwikkeling van swart leiers gelewer het, was die skool van 

die Lovedale-sendingstasie. Die sendingskool is in 1824 deur 

die Glasgow Sendinggenootskap begin. Oud-skoliere het oorsee 

verder gaan studeer en by hulle terugkeer dadelik 

leierskapsposisies in die swart gemeenskap ingeneem (Grobler 

1988: 10) . 

Die ontdekking van diamante en goud in die 1870's en 1880's het 

baie tot die ontwikkeling van Suid-Afrika in 'n kapitalistiese, 

geindustrialiseerde land bygedra. Die ekonomiese ontwikkeling 

het verder tot die verstedeliking en polarisasie van swartmense 

in Suid Afrika bygedra. Swartmense is dikwels as goedkoop 

arbeid in die industriele proses beskou, hoofsaaklik omdat 

hulle onopgelei en ongeletterd was (Behr 1988:138). 

In Mei 1892 het Dr. Langham Dale afgetree. Dr. Thomas Muir, 

hoof van die Hoerskool Glasgow in Skotland, het hom opgevolg 

(Du Preez Van Wyk 1947:145). Muir het die sentrale 
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onderwysdepartement gereorganiseer: waar moontlik is onder 

meer skoolrade en verpligte onderwys ingestel. Verpligte 

onderwys het daartoe gelei dat bestaande onderwysfasiliteite 

uitgebrei moes word. Dit is met spesiale skole, soos aandskole 

en industriele skole vir swart analfabeet-volwassenes aangevul. 

Groot uitbreidings het op die platteland plaasgevind en private 

plaasskole het oral ontstaan (Coetzee 1975:78). 

Gedurende die Britse periode het 'n aantal sekuH~re skole 

ontstaan en het die staat beheer oor die stigting van 

sendingskole uitgeoefen. Min swartmense het in die tydperk die 

elementere skole wat vir hulle bedoel was, bygewoon (Simmonds 

1990:58). 

Na die Anglo-boere-oorlog in 1902 het die Britse regering 'n 

kommissie aangestel om die posisie van swartmense in Suid

Afrika te ondersoek. Die kommissie het aanbeveel dat daar op 

een of ander wyse politieke erkenning aan swartmense gegee moes 

word. Daarvan het egter niks gekom nie (Grobler 1988:20). 

Hoewel meer skole beskikbaar gestel is, was geleenthede om 

onderwys te ontvang in die tydperk steeds beperk. Dit was 

veral die swartmense wat aan die kortste end getrek het. 

Die voorsiening van geletterdheidsgeleenthede na 1910 word 

vervolgens ondersoek. 

3. VOORSIENING VAN GELETTERDHEIDSONDERRIG Na 

UNIEWORDING, 1910-1960 

Die Unieregering was die belangrikste rolspeler in die 

voorsiening van formele onderwys na 1910. Die regering was 

egter grootliks ingestel op die formele onderwysbehoeftes van 

blankes en het die standpunt gehuldig dat swartmense in hulle 

eie formele onderwysbehoeftes moes voorsien. Nie-formele 

onderwys aan swartmense is daarom na 1910 steeds en byna 

uitsluitlik deur sendinggenootskappe voorsien 

1990:58). 
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3.1 REGERINGSVOORSIENDE GELETTERDHEIDSONDERWYS 

Geletterdheidsonderwys wat deur die Departement van Onderwys, 

Kuns en Wetenskap daargestel is, was slegs vir blankes bedoel. 

Daar was betreklik min geleenthede vir swartmense om hul lees

en skryfvaardighede te verbeter (Marais 1990:39-40). 

In Mei 1919 is 'n provinsiale onderwyskommissie aangestel om 

swart onderwys te ondersoek. Hierna is 'n hoofinspekteur vir 

swart onderwys aangestel en spesiale leerplanne het in 1922 in 

werking getree (Du Toit en Nell 1982:103). 

Aandag is ook aan die voorsiening van bruinmense se 

onderwysbehoeftes gegee. In 1925 het die staat byvoorbeeld 'n 

skool vir bruinmense te Trafalgar, in Kaapstad begin en oor 'n 

tydperk van 10 jaar het 343 leerlinge die skool bygewoon 

(Du Toit en Nell 1982:103). 

In 1929 is 'n koordinerende raad saamgestel om die onderwys van 

bruinmense te bevorder. Ten spyte van 'n groter aantal 

leerlinge wat skole bygewoon het en die groter beskikbaarheid 

van opgeleide onderwysers, het laasgenoemde soort onderwys nie 

na wense gevorder nie (Du Toit en Nell 1982:118-119). 

In 1935 is 'n inter-departementele kommissie wat uit die vier 

Provinsiale Hoofinspekteurs vir Swart Onderwys en die Direkteur 

van die Nasionale Buro vir Onderwys en Sosiale Navorsing, 

Dr. E.G. Malherbe bestaan het, gestig. Die voorsitter was 

W.T. Welsh, die hoofinspekteur van die Kaap. 
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Die taak van die kommissie was om ondersoek in te stel na: 

die verband tussen die staat en sendingliggame; 

die doelwitte van "Naturelle Onderwys"; 

die vraag of die sentrale regering die administrasie 

van "Naturelle Onderwys" van die onderskeie 

provinsiale regerings moes oorneem (Hartshorne 

19 9 2 : 2 7 en 6 2 ) . 

Hoewel die Inter-departementele kommissie nie in sy verslag 

spesifiek na sendingskole verwys het nie, het die voorstel dat 

subsidies vir swartmense verhoog word tot 'n verhoogde 

staatsubsidie aan die sendingskole bygedra. Die toename in 

subsidie het daartoe bygedra dat meer skole gestig kon word en 

dit het weer tot die bevordering van geletterdheid onder 

volwassenes bygedra (Hartshorne 1992:27 en 62). 

'n Gebrek aan finansiering het meer as een skema, gerig op die 

uitbreiding en verbetering van die onderwys van swartmense, in 

duie laat stort. Na die verslag van die Inter-departementele 

Kommissie insake Bantoeonderwys wat in 1935 bekend gemaak is, 

het daar 'n geringe verbetering in swart onderwys ingetree, 

hoofsaaklik omdat meer fondse vir die ontwikkeling van 

geletterdheidsgeleenthede beskikbaar gestel is (Du Toit en Nell 

1982: 119) . 

Na die Tweede Wereldoorlog was daar wereldwyd groot kommer oor 

die omvang van ongeletterdheid en verskeie veldtogte is geloods 

om die probleem te probeer oplos (vide 3:8.4). Die wereldwye 

geletterdheidsveldtogte het 'n invloed op die betrokkenes by 

geletterdheidsonderwys in Suid-Afrika gehad. Hulle was 

bekommerd oor die ongeletterdheidskoers, asook oor die feit dat 

daar onvoldoende formele en nie- formele onderwysgeleenthede vir 

swart analfabeet-volwassenes was (French 1988:22). 
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Aan die einde van die Tweede Wereldoorlog moes daar voorsiening 

gemaak word vir die heropleiding van terugkerende soldate asook 

vir nuwe werksgeleenthede vir diegene wat by die vervaardiging 

van oorlogsprodukte betrokke was. Dit het daartoe aanleiding 

gegee dat die Minister van Onderwys in 1944 1 n kommissie van 

ondersoek na volwassene onderwys aangestel het wat ook die 

onderwyssituasie van swartmense moes ondersoek (French 

1988: 27) . 

Die Kommissie van Ondersoek het die volgende aanbevelings 

gemaak: 

1 n verteenwoordigende Nasionale Raad vir Volwassene 

Onderwys met 1 n verskeidenheid sub-komi tees moet 

aangestel word; 

die bovermelde Raad moet aan die Minister van 

Onderwys verantwoordelik wees. 

besluite moet verder deur 

Die Minister se 
1 n Direkteur van 

Volwassene Onderwys ten uitvoer gebring word; 

die Direkteur moet deur 1 n inspektoraat 1 'n 

administratiewe kantoor en streeksinstansies 

bygestaan word. Die komi tee moes alle volwassene 

onderwyspogings koordineer (Wilson 1991:15-16). 

Na die publikasie van die verslag in 1946 1 het die Minister van 

Onderwys 1 n Nasionale Adviserende Raad aangestel. Die Raad was 

vir die opstel van riglyne vir die toekenning van 

staatsubsidies aan plaaslike vrywillige organisasies wat 

aansoek gedoen het om finansiele hulp 1 verantwoordelik. Die 

verslag het aanbevelings wat vroeer reeds deur die Suid 

Afrikaanse Buro vir Rasse-aangeleenthede (SABRA) voorgestel is 

bevat (vide 4:3.2. 2) . SABRA het onder meer voorgestel dat daar 

oor aspekte van geletterdheid navorsing gedoen moes word (Bird 

1980:73). Voordat daar egter enige wetgewing hieromtrent 
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deurgevoer kon word, het die Nasionale Party in 1948 aan bewind 

gekom (French 1988:27). 

Volgens Du Toit en Nel (1982:47) het die Nasionale Party die 

segregrasie van onderwys in ooreenstemming met sy beleid van 

rassistiese kapitalisme, wat later as apartheid bekend sou 

staan, geintensifiseer. Die bekende Bantoeonderwyswet, Wet nr. 

47 het byvoorbeeld bepaal dat die administrasie van en beheer 

oor swart onderwys aan die sentrale regering oorgedra moet 

word, waarna die Departement van Naturellesake daarvoor 

verantwoordelik sou wees (Du Toit en Nell 1982:47). 

Die regering se beheer oor onderwys is met hierdie wet versterk 

en alle swart skole, insluitende sendingskole en aandskole wat 

by swart volwassene onderrig betrokke was, is gedwing om by die 

regering te registreer of om te sluit (Kallaway 1988:205). 

Die regering het in ooreenstemming met sy algemene politieke 

beleid voortgegaan om verskillende onderwysdepartemente vir die 

verskillende rassegroepe te stig. Die Bantoeonderwyswet van 

1953, die Kleurlingonderwyswet van 1963 en die 

Indieronderwyswet van 1965 het onderskeidelik vir swart, bruin 

en Indieronderwysdepartemente voorsiening gemaak (Kallaway 

1988:88). 

Die voorsiening van volwassene onderwys aan swartmense is 

volgens French (1988:27) aansienlik ingeperk deurdat aansoeke 

om finansi€He hulp van die Nasionale Adviserende Raad 6f 

nagelaat 6f afgekeur is. 

Verder het onafhanklike organisasies wat klasse aangebied het 

dikwels met die gereg te doen gekry veral wanneer die paswette 

oortree is. Selfs geletterdheidsorganisasies, wat binne die 

wet probeer bly het, het probleme met die gereg ondervind 

(French 1988:27). 

123 



Die ideologiese en politieke basis van swart onderwys kan uit 

'n verklaring van die destydse Minister van Naturellesake, 

Dr. H.F. Verwoerd, afgelei word: 

"When I have control over native education, I will reform it so 

that natives will be taught from childhood that equality is not 

for them" (Simmonds 1990:39). 

Die staat het volle beheer oor alle formele onderwys verkry met 

die wetgewing van 1953 en 1963. Die wetgewing het verder ook 

beperkings op nie-formele onderwyspogings geplaas. In 1957 met 

die publikasie van die regering se kennisgewing 1414, getiteld 

"Regulations for Night Schools and Continuation Classes for 

Bantu Pupils in European areas", het 'n krisis ontstaan. 'n 

Aandskool is omskryf as 'n skool vir swart leerlinge ouer as 

16 jaar wat oor 'n werk beskik het en basiese onderwys ontvang 

het. Die omskrywing vir volgehoue onderwys was dieselfde as 

vir aandskole, behalwe dat die leerlinge sekondere opleiding 

moes ontvang het. Hierdie omskrywings het baie jong mense, 

baie werkloses en talle mense wat in die informele sektor 

betrokke was, outomaties uitgesluit (Kallaway 1988:206). 

Die registrasie van alle klasse vir swart volwassenes by die 

Departement van Naturellesake, was 'n poging van die staat se 

kant om beheer oor nie-formele (geletterdheidspogings) onderwys 

te verkry. Skole moes aan die volgende vereistes voldoen 

voordat hulle kon registreer: 

Alle aandskole moes teen 1 Januarie 1958 

geregistreer wees. 

Aansoeke vir aandskole in blanke woongebiede moes 

ook 'n permit van die Groepsgebiederaad insluit. 

Al die aandskoolaktiwiteite kon slegs binne gewone 

skoolkwartale plaasvind. Onderrig moes binne 

amptelike skoolgeboue plaasvind, tensy die Direkteur 
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van Naturelleonderwys toestemming vir 'n ander 

reeling gegee het. 

Onderwysers kon slegs nadat die Direkteur van 

Naturelleonderwys goedkeuring daarvoor verleen het, 

aangestel word. Die goedkeuring kon binne 24 uur 

sonder enige verduideliking teruggetrek word. 

Aandskole kon enige tyd departementele inspeksie 

verwag. 

Aandskole in blanke gebiede moes jaarliks hul 

registrasie hernu. 

Geen swart leerder wat ouer as 16 jaar was, kon tot 

skole in blanke gebiede toegelaat word nie en moes 

verder kon bewys dat hy/sy 'n inwoner was van die 

gebied waar hy/sy werksaam was. 

Betreffende beheer in "wit gebiede" het die kennisgewing die 

volgende bepaal: 

Alle aandskole of volgehoue klasse in 'n "wit 

gebied" moet as 'n privaatskool beheer en 

geadministreer word. Die eienaar of sy 

verteenwoordiger moes "wit" wees. 

Waar nodig sou die Direkteur van Naturelleonderwys 

'n Adviesraad aanstel om in 'n adviserende 

hoedanigheid die eienaar/bestuurder van die 

privaatskool by te staan (die Adviesraad sou slegs 

uit blankes bestaan) (Kallaway 1988:206-207). 

Betreffende beheer in "swart gebiede" het die volgende 

regulasies gegeld: 
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Alle aandskole of volgehoue klasse in 'n swart 

gebied moes deur swart skoolrade of -komitees 

bestuur word. 

Privaat organisasies wat by sulke skole betrokke 

was, moes al hul bates en hul seggenskap voor 

1 Januarie 1958 aan die Departement oorgee (Kallaway 

1988:206-207). 

Finansiele en administratiewe probleme wat uit hierdie 

maatreels voortgespruit het, het gelei tot onder meer die 

sluiting van al die Durbanse aandskole. Die Kaapse Nie-blanke 

Aandskool Vereniging is gedwing om vier skole aan swart 

skoolkomitees te oorhandig en om die oorblywende skole sender 

staatsubsidies te bestuur. Agt aandskole in Pretoria moes 

sluit omdat swart huishulpe dit nie langer kon bywoon nie. 

Hulle het dit onprakties gevind om aandskole in die swart 

woongebiede by te woon, terwyl hulle by blankes ingewoon het 

(Kallaway 1988:207). 

Die verloop van onderwysgebeure tot en met 1960, het die 

voorsiening van geletterdheidsonderrig aansienlik beinvloed. 

Amptelike geleenthede vir swart volwassenes om lees- en 

skryfvaardighede aan te leer, was steeds skaars. 

In die volgende afdeling word ondersoek ingestel na nie

amptelike pogings om tot die ontwikkeling van lees- en 

skryfvaardighede by te dra. 

3.2 VOORSIENING VAN GELETTERDHEIDSONDERRIG DEUR 

NSO'S 

Die industrialisasieproses wat reeds in 1867 in Suid-Afrika 

ontstaan het, het beperkte werksgeleenthede vir beter opgeleide 

arbeiders gebied en daarom het daar algaande 'n groter behoefte 

aan onderwys ontstaan. Na 1910 was verskeie beroepe vir 

blankes gereserveer. Soms het swartmense wel werk as 
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onderwysers, klerke en vertalers gekry. Hierdie geleenthede 

het ekonomiese voorspoed vir die betrokkenes meegebring en 

daarom wou meer swartmense hulself beter kwalifiseer sodat 

hulle die voordeel wat 'n beter beroep meebring, kon geniet. 

Hierdie verhoogde onderwysbehoeftes van swartmense het egter 

nie voldoende aandag van die regering geniet nie en het daartoe 

gelei dat swartmense hul tot alternatiewe onderwysgeleenthede 

gewend het om hulle omstandighede te probeer verbeter (Bird 

1980: 65) . 

Teen bostaande agtergrond is verskeie organisasies wat die 

belange van swart werkers wou bevorder, na 1910 gestig. 

3.2.1 Die rol van politieke organisasies 

In 1915 is die "International Socialist League" (ISL) deur lede 

van die Suid-Afrikaanse Arbeidersparty gestig (Bird 1980:65). 

Die ISL was aanvanklik daarop gerig om die belange van 

opgeleide wit arbeiders te bevorder. Sekere lede van die ISL, 

soos Sidney Bunting, David Jones en Edward Roux, het geredeneer 

dat die grootste deel van die werkersklas, naamlik die swart 

arbeiders, geignoreer word. Die belange van die groep moes na 

hulle mening ook in ag geneem word (Drew 1991:57). 

In 'n poging om in die behoefte van swartmense aan 

geletterdheidsonderwys te voorsien, het hulle 'n aandskool 

georganiseer. Roux het 'n groot rol in die 

aandskoolaktwiteite, waar swart werkers in 

geletterdheidsvaardighede onderrig is, gespeel. Die ISL is in 

1921 gerekonstrueer om die Suid-Afrikaanse Kommunisteparty 

(SAKP) te vorm. Die SAKP het aandskole gestig in 'n poging om 

sosialisme onder arbeiders te bevorder (Drew 1991:41). 

Die SAKP se eerste aandskool is in Ferreirastown, Johannesburg 

geopen. Behalwe die ontwikkeling van lees- en 

skryfvaardighede, is swart leiers ook daar gewerf en opgelei 

(Callinicos 1989:52). 
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In 1922 het wit mynwerkers begin staak. Die wit mynwerkers het 

bedreigd gevoel omdat die aantal swart werkers op myne 

proposioneel teenoor die getal wit toesighouers verhoog sou 

word. In die SAKP het daar twee faksies random die kwessie 

ontstaan. Die een faksie wou die belange van die wit werkers 

bevorder en is deur W.H. Andrews gelei. Die tweede faksie is 

deur S. Bunting gelei en wou swart werkers se belange bevorder 

(Bird 19 8 0 : 6 6 ) . 

Die kwessie is gedurende die j aarlikse SAKP-konferensie in 1924 

op die spits gedryf en 'n voorstel dat 'n nuwe benadering 

waarin moontlike affiliasie met die Arbeidersparty ondersoek 

moes word, is verwerp (Bird 1980:66). 

Met die verwerping van die voorstel, het die SAKP 'n nuwe 

rigting ingeslaan waarin die belange van die swart arbeiders 

vooropgestel sou word. Dit het die volgende unieke probleme 

is ervaar: 

Eerstens was daar nog nie voorheen pogings in Suid

Afrika om werkers op groot skaal te organiseer 

aangewend nie. Gevolglik het daar geen 

verwysingsraamwerk vir sodanige aksies bestaan nie. 

Tweedens het baie van die swartmense wat verstedelik 

het oor min 6f geen formele skoolopleiding beskik. 

Hulle kennis aangaande die kapitalistiese strukture 

waarin hulle gewerk het, was onvoldoende (Bird 

1980:66). 

Verskeie SAKP-skole het na die 1924-konferensie tot stand 

gekom. Onder die leiding van T.W. Thibedi is 'n ernstige 

paging van stapel gestuur om ongeletterdheid uit te wis (Bird 

1980: 68) . Ander bekende swart leiers wat aan aandskole 

gestudeer het, was Stanley Silwane, Thomas Mbeki, Johannes 

Nkosi en Gana Makabeni (Bird 1980:66). 
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Roux het in 1938 van die SAKP weggebreek en in 'n deeltydse 

hoedanigheid in 'n aandskool van die "People's Club" onderrig 

gegee. Hierdie skool het uiteindelik tot die ontstaan van die 

Kaapse liberale aandskoolbeweging wat formele (eksamen-) 

kursusse aangebied het, gelei (Kallaway 1988:197). 

Na die Tweede Wereldoorlog het die SAKP se onderwysdoelwit 

verander. Die party het aanvanklik skole daargestel om 

geletterdheidsopleiding aan veral swartmense te verskaf. Na 

die oorlog is geletterdheidsopleiding aan swart volwasse 

leerders gegee (Bird 1980:68). 

Volgens Callinicos (1989:54) het die Nasionale Party wat in 

1948 aan bewind gekom het, 'n aanslag op alle multikulturele 

en swart vakbonde geloods. Die 1950-wetgewing oor die 

onderdrukking van kommunisme en die 1953-wetgewing oor 

Bantoesake het daartoe gelei dat die "South African Congress 

of Trade Unions" (SACTU), 'n nie-rassige federasie van vakbonde 

gestig is. SACTU het opleiding binne die federasie vir sy lede 

aangebied. SACTU het homself openlik vereenselwig met die ANC 

en het ook in 1955 die Freedom Charter as credo aanvaar 

(Callinicos 1989:54). 

Bogenoemde wette is onder meer deur die regering gepromulgeer 

in 'n poging om die SAKP se werksaamhede in te perk. Die 

wette het byvoorbeeld tot gevolg gehad dat 'n skool voor die 

hof gebring is omdat 'n bespreking van die paswette in die klas 

gehou is. Die skool is daarvan beskuldig dat hulle rassehaat 

bevorder het. Volgens Bird (1980:67) het die hof ten spyte van 

teenstrydighede in getuienis, uitspraak teen die skool gelewer. 

Ondanks swak toestande en die beperkinge wat deur die paswette 

op swart inwoners van die land geplaas is, het die aandskole 

nie gesluit nie en het die sentrale tak van die SAKP onderrig 

in Engels, wiskunde en geskiedenis bly gee (Bird 1980:68). 
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Met die verbodeverklaring van die ANC in 1960 is SACTU se 

aktiwiteite aansienlik ingeperk. Die meeste van SACTU se 

leiers was in aanhouding of selfopgelegde ballingskap. Teen 

1965 het die federasie in duie gestort (Callinicos 1989:54). 

Die staat se onderwysbeleid vir swartmense het tot 'n 

teenreaksie oor onderwysgeleenthede in politieke organisasies 

en die swart gemeenskap gelei. Die organisasies het 

alternatiewe geletterdheidsprogramme, waar hoofsaaklik van 

bewuswordingstegnieke gebruik gemaak is, aangewend (Simmonds 

1990: 60) . 

Benewens die politieke organisasies en vakbondunies het ander 

organisasies ook by geletterdheidspogings betrokke geraak. 

3 .2.2 Ander geletterdheidsinisiatiewe 

Een van die belangrikste organisasies wat by 

geletterdheidsonderrig betrokke was, was die Suid-Afrikaanse 

Buro vir Rasse-aangeleenthede (SABRA) . Die Buro is in 1929 

gestig en is deur J.D. Rheinallt Jones gelei (Davies, O'Meara 

en Dlamini 1984:419). 

In 1945 is J.D. Reinallt Jones (destydse Direkteur van SABRA) 

deur SABRA as afgevaardigde na die Johannesburgse 

Munisipaliteit gestuur om finansiele ondersteuning ten opsigte 

van 'n voltydse organiseerder van geletterdheidspogings te 

beding. 

Jones het in die tyd ook sekere aanbevelings aan die 

Johannesburgse Nie-Europese Sake Organisasie gemaak, wat die 

volgende behels het: 

Daar moes 'n komitee aangestel word wat toesig oor 

die aandskole kon hou. 
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Daar moes verder finansieel vir die aanstelling van 

'n voltydse organiseerder voorsiening gemaak word. 

Die persoon sou verantwoordelik wees vir toesig oor 

aandskole en moes verder ook In opname maak van 

moontlike onderwysbehoeftes en beskikbare 

fasiliteite (Bird 1980:72). 

In die veertigerjare is 

Volwassene Onderwys aan die 

J4C 1 s bekend gestaan het. 

koordineringsliggaam vir 

Witwatersrand (Bird 1980:71) 

1 n sentrale Komitee vir Swart 

Witwatersrand gevorm wat as die 

Die Komi tee het gedien as 1 n 

geletterdheidspogings aan die 

Die aansoek van die J4C 1 s vir munisipale finansiering was 

suksesvol en in 1947 het hulle £ 3 400 1 00 (ongeveer R6 800 1 00) 

ontvang wat die aandskole se finansiele posisie verstewig het. 

Die fonds het dit moontlik gemaak om onderwysers vir hul 

dienste te vergoed (Bird 1980:73). 

In 1947 was daar 19 skole by die J4C 1 S betrokke en in 1957 

reeds 32. Drie duisend volwasse leerders is deur 160 

onderwysers onderrig. 'n Onderwyser-leerling verhouding van 

1:19 is gehandhaaf (Bird 1980:74). 

Na die verslag van die regering se Kommissie van Ondersoek 

(vide 4:3.1) in 1946 bekend gemaak is, het die SABRA 'n projek 

geloods wat ten doel gehad het om die lees- en skryfvaardighede 

van swart analfabeet-volwassenes te bevorder. 

In 1946 is Maida Whyte, die vrou van die nuwe Direkteur van 

SABRA, Quintin Whyte, as projekleier aangestel en versoek om 

op 'n voltydse basis met die projek voort te gaan. Mev. Whyte 

het hoofsaaklik van die Laubach-geletterdheidsmetode wat deur 

'n sendeling in die Phillipyne, ene Dr Laubach ontwikkel is, 

(vide 4:4.2. 3) gebruik gemaak. Die slagspreuk waaronder 

hierdie geletterdheidsmetode toegepas is, was: 
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"Each one teach one and win one for Christ". 

SABRA het nie self skole georganiseer nie. Klein en groot 

instansies het van die Buro se dienste gebruik gemaak. Die 

grootste konsentrasie van leerders was by die myne en in 

Durbanse aandskole te vind. Geen klas is sonder toestemming 

van die Unie Onderwysdepartement geinisieer nie (Bird 1980:73-

74) . 

In 1958, na vyf j aar se eksperimentering was SABRA by die 

opleiding van onderwysers, die inisiering van klasse en die 

organisering van aandskole betrokke. SABRA het probeer om in 

die onderwysbehoeftes van volwasse swartmense te voorsien en 

sy werksaamhede is deur die Minister van Onderwys goedgekeur. 

Ander organisasies wat op 'n vrywillige basis onderwysers 

aangestel het, het nie altyd die goedkeuring van die regering 

geniet nie, hoofsaaklik omdat die regering geglo het dat die 

organisasies agitators as onderwysers aangestel het. Die 

aanstelling van polities-radikale onderwysers was ook die rede 

waarom die Mayibuye-skole deur die staat gesluit is, terwyl die 

inisiatiewe van SABRA voortgegaan het (Bird 1980:74). 

Uit bogenoemde bespreking 

instansies betrokke was 

Republiekwording. Die 

kan afgelei word dat verskeie 

by geletterdheidsonderrig voor 

organisasies het in die 

geletterdheidsbehoeftes van heelwat ongeletterdes in Suid

Afrika voorsien. Die pogings om gelet terdheidsgeleenthede daar 

te stel was nie gekoordineer nie en daar kon nie aan al die 

onderwysbehoeftes van die bevolking voldoen word nie. 

In afdeling 4 word aandag aan die ontwikkeling van 

geletterdheidspogings na Republiekwording gegee. 
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4. VOORSIENING VAN GELETTERDHEIDSONDERRIG Na 

REPUBLIEKWORDING, 1961-1990 

Die ekonomiese oplewing van die 1960's het daartoe gelei dat 

daar 'n toename in die vraag na opgeleide werknemers in die 

industriele sektor ontstaan het (Callinicos 1989:54). 

Een van SABRA se projekte het mettertyd so ontwikkel en persone 

daarby betrokke het soveel ervaring in aspekte rakende 

geletterdheidsonderwys opgedoen dat dit teen 1964 as 'n nie

winsgewende organisasie, naamlik die Buro vir Geletterdheid en 

Literatuur (BLL) geregistreer is (Screen 1990:21). 

Die BLL het as 'n voorbeeld vir ander instansies ten opsigte 

van metodiek en struktuurontwikkeling gedien. Die Amerikaanse 

sendingbewegings onder leiding van Laubach het die BLL 

beinvloed. Materiaal is in al die belangrikste tale gedruk en 

'n verskeidenheid opleidingskursusse vir fasiliteerders, 

organiseerders en skrywers is beskikbaar gestel. 'n Groot 

aantal organisasies soos kerke, sendingskole, myne en ander 

staatsorganisasies het van die BLL se hulp gebruik gemaak 

(French 1988:27). 

'n Probleem wat die BLL ervaar het, was dat daar nie voldoende 

terugvoering van gebruikers oor hul materiaal ontvang is nie. 

Besoeke aan sentrums was beperk omdat die BLL nie oor voldoende 

personeel beskik het om die taak ui t te voer nie (French 

1982: 15) . 

Een van die eerste welsynsorganisasies wat in 1966 by 

geletterdheidswerk betrokke geraak het was Operasie Opwaarts. 

Die organisasie is deur Mnr en Mev C.J. D'Oliveira gestig. 

Sandy en Louise D'Oliveira het hard gewerk om die waarde van 

geletterdheid met ministers, onderwysowerhede en ander 

belangstellendes te bespreek. Sodoende het hulle Amerikaanse 

en plaaslike fondse vir geletterdheidswerk verkry. 

Geletterdheidskursusse wat deur Operasie Opwaarts ontwikkel is, 
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is by sendingstasies, plaaslike kerkgroepe, hospitale, 

industriee en staatsdepartemente van stapel gestuur (D'Oliveira 

1990:12, kyk ook Hutton 1992:61). 

Die organisasie het opleidingsmateriaal en -kursusse vir 

onderwysers wat geletterdheidsonderrig aangebied het, verskaf. 

Die organisasie se sterk verbintenis met kerkgenootskappe het 

die inhoud van die materiaal beinvloed (Wederpohl 1984(a) :47). 

Die Laubach-metode is ook sterk aanbeveel (vide 4:3.2.2) en het 

behels dat leerders eers die alfabet moet aanleer. Letters is 

daarna aangeleer deur woorde te gebruik waarvan die eerste 

letter geassosieer kon word met die betekenis van die woord. 

Algemene lettergrepe is dan gebruik om woorde mee te bou. 

Verder het Operasie Opwaarts ook leesmateriaal aan 

neo-geletterdes voorsien. Die leesmateriaal was hoofsaaklik 

vereenvoudigde Bybelstories, pamflette oor gesondheid en ander 

funksionele onderwerpe (French 1982:19-20). 

Kritiek teen Operasie Opwaarts was onder meer dat: 

tradisionele sowel as progressiewe organisasies die 

teoretiese grondslag en die inhoude van die 

materiaal van Operasie Opwaarts as onbevredigend 

beskou het; 

onderrigmateriaal vervelig en oninteressant was; 

nuwe onderwysmetodes in Engels nie in ag geneem is 

nie; 

onderwysvernuwing en -opleiding nie as belangrik 

beskou is nie; 

die kurrikulum nie veel aandag geniet het nie; 

daar 'n hoe druipsyfer onder leerders was; 
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die organisasie se resultate in twyfel getrek is 

(Hutton 1992:61-64). 

Opstande en stakings gedurende 1973 in Durban en in 1976 in 

Soweto het daartoe aanleiding gegee dat swart 

bewussynsbewegings gegroei het. Volgens French (1988:22) het 

die regering besef dat hy tot die geletterdheidsveld vir 

volwassenes moes toetree indien hy wou voorkom dat nie

regeringsinstansies 'n te groot invloed oor swart analfabeet

volwassenes verkry. 

4.1 STAATSGEiNISIEERDE GELETTERDHEIDSPOGINGS 

In 1975 het die staat vir die eerste keer direk by 

geletterdheidswerk onder volwassenes betrokke geraak met die 

daarstelling van 'n Afdeling vir Volwassene Onderwys in die 

verskillende onderwysdepartemente vir swartmense naamlik die 

Departement van Onderwys en Opleiding (DOO) (French 1988:28). 

Die DOO was verantwoordelik vir aandskole in die RSA en die 

selfregerende gebiede, naamlik QwaQwa, Lebowa, Gazankulu, 

KwaZulu, KaNgwane en KwaNdebele (French 1982:27-32). 

Die belangrikste oogmerke van die sentrums van die DOO was om: 

die vlak van funksionele geletterdheid van die 

bevolking te verbeter; 

die onderwysgaping tussen jongmense met 'n 

skoolopvoeding en 

verklein; 

ouer mense daarsonder, te 

volwassenes se akademiese kwalifikasies te verbeter; 

die akademiese kwalifikasies van diensdoende 

onderwysers tot minstens standerd tien op te 
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gradeer; 

die basiese en tegniese vaardighede van volwassenes 

te verbeter sodat hulle doeltreffend in 'n bepaalde 

omgewing kan funksioneer (R. S .A Beleidsoorsig 

1991:35). 

Die verhouding wat tussen die DOO en onderwysdepartemente van 

die selfregerende gebiede gehandhaaf is, is onduidelik. Die 

onderwysdepartemente van die selfregerende gebiede het hulle 

registrasiegetalle aan die DOO deurgestuur, maar het 

onafhanklik van die DOO gefunksioneer (Van Heerden 1991:17) 

Aandskole wat binne 'n paar kilometers van mekaar gelee was, 

is dikwels geadministreer en geinspekteer deur verskillende 

departemente, afhangende daarvan of die werklike gebou waarin 

'n aandskool gefunksioneer het binne die grense van Suid

Afrika, of in 'n selfregerende gebied gelee was (Van Heerden 

1991:17). 

Die DOO se volwassene onderwysprogramme is op die volgende 

wyse(s) georganiseer: 

Daar was 'n streekkantoor in elk van die agt 

selfregerende gebiede. Openbare Sentrums is deur 

die DOO gefinansier en elkeen het oor 'n voltydse 

prinsipaal en administratiewe personeel beskik 

(Engelbrecht 1978:6). 

Drie soorte sentrums kon onderskei word, naamlik: 

openbare sentrums, kringsentrums en 

staatsondersteunde sentrums. 

Openbare sentrums was gewoonlik in geregistreerde 

skole van die DOO ingerig. Middag- en aandklasse 

vir volwassenes is deur onderwysers wat op 'n 

uurlikse grondslag deur die DOO vergoed is, 
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aangebied (R.S.A. Beleidsoorsig 1991:36). 

Kringsentrums is by bestaande skole ingerig en swart 

onderwysers het hul kwalifikasies tot standerd tien 

by die sentrums verbeter of hulp met tersiere studie 

ontvang. Onder die beheer en administrasie van die 

kringsentrums 1 is afgelee kampusse ook gevestig. 

Dit was bykomende onderrigsentrums wat in verafgelee 

gebiede gevestig is ten einde die onderwys na die 

mense te neem. Hoewel die kampusse nie selfstandige 

geregistreerde sentrums was nie 1 

toesighoudende onderwyser 

Beleidsoorsig 1991:36). 

het elkeen oor 1 n 

beskik (R.S.A. 

Staatsondersteunde sentrums is by privaat 

maatskappye, nywerhede of fabrieke ingerig waar 

werknemers verdere akademiese opleiding of 

funksionele geletterdheidsonderrig kon ontvang. Die 

maatskappy wat die sent rum geregistreer het I is 

verantwoordelik gehou vir die beskikbaarstelling en 

vergoeding van die instrukteurs wat spesiale 

opleiding van die DOO ontvang het. 

Geletterdheidsprogramme het normaalweg deel van 

groter ontwikkelings- of opleidingsaksies in 

maatskappye uitgemaak (R.S.A. Beleidsoorsig 

1991:36). 

In 1981 het die DOO bekend gemaak dat 1 hoewel 

geletterdheidsopleiding nie soos vaardigheidsopleiding vir 

belastingkonsessies gekwalifiseer het nie 1 die DOO bereid was 

om sy programme gratis tot die beskikking van maatskappye en 

organisasies te stel. Sodoende is geletterdheidsmoontlikhede 

aansienlik vergroot (Financial Mail 1981:164). 

Sentrums by kerke 1 myne en gevangenisse is ook deur die DOO 

gesubsidieer (Van Heerden 1991:17). 

137 



Die verspreiding van die DOO se volwassene opleidingstrukture 

in 1990 word in die onderstaande tabel uiteengesit 

Tabel 4: DOO Volwassene Opleidingsentra 

Streekkantore 8 6 

Openbare sentrums 123 198 

Kringsentrums 82 21 

Staatsondersteunde 43 530 

sent rums 

(Van Heerden 1991:18) 

In 1990 was daar agt streekkantore, honderd-drie-en-twintig 

openbare sentrums 1 twee-en-tagtig kringsentrums en drie-en

veertig staatsondersteunde sentrums van die DOO in die 

Republiek van Suid-Afrika. 

Ten opsigte van selfregerende gebiede was daar in 1990 ses 

streekkantorel honderd-agt-en-negentig openbare sentrums 1 een

en-twintig kringsentrums en vyfhonderd-en-dertig 

staatsondersteunde sentrums. 

In 1990 was daar 9 938 volwasse studente in die Republiek van 

Suid-Afrika en 14 480 in die selfregerende gebiede wat 

geletterdheidsklasse bygewoon het (Van Heerden 1991:18). 

Verskeie groot maatskappye 1 soos die Anglo American Korporasie I 

en kerke 1 het aandskole volgens DOO-riglyne daargestel. Die 

sukses van aandskole het egter hoofsaaklik van die plaaslike 

138 



persone wat in die skole werksaam was, afgehang (Van Heerden 

1991: 18) . 

Die DOO-materiaal is ook deur ander staatsdepartemente, soos 

die Departement Korrektiewe Dienste, gebruik. Gevangenisse het 

oor opleidingsafdelings, waarvan sommige deur die DOO 

gesubsidieer is, beskik. Die Departemente van Bosbou en 

Waterwese, Samewerking en Ontwikkeling en Gesondheid het 

geletterdheidswerk op 'n kleiner skaal georganiseer (French 

1982:33). 

Die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) het sy eerste skool vir 

volwassenes in 1982 naby Johannesburg geopen. Verskeie ander 

skole is later dwarsoor die land geopen. Die doel van die 

skole was om geletterdheidsonderrig, asook opleiding tot op 'n 

matriek- en standerd 8-vlak, aan swart soldate te voorsien. 

Die SAW-skole (ongeveer 13 teen 1990) was almal by die DOO 

geregistreer (Zaaiman 1991:65). 

Die DOO het later sy eie geletterdheidskursus, naamlik die 

lees- en skryfkursus (KVLS) daargestel en gebruik (Educamus 

1990:90). Daarvolgens is 30 skoolweke vir moedertaalonderrig 

aangewend waartydens lees- en skryfvaardighede ontwikkel is, 

waarna oorgegaan is na 22 weke geletterdheidsonderrig in Engels 

en later in Afrikaans of andersom (Engelbrecht in Hauptfleisch 

1978:120). Die kursus is in die volgende tale aangebied: 

Zoeloe, Xhosa, Noord-Sotho, Suid-Sotho, Tswana, Venda, Tsonga, 

Engels, Afrikaans en Ndebele (Educamus 1990:90). 

Die DOO se geletterdheidskursus is ontwerp om in te skakel by 

die formele skoolstelsel. Die KVLS is deur die Primere kursus 

(tot op 'n st. 2-vlak) en daarna deur Kursus 1 (omtrent st. 3-

vlak) gevolg. Hierna het Kursus 2, 3, 4 en 5 gevolg wat met 

die formele skoolstelsel se sts. 5, 8 en 10 vergelykbaar was. 

Die meeste volwasse leerders het die geletterdheidskursus, 

Primere kursus en Kursus 1 voltooi. Na standerd 5 het volwasse 

leerders verkies om deur middel van korrespondensie verder te 

139 



studeer (Engelbrecht 1978:6). 

Die DOO het die volwassene se ervaringspeil by die beplanning 

van die inhoud van die leerstof in ag probeer neem. In die 

voorbereidende kursus is die inhoude van vakke opgestel aan die 

hand van standerd 1- en 2-sillabusse, maar aangepas by die 

ervaringspeil van df'e volwassene. So is byvoorbeeld 

hipertensie, voedsel, voedingstowwe en verbruikersekonomie as 

onderwerpe in die Af ikaans- en Engels-leeslesse ingesluit 

(Educamus 1981:3). 

Ongeveer 19 857 leerders was gedurende 1989 by die KVLS kursus 

van die DOO en 8 643 by die voorbereidende kursus betrokke 

(R.S.A Beleidsoorsig 1991:39). 

Geletterdheidsonderrig vereis 'n besondere benadering veral as 

daar met volwassenes gewerk word. Die volwassenes se 

emosionele samestelling moet in ag geneem word en hulle moet 

nooit soos kinders behandel word nie (Educamus 1981:3). 

Die volwassene onderwysafdelings van die onafhanklike en 

selfregerende gebiede het soortgelyk aan die van die DOO 

gefunksioneer. Die afdelings het van die DOO se prosedures 

en materiaal gebruik gemaak. Daar bestaan egter nie akkurate 

statistiek oor die aantal aandskole en die hoeveelheid 

leerlinge in die onafhanklike en selfregerende gebiede wat 

geregistreer was nie, omdat die terugvoering na streekkantore 

swak en onbetroubaar was (French 1982:27-32). 

Hoewel die DOO-pogings ter bevordering van geletterdheid veel 

meriete gehad het, was dit nie sender probleme nie. In hierdie 

verband kan die volgende opmerkings gemaak word: 

Omdat daar nie voldoende fasiliteite in alle 

gemeenskappe beskikbaar was om as opleidingsentrums 

te gebruik nie, is bestaande skoolgeboue benut. Die 
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aanwending van bestaande onderwysfasiliteite was 

egter 'n probleem omdat dit deur meer as een 

onderwyser gebruik moes word (Jacobs 1990:3). 

Die besondere onderwysmetodes en onderwysers wat by 

geletterdheidsonderrig aangewend is, het beperkend 

ingewerk op dit wat die leerders moes lees. Volgens 

Van Heerden (1991:20) kan die konserwatiewe metodes 

waarvan DOO-onderwysers gebruik gemaak het asook hul 

onwilligheid om te verander, as die grootste 

struikelblokke ten opsigte van suksesvolle 

leeraktiwiteite beskou word. 

Onderwysers was in die algemeen nie opgelei om 

volwassenes te onderrig nie en volwasse leerders het 

gerapporteer dat aandskoolonderwysers hulle onder 

meer uitgeskel het en uiters ongeduldig was (Van 

Heerden 1991:19). Hulle is ook daarvan beskuldig 

dat hulle kinders se plekke in die aandskole 

ingeneem het (Wederpohl 1984(b) :10). 

Ongeletterdes het vernederende en negatiewe 

gevoelens ervaar wanneer hulle aandklasse bygewoon 

het. Negatiewe gedagtes soos dat hulle te oud is om 

te leer, dat hulle onnosel sal lyk voor die ander 

leerders en onderwysers en dat hulle hul waardigheid 

voor jonger mense sal verloor, het die leerervaring 

van die volwasse leerders beperk (Van Heerden 

1991:19). 

Die inhoude van geletterdheidsprogramme was nie 

geskik vir gebruik by ervaringsrype, 

leerders nie (Wederpohl 1984(b) :10). 

volwasse 

Leerders het nie gou sukses met funksionele 

geletterdheidsprogramme behaal nie en die betrokke 

141 



kursusse is as langdradig beskou. Die DOO-materiaal 

was verder voorskrywend van aard 1 wat die 

onopgeleide en onervare onderwyser gelei het 1 maar 

baie vervelig was vir die leerder. Die leerders se 

vordering is ook aansienlik beperk deur die drie 

tale wat aangeleer moes word. Die materiaal was 

meestal kind-georienteerd en het nie vir die 

volwasse leerder voorsiening gemaak nie (Wederpohl 

1984 (a) : 8) . 

Benewens geletterdheidspogings van regeringswee 1 is 1 n 

aansienlike aantal nie-formele en informele 

geletterdheidsprogramme deur NS0 1 S daargestel. Daar word 

vervolgens aandag aan die ontwikkelingsgeskiedenis van die 

programme gegee. 

4.2 GELETTERDHEIDSPOGINGS VAN NSO'S 

Die eerste kommersiele geletterdheidsagentskap is in 1971 

gestig en was bekend as "Communication in Industry". Die 

agentskap was saamgestel uit verskeie onafhanklike kommersiele 

organisasies sowel as strukture van myngroepe en ander 

industriee wat geletterdheidswerk gedoen het. Die agentskap 

het hoofsaaklik op lees- en skryfvaardighede in Engels binne 

die industriele situasie eerder as op lees- en skryfvaardighede 

in In moedertaal gefokus. Die metode wat gebruik is I was 

bekend as "English through activity". Ten spyte van die 

metode wat as meganies beskryf kan word en hoofsaaklik op 

drilwerk konsentreer het 1 het die organisasie deur die sterk 

ondersteuning en bestuur van hul pogings 1 n bydrae tot die 

bevordering van geletterdheid gelewer (Hutton 1992:72). 

1 n Verdere organisasie wat in 1978 gestig is 1 is die nie

winsgewende onderwystrust 1 bekend as die Continuing Education 

Programme (CEP) (vide 4:4.2.2). Die organisasie het 

maatskappye gehelp om opleidingsprogramme van basiese 

geletterdheidsvlak tot by st. 10 1 asook Nasionale Tegniese 
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Sertifikaatopleiding, aan hulle werkers te voorsien (Cretchley 

1990:19). 

Die belangrikste NSO wat met die oog op geletterdheidsonderrig 

gestig is, was waarskynlik "Consulting Educators and Trainers" 

(CET). Dr. K.L. Baucom was die hoof van hierdie organisasie. 

Hy is internasionaal as 'n kenner op die gebied van 

geletterdheid beskou. Die organisasie het die volgende aan 

industriee wat by geletterdheidsopleiding betrokke wou raak, 

gebied: 

opleidingsmateriaal ter bevordering van 

kommunikasievaardighede in Engels; 

opleiding (wat 'n maand lank geduur het) aan verkose 

instrukteurs; 

opleidingsmateriaal wat inhoudelik aangepas kon word 

om te voldoen aan die spesifieke eise van 'n 

bepaalde maatskappy; 

voortdurende professionele konsultasie; 

hulp met die implementering van 

evalueringsprosedures (Hutton 1992:72). 

Tussen 1979 en 1980 het 14 maatskappye met 43 instrukteurs en 

480 leerders van die organisasie se materiaal gebruik gemaak. 

'n Aantal ondersteunings- en opvolgkursusse en dienste is ook 

deur die organisasie beskikbaar gestel (French 1982:15-16). 

Ten spyte van die organisasie se professionele ingesteldheid, 

was hul resultate onbevredigend en het dit daartoe gelei dat 

die organisasie in 1987 moes sluit (Hutton 1992:72). 

Ongeveer 45% van geletterdheidsonderrig aan volwassenes in 

Suid-Afrika is gedurende die onderhawige tydperk deur die 
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privaatsektor aangebied (vide 1: 1) . Die 

onderskeie pogings het aansienlik verskil 

projek. Terwyl dit lyk asof industriee baie 

sukses van die 

van proj ek tot 

bygedra het tot 

geletterdheidswerk, kan uit navorsing afgelei word dat daar met 

die programme wat die afgelope aantal dekades aangebied is, nie 

veel sukses behaal is nie. 

Gedurende die laat 1980's het die privaatsektor hul 

betrokkenheid in geletterdheidsonderwys by die werksplek verder 

uitgebrei. Minstens twee redes kan hiervoor aangevoer word: 

Eerstens was baie industriee tot kodes en beginsels 

van kooperatiewe verantwoordelikheid verbind soos 

wat dit deur buitelandse beleggers bepaal is. 

Hierdie kodes en beginsels is deur buitelandse 

beleggers op industriee in Suid-Afrika afgedwing as 

'n reaksie op die toe heersende politieke beleid 

(apartheid) Een voorbeeld hiervan is onder meer 

die Sullivan-kode wat industriee wat vam buitelandse 

beleggers afhanklik was, gedwing het om byvoorbeeld 

opleidingsgeleenthede aan hul werkers te verskaf 

indien hulle nie die kapitaal wat deur buitelandse 

beleggers in hul maatskappy bele is I wou verloor 

nie. 

Tweedens kon diegene met beperkte 

geletterdheidsvaardighede nie verder tot voordeel 

van 1 n maatskappy opgelei word nie. Hulle moes 

daarom behoorlik leer lees en skryf (Marais 

1990:62). 

Die belangstelling in menslike hulpbronontwikkeling het egter 

begin afneem omdat: 

plaaslike maatskappye weens disinvestering nie kon 

voortgaan met geletterdheidsprogramme nie. Daar was 
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nie geld daarvoor beskikbaar nie; 

onopgeleide werkers tydens die ekonomiese resessie 

afgedank is. Geletterdheidsopleiding was daarom 

onnodig; 

maatskappye gepoog het om funksionele 

geletterdheidsopleiding te vermy deur slegs persone 

met 'n standerd agt of hoer kwalifikasie in diens te 

neem; 

die regering nie belastingvoordele aan industriee 

wat by geletterdheidsopleiding betrokke was 

toegestaan het nie. Geletterdheidsopleiding is nie 

deur die regering as funksionele opleiding beskou 

nie; 

pogings om maatskappye "vaartbelyn" te maak 

privaat kontrakteurs is gebruik om ongeskoolde werk, 

soos byvoorbeeld die skoonmaak van kantore en 

geboue, te doen (Wederpohl 1984(a) :41). 

Ander konsultante wat geletterdheidskursusse vir maatskappye 

ontwikkel het was Interman, Hough en Horne en Logos. Interman 

het 'n professioneel gestruktureerde en ondersteunde program 

vir die opleiding van werkers aangebied wat bekend staan as 

"Job Oriented Language Training" (JOLT) . Interman het ook 

later 'n basiese geletterdheidsprogram in Engels ontwikkel. 

Hough en Horne het oor uitgebreide ervaring wat betref 

onderwystegnologie beskik en het 'n reeks werkboeke vir 

volwasse leerders in Engels ontwikkel. Logos het professionele 

hulp aan maatskappye gebied wanneer 

opleidingsprogramme 

1992:73). 

on twerp 

Die lae prioriteit wat 

opleidingsprogramme aan die 

en geimplementeer 

geletterdheid in 

een kant geniet 
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ambisieuse houding wat vakbonde aan die ander kant openbaar 

het, het daartoe gelei dat effektiewe programme vir die 

opleiding van ongeletterde werkers nie maklik kon realiseer 

nie. 

Op 7 Desember 1987 het die Verenigde Volke Organisasie verklaar 

dat 1990 as die Internasionale Geletterdheidsjaar bekend sou 

staan. Die gedagte onderliggend aan die aktiwiteite rondom 'n 

jaar waarin die klem op geletterdheid geplaas kon word, was dat 

geletterdheid nie net as 'n geintegreerde deel van 'n persoon 

se basiese onderwys beskou moes word nie, maar as 'n basiese 

mensereg (Muller 1990:1). 

Teen 1990 het dit gelyk asof die industriele wereld 'n keerpunt 

bereik het en hernieude belangstelling in volwassene 

geletterdheidswerk toon. Internasionale geletterdheidsjaar en 

die druk van vakbonde ten behoewe van opleidingsgeleenthede, 

het moontlik bygedra tot die nuwe belangstelling by industriee. 

Vakbonde het 'n rol gespeel in die verkryging van 

opleidingsgeleenthede van veral swart arbeiders. 

4.2.1 Die rol van vakbonde 

Die veranderende politieke klimaat in die tagtigerjare, die 

verhoogde werkloosheidsyfer, sporadiese afdankings, en 

onvoldoende behuising het daartoe gelei dat swartes al meer en 

meer teen die regering in verset gekom het (Callinicos 

1989: 57) . 

In die lig van bogenoemde het vakbonde, en veral die Congress 

of South African Trade Unions (COSATU) wat in 1985 gestig is, 

die saak van afgedankte en ontoepaslik opgeleide werkers 

opgeneem en geeis dat daar vir opleiding voorsiening gemaak 

moet word. COSATU se beleid oor opleidingsgeleenthede stel 

hierdie aangeleentheid soos volg: 
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Die staat en werkgewers is daarvoor verantwoordelik 

om finansiele voorsiening vir werknemers se 

opleiding te maak. 

Alle arbeiders het die reg op betaalde 

opleidingsverlof. 

Afgedanktes en werkloses het die reg om heropgelei 

te word. 

Opleiding moet nou met gradering en vergoeding 

saamhang. Verhoogde vaardighede moet tot 'n 

verhoging in vergoeding lei. 'n Arbeider moet kan 

vorder in sy beroep (Bird 1980:49). 

COSATU het in 1991 'n uitgebreide navorsingsprojek begin met 

die doel om 'n enkele nasionale stelsel vir opleiding daar te 

stel (vide 5:4.1). 

'n Ander vakbond wat betrokke was by die proses om 

geletterdheidsprogamme vir volwassenes daargestel te kry, is 

die National Union of Mineworkers (NUMSA) (vide 5:4.1) 

(Callinicos 1989:60). 

Benewens die betrokkenheid van vakbonde by die daarstelling van 

geletterdheidsgeleenthede was maatskappye ook by die opleiding 

van hul werkers betrokke. 

4.2.2 Betrokkenheid van industriee by geletterdheid 

Die Kamer van Mynwese het in die sewentigerj are begin om 

geletterdheidswerk onder volwassenes by die verskillende 

mynhuise te fasiliteer. Mynprogramme was·meestal funksioneel 

van aard. Al die groot mynhuise (die Anglo American 

Korporasie, Anglovaal, Genmin en Rand Mines) het vir 

geletterdheidsonderrig voorsiening gemaak (Van Heerden 

1991: 22) . 
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'n Besonder innoverende program is deur Genmin saamgestel. 

Bryan Phillips (Bestuurder van Genmin se Departement Volwassene 

Onderwys) het die inisiatief geneem en werkers van die 

maatskappy eers deeglik geevalueer, waarna hulle by 'n 

oorbruggingsprogram 6f 'n geletterdheidsprogram ingeskakel het 

(Hutton 1992:73). 

Genmin is as die leier onder die myngroepe ten opsigte van 

geletterdheidswerk onder volwassenes beskou, veral wanneer dit 

by materiaalontwikkeling gekom het. Deur die jare het Genmin 

verskillende metodes vir die onderrig van moedertale en Engels 

uitgetoets. Gevolglik is 'n basiese Engels-kursus vir 

volwassenes ontwikkel. Die kursus is in drie afdelings 

verdeel, naamlik oorlewings-, kommunikatiewe en operasionele 

Engels. Omtrent 5 000 Genmin-leerders het j aarliks die basiese 

Engelse kursus voltooi (Van Heerden 1991:22). 

Die redes vir die 

geletterdheidsopleiding 

betrokkenheid van 

het waarskynlik 

mynindustriee 

daarin gele 

by 

dat 

ondergrondse werk meestal deur ongeskoolde mense (insluitende 

immigrante) gedoen is. Ten einde effektief te kommunikeer was 

dit vir die meeste myners nodig om opleiding te ontvang en 

daarom kon die myne wat reeds gevestigde opleidingfasiliteite 

gehad het, geletterdheidswerk begin doen (Callinicos 1989:60). 

Meer druk is sedert die laat tagtigerjare deur die vakbonde op 

myne uitgeoefen om vir geletterdheidsonderwys voorsiening te 

maak. Die vakbonde het volwassene onderwys geeis nadat die 

reservering van werk vir blanke werkers afgeskaf is en semi

geletterde swart werkers byvoorbeeld skriftelik geevalueer word 

vir bevordering. Verder het die myne van "fanagalo" as die 

medium van kommunikasie in die werksplek wegbeweeg na Engels. 

Daarom moes werkers Engels kon praat en was opleiding daarin 

nodig (Van Heerden 1991:23) 

Elke myngroep het sy eie beleidsbesluite oor geletterdheidswerk 
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vir volwassenes geformuleer en hoewel voorstelle van die 

hoofkantoor na die verskillende myne gestuur is, het die 

werklike implementering daarvan van 'n plaaslike myn se 

personeel en toestande afgehang. Sommige myne het DOO- sent rums 

beskikbaar gestel terwyl ander myne van geletterdheidsonderwys, 

wat deur hul opleidingskantore aangebied is, gebruik gemaak het 

(Hartman 1981:10-13). 

Die Genmin-materiaal en opleidingsprogramme is deur "Basic 

Education and Skills for Adults" (BESA) aan ander maatskappye 

en organisasies verkoop. Hoewel die materiaal positief deur 

COSATU ontvang is, was dit volgens COSATU nie geredelik vir 

ander persone in die geletterdheidsveld beskikbaar nie omdat 

dit te duur was (tussen R800 en R2 800 vir 20 leerders, met 

ander woorde, R40 tot R140 per leerder) . Die programme was 

verder te funksioneel van aard en kon nie in alle leersituasies 

(soos byvoorbeeld by die opleiding van huishulpe) gebruik word 

nie (Van Heerden 1991:23). 

Die volgende maatskappye het teen die einde van 1990 die 

Genmin-opleidingsprogramme en -materiale wat deur BESA bemark 

en verkoop is, gebruik: Eskom, Dorbyl, Anglovaal, Rand Mines, 

Suid-Afrikaanse Brouerye en Federated Timbers (Van Heerden 

1991:23) . 

Groot maatskappye wat geinteresseerd geraak het in volwasse 

geletterdheidswerk, het normaalweg hul eie programme geskep en 

dan van die groot verskeidenheid agente wat beskikbaar was 

gebruik gemaak om dit te bemark (Van Heerden 1991:23). 

Kleiner maatskappye is weer deur die "Continuing Education 

Programme" (CEP) gekonsulteer (vide 4:4.2). CEP was 'n nie

winsgewende onderwystrust wat saam met klein maatskappye en 

industriee aan die Witwatersrand gewerk het. Kleiner 

maatskappye kon nie bekostig om 'n program te implementeer wat 

nie koste-effektief is nie en het daarom van konsultante 

gebruik gemaak (Van Heerden 1991:23). 
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Hieronder volg 'n paar voorbeelde van maatskappye wat in 1990 

by geletterdheidspogings betrokke was: Eskom, Nissan Suid

Afrika, PG Woord en PG Bison, Toyota Suid-Afrika, Transnet, 

S.A. Brouerye, Barlow Rand, AECI, Hippo Quarries, Murray & 

Roberts, Lantor, Rand Water Mercedes Benz en Premier Voedsel 

(S.P.A-Konsultante 1994:102-133). 

'n Verdere voorbeeld is die van die Anglo American Korporasie 

wat geletterdheid en syfervaardighede onder sy werkers bevorder 

het deur van rekenaarondersteunde onderwys gebruik te maak 

(Metrowich en Du Bruyn 1987:49). 

Murray & Roberts is byvoorbeeld ook sedert 1985 by 

geletterdheid en funksionele handvaardigheidsopleiding van hul 

werkers betrokke (Clark 1992:13). 

Rand Mines, die mynafdeling van die Barlow Rand Groep, het in 

1981 geletterdheidsopleiding onder sy werkers begin. Die 

kursus wat gebruik is, het uit twee basiese 

geletterdheidsafdelings bestaan. Die geletterdheidsopleiding 

is sterk met funksionele kommunikasievaardighede, wat met die 

werkers se beroep verband gehou het, verbind (Hartman 1981:10, 

kyk ook Eckstein 1980:28). 

'n Groot aantal ongeletterde leerders is deur 

geletterdheidspogings van industriee bereik. Benewens die 

staat, vakbonde en industriee is daar 'n verskeidenheid ander 

instansies wat ook geletterdheidspogings aangewend het. 
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4.2.3 "Alternatiewe" geletterdheidspogings 

In 1974 het die Rooms Katolieke Kerk die "Learn and Teach" 

Geletterdheidsprogram gefinansier. Die program is deur die 

idees van Paulo Freire van Brazilie beinvloed. Die projekte 

is as "progressiewe" of "alternatiewe" geletterdheidsprojekte 

beskryf omdat onderwysers wanneer hulle van "alternatiewe" 

materiaal gebruik gemaak het, leerders daarmee polities wou 

bemagtig. Die meeste van die alternatiewe projekte het van 

Freire se metode gebruik gemaak (French 1982:18-19). 

Freire was 'n Braziliaanse onderwyser wat opgemerk het dat 

persone, deur geletterdheidsvaardighede te ontwikkel, groter 

insig en begrip ten opsigte van hulle lewenssituasies kon 

verkry. Freire het dikwels na die bemagtiging van leerders, 

eerder as na geletterdheidsonderrig verwys (vide 3:8.5. 2) 

(Freire en Macedo 1987:47-48). 

Verskeie ander organisasies het van "Learn and Teach" se 

materiaal gebruik gemaak. Die organisasies is onder meer: 

Using spoken and written English (USWE) (vide 5:4.3) 

Die organisasie is in 1981 gestig. Die organisasie 

het geletterdheidswerk onder huishulpe, skoonmakers, 

sekuriteitswagte en petroljoggies gedoen. Die 

teikengroep het gewoonlik oor kennis van hul 

moedertaal beskik, maar nie oor 'n gebruikskennis 

van Engels nie (French 1985:2). 

English Literacy Project (ELP) 

Die organisasie het geletterdheid onder industriele 

arbeiders wat oor 'n kennis van hul moedertaal 

beskik maar nie 'n gebruikskennis van Engels gehad 

het nie, bevorder (Wederpohl 1984(a) :49-50). 

151 



Die ELP was 'n nie-winsgewende organisasie wat 

geletterdheidsprojekte in samewerking met COSATU aan 

geaffilieerde vakbonde voorsien het. Die ELP het 

van die standpunt uitgegaan dat onderwys mense moes 

bemagtig en bevry sodat hulle die bestaande 

politieke, ekonomiese en sosiale situasies kon 

bevraagteken en sodoende ander maniere kon kry om 

hulle omgewing en gemeenskap te ontwikkel. Die 

slagspreuk "Literacy for Workers' Power" het 

uitdrukking gegee aan die organisasie se gedagte dat 

geletterdheid bydra tot die skep van 'n ingeligte 

werkerskorps en die korps ondersteun om vaardighede 

te ontwikkel wat tot sy aktiewe deelname in en aan 

vakbonde en grootskaalse demokratiese bewegings kan 

lei (Steinberg 1990:23). 

Adult Learning Project (ALP) (vide 5:4.3) 

Hierdie proj ek in Kaapstad het ook ui t "Learn and 

Teach" gevloei, maar het later s6 by die 

bemagtigings- en verpolitiseringsproses betrokke 

geraak dat werklike geletterdheidsonderrig agterwee 

gelaat is (Van Heerden 1991:26). 

Die Council for Black Education and Reserach 

Die "Council for Black Education and Research" is as 

'n uitreikaksie deur die Universiteit van Kaapstad 

begin en is deur die Verenigde Kerk van Kanada 

gefinansier. Die Universiteit het die bestuur van 

die projek later in die hande van die "Council for 

Black Education and Research" oorgelaat. Die 

"Council for Black Education and Research" het in 

1985 met geletterdheidsklasse begin. Die organsasie 

het dit ten doel gestel om ongeletterde vroue 

selfstandigheid te leer. Die organisasie het van 

die "alternatiewe benadering tot leer" soos deur 
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Paulo Freire voorgestel 1 gebruik gemaak. Dit het 

behels dat die meeste praatwerk oor hulle lewens en 

behoeftes deur die leerders gedoen is. Die 

behoeftes is dan deur die onderwyser gelys en met 

die leerders bespreek om eenstemmigheid oor die 

prioriteite van hulle behoeftes te bereik. Lesse is 

random aspekte soos gesondheid 1 regsaspekte 1 

samewerking en werkloosheid gebou. Deur besprekings 

en deelname is vroue bewus gemaak van probleme in 

hulle gemeenskap en is gepoog om die vroue In 

geleentheid te bied om hulle eie lewens te beheer 

(Mlambo 1987:58-59). 

Teen 1986 het 1 n oorkoepelende geletterdheidsorgansasie naamlik 

die National Literacy Cooperation (NLC) uit al voorgenoemde 

pogings en organisasies ontstaan. 

4.2.3.1 National Literacy Cooperation (NLC) 

Die NLC het uit ongeveer dertig progressiewe 

geletterdheidsorganisasies vanoor die hele Suid-Afrika bestaan. 

Dit is in 1986 by In nasionale geletterdheidskonferensie gestig 

om geletterdheid as 1 n nasionale saak te bevorder (Van Heerden 

1991:27). 

Die NLC het die bestryding van ongeletterdheid as die 

verantwoordelikheid van die regering beskou en het noue bande 

met die ANC/COSATU-alliansie gehad. Die NLC is vandag nie meer 

by die ANC/COSATU-alliansie betrokke nie 1 hoofsaaklik omdat 

daar na die regeringsverandering van 1994 geoordeel is dat dit 

nie meer nodig was om die behoeftes van ongeletterdes onder die 

regering se aandag te bring nie (French 1995:5). 

Die NLC-agentskap het sedert 1986 jaarliks ongeveer 9 000 

leerders dwarsdeur Suid-Afrika bereik (Van Heerden 1991:27-

28) . 
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4.2.3.2 Die Onafhanklike Geletterdheidsforum 

Die Onafhanklike Geletterdheidsforum het uit 'n klein groep 

alternatiewe geletterdheidsorganisasies bestaan. Die 

organisasies het van die Freiriaanse metode gebruik gemaak, 

maar was polities meer simpatiek teenoor die swart 

bewussynsorganisasies as die NLC. Die NLC wou direk aan die 

demokratiseringsproses in Suid-Afrika deelneem. Hoewel die 

Onafhanklike Geletterdheidsforum, simpatiek teenoor swart 

bewussynsorganisasies was, wou hierdie forum nie direk by die 

politiek betrokke raak nie (Van Heerden 1991:28, kyk ook Hutton 

1992:67-70). 

Verskeie van die alternatiewe organisasies het die 

Moltenoprojek se metodes in geletterdheidsprogramme begin 

gebruik en daar is ernstig na 'n meer geskikte onderrigmetodes 

gesoek. Die progressiewe organisasies het erken dat 

leerdergesentreerde metodes veeleisend kan wees vir veral 

onopgeleide of onervare onderwysers en het 'n nasionale 

kernsillabus vir moedertaal en Engels daargestel (Van Heerden 

1991:29). 

was van die Onafhanklike Die organisasies wat 

Geletterdheidsforum het 

lede 

slegs 'n beperkte aantal leerders 

bereik. Dit kan aan die volgende redes toegeskryf word: 

Die organisasies het slegs kleinskaalse ontwikkeling 

gesteun. 

Formele organisasie- en beheerstrukture het ontbreek 

of was gebrekkig. 

Onderwysers het slegs oor beperkte 

bestuursvaardighede beskik. 

Organisasies het slegs oor beperkte fondse, 

hulpbronne en personeel beskik (Hutton 1992:70-71). 
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4.2.4 Ander geletterdheidsinisiatiewe 

Benewens bogenoemde organisasies het 

Rhodes in 1974 die Moltenoprojek van 

die Universiteit 

stapel gestuur. 

van 

Die 

aanvanklike doel van die projek was om Engels in swart primere 

skole te verbeter. Hulle het bevind dat hulle eers die 

onderrig van lees in die moedertaal moes verbeter. Die 

Moltenoprojek het van die Breakthrough-metode gebruik gemaak 

om die Engels van leerlinge en ongeletterde volwassenes te 

verbeter. Die reg om 'n suksesvolle Britse Program 

"Breakthrough to Literacy" te vertaal en aan te pas, is deur 

die "Institute for the Study of English in Africa" van die 

Universiteit Rhodes verkry. Die sukses wat hiermee onder 

primere skoolkinders bereik is, het gelei tot die ontwikkeling 

van 'n oorbruggingskursus en geletterdheidsopleiding vir 

volwassenes. "Breakthrough" na Xhosa, Venda, Zoeloe, Noord

en Suid-Sotho, Tswana en Tsanga is hieruit ontwikkel. Die 

Breakthrough-metode is ook in die Genmin- en Prolit-projekte 

gebruik. Die program is deur die DOO vir gebruik in primere 

skole asook in aandskole vir volwassenes in Bophuthatswana, 

Lebowa, Ciskei en Venda goedgekeur (vide 5:4.3) (Educamus 

1990:24, kyk ook Burnette 1989:56). 

Jenny Neser ('n huisvrou) het Prolit in 1973 in Pretoria se 

voorstede begin. 'n Aandskool vir swart werkers in die 

oostelike voorstede van Pretoria het deur haar toedoen 

ontstaan. Daaruit het die Ikageng-aandskole gespruit. Die 

aandskole het gebruik gemaak van die fasiliteite van wit skole. 

Die Ikageng ("bou jouself")-aandskole is by DWEP geaffilieer 

(vide 4:4.2.5) (French 1982: 34-35). Prolit het hoofsaaklik van 

die "Breakthrough"-metode gebruik gemaak en is deur die 

Independent Development Trust (IDT) gefinansier, wat die 

organisasie in staat gestel het om ongeveer 20 fasiliteerders 

elke ses weke op te lei. Benewens die inisiering en bestuur 

van die projek het Jenny Neser persoonlik aan 

geletterdheidsonderrig in moedertale aandag gegee. Sy was 

bereid om van ander wat in die geletterdheidsveld betrokke is, 
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te leer en so het sy op die "Breakthrough"-benadering afgekom. 

Sy was oortuig daarvan dat hierdie metode een van die beste was 

om volwassenes te leer lees en skryf. Daarom het sy deur 

middel van Prolit al haar aandag om die "Breakthrough"-metode 

gewy, dit verfyn en aangepas vir volwassenes. Daarmee saam het 

sy ook onderwysers opgelei om die "Breakthrough" -met ode so 

effektief moontlik te gebruik. Haar deeglikheid op die terre in 

van geletterdheidsopleiding is sedertdien besig om Prolit se 

invloed in die volwassene geletterdheidsveld aansienlik te 

vergroot (Van Heerden 1991:34, kyk ook Hutton 1992:65). 

Die "Adult Basic Education Research and Development Project" 

van die Departement van Volwassene Onderwys en Buite

Kurrikulere Onderwys aan die Universiteit van Kaapstad het in 

1985 geletterdheidsprogramme in samewerking met die Langeberg 

Gemeenskapsorganisasie van stapel gestuur. 'n Program vir 

Afrikaanssprekende werkers is op twee nabygelee plase begin. 

Die Departement het hulle eie materiaal vir leerders, sowel as 

onderwysers (groepleiers) daargestel (Wederpohl 1986:18). 

"Read, Educate and Develop" (READ) het in 1979 tot stand gekom 

en is 'n nie-rassige, nie-winsgewende organisasie. Die 

organisasie is gestig om lees- en ander taalvaardighede onder 

Suid-Afrikaners te bevorder. READ het met skole saamgewerk 

en het boeke en materiaal aan swart skoolbiblioteke voorsien. 

Verder het READ maatskappye gehelp om biblioteke vir werkers 

te skep en was ook met die daarstelling van addisionele 

ondersteuning van geletterdheidsklasse behulpsaam (South 

African Institute for Librarianship and Information Sciences 

1987:11). 

Die Landelike Stigting het in 1982 tot stand gekom. Die 

organisasie het pogings om die lewensomstandighede van mense 

op plattelandse gebiede deur gemeenskapsontwikkeling te 

verbeter, gekoordineer. Voor 1982 was daar geen gekoordineerde 

poging om die sowat 7 miljoen mense op plase, van wie 

1, 2 milj oen werkers was, met die oog op gemeenskapsontwikkeling 
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te bereik nie. Die Landelike Stigting het met hierdie doel tot 

stand gekom (Vander Merwe 1992:4). 

Ongeletterdheid onder plaaswerkers was en is steeds 'n groot 

probleem. Tot 60% van die volwasse plaaswerkers was teen 1990 

funksioneel ongeletterd. As langtermyn-oplossing vir hierdie 

probleem het die Landelike Stigting voorskoolse sentrums op 

plase begin vestig. Tans is daar 1 200 sulke sentrums landwyd, 

waar sowat 12 000 kinders onder ses jaar versorg word. Volgens 

die Landelike Stigting was dit hul belangrikste bydrae om 

geletterdheid te bevorder. Na die eerste jaar waarin kinders 

voorskools versorg is, het slegs 50% van hierdie kinders Sub-A 

geslaag. Aan die einde van die tweede jaar het 80% in Sub-A 

geslaag en die jongste slaagsyfer is 90%. Verskeie 

geletterdheidsprogramme vir volwassenes word ook op plase 

aangebied (Vander Merwe 1992:4). 

Die staat, industriee, al ternatiewe organisasies en ander 

geletterdheidsinsiatiewe is verder deur geletterdheidspogings 

van kerke aangevul. 

4.2.5 Sending- en kerkgebaseerde geletterdheidsprogramme 

Kerke en sendingorganisasies in Suid Afrika het 'n lang 

geskiedenis van betrokkenheid by geletterdheidswerk vir 

volwassenes (vide 4:2). Kenmerkend van die sendingskole was 

dat lees- en skryfvaardighede aangeleer is met die doel om die 

Christendom te bevorder. Die kerke het baie van die 

progressiewe geletterdheidsorganisasies gefinansier. 

Voorbeelde van projekte wat deur die kerk ondersteun is, is 

onder meer Operasie Opwaarts (vide 4: 4), die opleiding van 

huishulpe en die vestiging van uitreikorganisasies (Van Heerden 

1991:30-31). 

Die "Domestic Workers and Employers Project" (DWEP) is in 1970 

as 'n projek van die SABRA van stapel gestuur. Die projek was 

daarop gemik om die lewensgehalte van huishulpe te verbeter en 
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werkgewers in te lig aangaande werksituasies en betaling. 

"Centres of Concern" is in kerkgeboue gestig en 

geletterdheidswerk was ook deel van die opleiding by die 

sentrums (French 1982:34-35). 

In 1978 is die Nederduits Gereformeerde Kerk se Vroueaksie, 

"Aksie Saamleer", georganiseer. Geletterdheidsvaardighede, 

asook ander lewensvaardighede is aan immigrante en 

huisbediendes onderrig (French 1982:34). 

Die Vroue Sendingbond van die N.G. Kerk het in 1978 en 1979 van 

BLL (vide 4:4) se kursusse gebruik gemaak om geletterdheid in 

die Wes-Kaap te bevorder. Hier het veral 'n groat behoefte aan 

geletterdheidsonderrig in Afrikaans bestaan (French 1982:36). 

Die "Word to Africa" is in 1980 gestig. 

basiese geletterdheidsvaardighede aan 

Die organisasie het 

ongeletterdes in 

kerkgroepe oorgedra. Die met odes was eenvoudig en voorskrywend 

en die inhoude was nie gesofistikeerd nie. Die inhoud was 

hoofsaaklik op die Bybel gefundeer en die organisasie kan as 

konserwatief of nie-polities beskou word (Hutton 1992:65). 

In 1981 het die N.G. Sendingkerk deur middel van die Montaque

Aston Gemeenskapsprojek mense gehelp om geletterd te raak. 

Montaque-Aston is gedurende 1985 ook deur die Universiteit van 

Kaapstad by 'n soortgelyke projek betrek (S.A. Departement van 

Binnelandse Sake 1985:30). 

Die staat, industriee en alternatiewe organisasies het in die 

tydperk 1910-1990 begin om 'n grater rol as kerkorganisasies 

in die voorsiening van geletterdheidsgeleenthede aan 

volwassenes te speel. 

In Hoofstuk 5 word pogings ter bevordering van geletterdheid 

na 1990 ondersoek. Aandag word gewy aan die pogings van 

staats- en nie-staatsorganisasies om geletterdheidsprogramme 

daar te stel. Die huidige regering se beleidsrigting ten 

158 



opsigte van geletterdheid en die implikasies daarvan vir 

geletterdheidsprogramme word ook ondersoek. 
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1. INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstuk is ondersoek ingestel na die 

voorsiening van onderrig- en leergeleenthede met geletterdheid 

as einddoel tydens die Koloniale, Uniale en Republikeinse 

tydperke in Suid-Afrika. Die verskillende rolspelers wat by 

geletterdheidsonderrig betrokke was, is ook geidentifiseer. 

Suid-Afrika beskik oor nagenoeg 15 miljoen ongeletterdes wat 

op onderwys aanspraak maak (ANC 1994: 87). Indien ongeletterdes 

kan leer lees en skryf, behoort dit tot groter produktiwiteit 

en persoonlike inkomste, sowel as tot individuele en 

gemeenskapsontwikkeling te lei (Kotze 1994:22-23). 

Suid-Afrika het 'n ekonomiese infrastruktuur wat betreklik goed 

ontwikkel is. Hierteenoor word sy menslike hulpbronne nie 

effektief benut nie. Met die oorgang na 'n nuwe demokratiese 

bestel word die klem toenemend op menslike hulpbronontwikkeling 

geplaas. Groot eise word aan die nuwe Suid-Afrikaanse 
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demokratiese regering gestel. Mense verwag dat 

verkiesingsbeloftes tot uitvoering gebring moet word (kOTZE 

1994:22-23). 

2. ORU~NTERENDE AGTERGROND 

Meer as veertig jaar gelede het UNESCO hom ten doel gestel om 

teen die jaar 2000 universele geletterdheid te bereik (Thar 

1990: 1) . 

Die doelstellings van UNESCO vir Internasionale 

Geletterdheidsjaar was die volgende: 

Om 'n beter begrip op 'n internasionale vlak vir die 

probleme van ongeletterdes daar te stel. 

Bestaande primere onderrig te versterk en te 

ontwikkel. 

Nuwe programme vir 

beskikbaar te stel. 

ongeletterde volwassenes 

Die stryd teen die terugsak van diegene wat 

geletterdheidsonderrig ontvang het na vorige vlakke 

van ongeletterdheid voort, te sit (Thar 1990:1). 

Daar is in die vooruitsig gestel dat hierdie doelstellings op 

die volgende wyses verwesenlik moes word: 

Regerings moes aangemoedig word om gelet terdheid 

aktief te bevorder. 

Regerings moes ook versoek word om akkurate 

statistiek met betrekking tot geletterdheid te hou. 

NSO' s moes versoek word om bydraes te maak tot 

beleidsformulerings. 
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Regerings moes geletterdheidsprogramme evalueer en 

die sukses daarvan bepaal. 

'n Openbare bewustheid van geletterdheid moes 

aangemoedig word deur die handelinge van sogenaamde 

"geletterdheidsarnbassadeurs" (openbare figure, 

kunstenaars, skrywers en sportlui) en die aanbied 

van teaterprogramme en museumuitstallings. 

Samewerking tussen die staat en NSO's moes bevorder 

word deur vennootskappe te stig (Thar 1990:1). 

In Maart 1990 het verteenwoordigers van alle rolspelers wat by 

die bevordering van geletterdheid betrokke was, in Thailand 

byeen gekom vir 'n Wereldkonferensie met die tema: Onderwys 

vir Almal. Hierdie internasionale gebeure het groter klem op 

die noodsaak van die uitwissing van ongeletterheid geplaas 

(Muller 1990:1). 

Internasionale aandag aan (on)geletterdheid het groter druk op 

die staat en ander rolspelers in Suid-Afrika geplaas om onder 

meer al hoe meer by die voorsiening van 

geletterdheidsgeleenthede vir swart volwassenes betrokke te 

raak. 

Die ontbanning van die ANC het die weg vir groot veranderinge 

in die Suid-Afrikaanse politiek gebaan. Die veranderde 

politieke situasie het onder meer daartoe gelei dat 'n 

omvattende ondersoek na ongelykhede op onderwysvlak geloods is. 

Verskeie navorsingsproj ekte is aangepak om probleme in die 

onderwys te identifiseer en oplossings daarvoor te soek. Die 

"National Education Policy Investigation" (NEPI) en die 

"Education Renewal Strategy" (ERS) was die resultaat van die 

belangrikste ondersoeke wat in die negentigerjare in verband 

met onderwys onderneem is (Kotze 1994:22-23). 
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Die volgende direkte voorstelle oor die onderrig van 

geletterdheid is in die ERS-verslag aan die Departement van 

Nasionale Opvoeding (DNO) voorgele: 

Geletterdheidsprogramme wat deur die openbare media 

aangebied kan word, moet as 'n prioriteit beskou 

word. 

Die staat moet verpligte onderwys instel. 

Eenvorrnige standaarde vir die meet van geletterdheid 

moet geforrnuleer word (Onderwysvernuwingstrategie 

1991:34-35). 

Volgens Burke en Diemont (1993:9) bestaan daar 'n sterk 

ooreenkoms tussen die volwassenes wat geletterdheidsonderrig 

benodig en die skoolgaande kinders wat ook sulke onderrig 

benodig. Die twee groepe leerders benodig onderwysers wat 

volgens bepaalde beleide en kriteria opgelei is en wat met 

behulp van 'n goed beplande, gestruktureerde, geakkrediteerde 

en gefinansierde stelsel hul taak kan verrig. 

In die NEPI-verslag is die volgende opsies ten opsigte van 

geletterdheidsonderrig gestel: 

A Die ontwerp en implementering van 'n geintegreerde 

onderwys- en opleidingstelsel wat ook vir 

geletterdheidsopleiding voorsiening maak (NEPI 1992:67). 

Die implikasies van die voorstel is onder meer dat: 

alle rolspelers aktief aan die beplanning en 

implementering 

deelneem; 

van geletterdheidspogings moet 

die staat geletterdheidpogings sover moontlik moet 

finansier; 
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'n geletterdheidskurrikulum ontwikkel moet word; 

die staat 'n belangrike rol ten opsigte van 

onderwysersopleiding moet speel; 

ongeletterdes gemotiveer moet word om by programme 

betrokke te raak; 

alle aspekte rakende ongeletterdheid verder nagevors 

en ontwikkel moet word (NEPI 1992:67-72) 

B Die afskaling van die rol van die staat ten opsigte van 

die regeringsvoorsiende geletterdheidsgeleenthede (NEPI 

1992: 72) . 

Die implikasies van die voorstel is onder meer dat: 

'n wet oor gelet terdheid gepromulgeer moet word 

waarin die staat en ander rolspelers se take en 

verantwoordelikhede duidelik uiteengesit word; 

gestreef moet word na 'n minimum daadwerklike 

staatsbetrokkenheid maar volle morele 

staatsondersteuning; 

staatsfinansiering tot die minimum beperk moet word 

(NEPI 1992: 72-75) . 

Die tweede model was nie populer nie aangesien daar algemeen 

verwag is dat die staat 'n besliste en oorheersende rol in die 

daarstelling van geletterdheidsprogramme moes speel (NEPI 

1992:75). 

Wat ookal die geval is, wil dit voorkom asof die rol van die 

staat ten opsigte van 'n nasionale geletterdheidsveldtog bepaal 

word deur twee kwessies naamlik: 
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Die belangrikheid van geletterdheid vir die staat en 

waar dit op die prioriteitslys is wanneer finansiele 

hulpbronne verdeel word. 

van geletterdheidsprogramme in Die posisie 

onderskeidelik In sentrale en gedesentraliseerde 

stelsel (NEPI 1992: 6) . 

Ten opsigte van die eerste kwessie 1 kan afgelei word dat die 

staat In belangrike rolspeler in die voorsiening van 

geletterdheidsprogramme aan ongeletterdes is. In die meeste 

lande wil dit voorkom asof die geletterdheidsprogramme nie sou 

slaag indien daar nie 'n "politieke aspek" daaraan verbonde was 

wat die formulering van beleide asook die toekenning van 

staatsfondse gerig het nie. Om die "politieke aspek" by 

geletterdheidsprogramme te verseker, moet opleiding die moeite 

werd wees en moet die ontwikkeling van lees- en 

skryfvaardighede In bydrae tot nasionale ontwikkeling maak 

(Motala 1992:6). 

Geletterdheidspogingsl die opleiding van personeel wat daarby 

betrokke is 1 die salarisse van onderwysers en 

ondersteuningspersoneel 1 en verskeie ander aspekte van 

geletterdheidsonderrig moet oor 1 U lang tydperk van fondse 

voorsien word. Die fondse moet ook konstant beskikbaar wees. 

Die enigste werklike instelling wat voorsiening kan maak vir 

die tipe finansiering is die staat (Motala 1992:6). 

Enige regering kan slegs 1 n beperkte deel van die totale 

landsbegroting aan onderwys bestee. Basiese volwassene 

onderwys is ook slegs In onderafdeling van die onderwystelsel. 

Dit kom daarop neer dat alle ongeletterdes nie deur middel van 

In nasionale geletterdheidsprogram bereik kan word nie (Coetzee 

1991:220). 

Verskillende rolspelers soos vakbonde 1 industriee en NS0 1 S sal 

in vennootskap met die staat moet tree indien ongeletterdheid 
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in Suid-Afrika effektief bekamp moet word (NEPI-werksdokument 

1992: 15) . 

Uit die ervaring van ander lande waar 'n vennootskap tussen die 

staat en ander rolspelers gesluit is wil dit voorkom asof 

geletterdheidsprogramme waar moontlik met 'n spesifieke 

ontwikkelingsprogram verbind moet word, soos byvoorbeeld met 

die volgende: 

Voordat 

gesondheidsontwikkeling en gepaardgaande onder= 

steuningsprogramme; 

gemeenskapsontwikkelingsprogramme; 

industriele en besigheidsprogramme; 

landbou ondersteuningsprogramme; 

basiese vaardigheidsprogramme; 

indiensopleidingsprogramme (Coetzee 1991:228). 

enige besluite oor geletterdheidsonderrig vir 

volwassenes deur die staat geneem kon word, was dit nodig om 

die huidige situasie in Suid-Afrika te evalueer. Die Nasionale 

Opleidingsraad is genader om in verband met die Suid-Afrikaanse 

opleidingsituasie verslag te lewer. 'n Taakgroep van die 

Nasionale Opleidingsraad (NOR) het in 1994 hieroor verslag 

gelewer. 

Die verslag het die volgende aan die lig gebring: 

Die Suid-Afrikaanse bevolking van 37,7 miljoen in 

1991 kan moontlik tot 54 miljoen in 2011 vermeerder. 
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In 1994 was daar 1,6 miljoen Suid-Afrikaners tussen 

die ouderdomme van 6 en 13 wat nie skoolgegaan het 

nie. 

Ongeveer 54% van alle swart- en bruinmense tussen 

die ouderdomme van 16 en 48 het slegs oor 

laerskoolopleiding beskik. 

Die onderwysstelsel het uit 15 ministeries en 19 

verskillende onderwysdepartemente bestaan wat vanuit 

'n organisatoriese en bestuursoogpunt problematies 

was (Smidt 1993:33, kyk ook Noor 1994). 

By die beplanning van geletterdheidsonderrig vir volwassenes 

moes die staat bogenoemde aspekte in gedagte hou. 

3. REGERINGSPOGINGSSEDERT 1990 OM GELETTERDHEID 

TEBEVORDER 

Die rol van die staat by die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig aan volwassenes het tussen 1990 en 1994 

dieselfde gebly as gedurende die voorafgaande dekade. Die DOO 

het tot en met 1994 voortgegaan om geletterdheidsonderrig by 

die verskillende sentra (vide 4:4.1) aan volwassenes te 

verskaf. Teen die einde van 1990 was daar ongeveer 258 

sentrums wat by die DOO geregistreer was (Educamus 1991:8). 

Hierdie situasie het na die algemene verkiesing van 27 April 

1994 aansienlik verander. Die totale onderwysstelsel het 

verander en sentra wat by die DOO geregistreer was, het na die 

publikasie van die Witskrif oor onderwys en opleiding in Maart 

1995 die verantwoordelikheid van die nuwe provinsiale 

onderwysdepartemente geword (Witskrif 1995:53). 

Onderwys en opleiding speel 'n belangrike rol om sosiale en 

ekonomiese ontwikkeling van 'n volk te bevorder. Individue 

moet ook bemagtig word sodat hulle aktief by 
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gemeenskapsaktiwiteite betrokke kan wees. Dit veronderstel 

dat onderwys- en opleidingsprogramme met inagneming van die 

volgende sake saamgestel behoort te word: 

Die behoefte a an gelyke onderwys- en 

die opleidingsgeleenthede vir almal en 

herorganisering van onderwys- en opleidingsprogramme 

wanneer nodig. 

Die behoefte aan voortdurende opgradering van die 

vaardighede wat nodig is om met vinnige verandering 

en die dinamiese aard van die ekonomie en universele 

kennis tred te hou. 

Pogings om die interafhanklikheid van alle kennis te 

erken en leerervarings in die onderwys- en 

opleidingstelsel te integreer wanneer 1 n enkele 1 

nasionale 1 kredietwaardige 

daargestel word. 

kwalifikasieraamwerk 

Die aandrang van belanghebbendes dat die onderwys

en opleidingstelsel leerder-georienteerd moet wees 

(Molebeledi 1995:2-4). 

Volgens die huidige regering behels basiese volwassene onderwys 

(BVO) die voorsiening van onderwys, insluitende basiese 

geletterdheid en syfervaardighede 1 aan volwassenes tot op 1 n 

vlak wat gelyk is aan die vlak van 1 n Algemene 

Onderwyssertifikaat (AOS) (Witskrif 1995:26). 

Die volgende beginsels kan moontlik as basis vir 1 n nasionale 

geletterdheidsprogram dien: 

Geletterdheid speel In sleutelrol in die heropbou en 

ontwikkeling van die ekonomie en gemeenskap. 
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Die uitwissing van ongeletterdheid is In voorwaarde 

vir die demokratisering van die gemeenskap. 

Daardeur verkry ongeletterdes In reg om deel te neem 

aan gemeenskapsaktiwiteite en hulle vaardighede te 

ontwikkel. Hulle verkry ook In begrip van die 

strukture en instansies van die breer gemeenskap. 

Die uitwissing van ongeletterdheid moet bydra tot 

die oopmaak van deure na lewenslange 

leermoontlikhede vir volwassenes. Dit sal hulle in 

staat stel om beter aan te pas asook 1 n bydrae in 

die prosesse van sosiale en ekonomiese ontwikkeling 

in hul gemeenskap te maak. 

Massageletterdheidsgeleenthede is In nasionale 

prioriteit. Indien geletterdheidsgeleenthede aan 

alle ongeletterdes in Suid-Afrika voorsien gaan 

word, sal dit nodig wees om die aktiwiteite van 

nasionale, provinsiale en plaaslike regerings, 

werkgewers, die georganiseerde arbeid, NS0 1 S, kerke, 

gemeenskapsorganisasies en ander hulpbronne te 

koordineer (Witskrif 1995:31). 

Die BVO-direktoraat van die Ministerie van Onderwys is vir die 

ontwikkeling van 1 n raamwerk vir 1 n nasionale 

geletterdheidsprogram en die 

verantwoordelik (Witskrif 1995:40) 

voorsiening van BVO 

Provinsiale- en plaaslike regerings is vir die skep en 

implementering van geletterdheidsprogramme in vennootskap met 

werkgewers 1 die georganiseerde arbeid, gemeenskappe 1 NS0 1 S, 

tersiere instellings en provinsiale opleidingsentrums 

verantwoordelik. Provinsiale en plaaslike voorsiening van 

geletterdheidsonderrig sal uitgevoer word binne die nasionale 

raamwerk, soos deur die staat voorgestel (Witskrif 1995:53-55) . 
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'n Nasionale opleidingsprogram met nasionaal-erkende 

sertifikate, sal vir geletterdheidsfasiliteerders ontwerp word. 

Dit sal besliste beroepsvooruitsigte verseker (AETASA 1995:1). 

'n Geintegreerde benadering tot onderwys en opleiding vereis 

dat daar 'n verandering ten opsigte van die tradisionele 

denkwyse wat onderskei tussen onderwys en opleiding, moet kom. 

'n Benadering waarin onderwys en opleiding as 'n eenheid gesien 

word, word vereis. Hierdie koordinering tussen onderwys en 

opleiding, sal deur die Nasionale Kwalifikasieraad, tans beter 

bekend as die "South African Qualification Authority" (SAQA), 

gedoen word (Witskrif 1995:17-18 en 26). 

Die Nasionale Kwalifikasieraad sal as 'n oorkoepelende liggaam 

vir die koordinering van algemene onderwys, beroepsopleiding, 

vakopleiding en geletterdheidsopleiding dien. Standaarde vir 

onderwys en opleiding sal op 'n nasionale vlak tussen die 

Onafhanklike Eksamenraad, die Nasionale Kwalifikasieraamwerk 

(NKR) en die Nasionale Kwalifikasieraad gekoordineer word 

(Witskrif 1995:17-18). 

Die onderstaande tabel gee 'n aanduiding van die wyse waarop 

die Nasionale Kwalifikasieraad na verwagting onderwys en 

opleiding in 'n nuwe bedeling sal integreer: 
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Tabel 5: Beoogde integrasie van onderwys en opleiding 

··.·.·.··. s .... ·.· 'f'k. ·.·•··•·.·.··. 
••••••••• Nasionale Hoer ertl. <1 aat .... ....... 

·.· ............. 
.·.·.·. ·········•Kern•<•en .·TOeJ?CiSSing•••.•· 
·.·.·.·.···· 
.· .. · ·· · Geri.eries en Opsies .·.·.·.< 
Senior Tegniese Privaat Industriee Arbeidersmark 

Sekondere Kolleges Voorsieners Opleiding= en NSO's 

Skole Gemeenskap skemas 

Vlak 1: Verpligte VBO-opleiding Sub-vlakke A-C 

skoolbywoning en vlak 1 

Algemene Onderwyssertifikaat Algemene Onderwyssertifikaat 

(AOS) (AOS) 

* 9/10 jaar St 9/10 * Vlak 1 (VBO 4) 

* 7 jaar St 7 * Sub-vlak c (VBO 3) 

* 5 jaar St 5 * Sub-vlak B (VBO 2) 

* 3 jaar St 3 * Sub-vlak A (VBO 1) 

Vlakke 2-4 Nie-verpligtend 

Vlakke 5-8 Nie-Verpligtend 

TERSieRE EN NAVORSING 

Navorsing Nasionale en Beroepsdiplomas 

Hoer aanvangsgrade Professionele Grade 

(ANC 1994: 19) 

Uit die tabel kan afgelei word dat daar drie uittreevlakke deur 

die NKR gestel is by voltooiing waarvan die leerder 'n 

sertifikaat, graad of diploma kan ontvang, naamlik: 

'n Algemene Onderwyssertifikaat (AOS) wat die 

voltooiing van 10 jaar algemene onderwys op skool 

aandui en ekwavilente BVO. 

'n Verdere Onderwyssertifikaat (VOS) of Nasionale 

Hoer Sertifikaat dui die voltooiing van verdere 
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onderwys aan, ongeag of dit skool- of 

beroepsonderwys is. 

Diplomas en Grade. 

Met betrekking tot geletterdheid is daar drie vlakke wat 

geslaag moet word voordat die AOS toegeken kan word. Hierdie 

drie vlakke is soos volg: 

Vlak een: ekwivalent aan die huidige Sub. B. 

Vlak twee: ekwivalent aan die huidige St. 3. 

Vlak drie: ekwivalent aan die huidige St. 5 

(ANC 1994:19). 

Indien die idees van NKR deur die regering aanvaar word, kan 

dit deur die volgende liggame geimplementeer word. 

176 



Figuur 4: Voorgestelde bestuurstruktuur vir onderwys en opleiding 

PARLEMENT 

MINISTER 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN SAQA 

OPLEIDING 

Erkening 

NASIONALE RAAD VAN ONDERWYS Akkre= 

ditering 

NASIONALE NASIONALE NASIONALE NASIONALE Instansie 

ONDERWYS= 

RAAD VIR ONDERWYS= RAAD TERSIERE Evaluer= 

ing 

EDUCARE RAAD Nie-verpligte, RAAD 

voor-graadse 

Verpligte studie Kwalifi= 

onderwys kasies 

SKOLE 

kommersiele nie-staat skole Privaat 

industriele Voorsien= 

en ers. 

gemeenskaps= NSO's 

voorsiening 

GEMEENSKAP 

(Wit8krif 1995:26-27) 

Die voorge8telde be8tuur8trukuur kan 8008 volg verduidelik 

word: 

Parlement 

Wetgewing wat die voorge8telde integrering van 
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onderwys en opleiding binne die raamwerk van die 

grondwet moontlik maak, word deur die parlement 

daargestel. 

Ministerie van Onderwys 

'n Enkele ministerie wat vir alle onderwys en 

opleiding verantwoordelik is, moet daargestel word. 

Daar moet direk aan die Parlement deur 'n Minister 

verslag gedoen word. 

Nasionale Onderwysraad (NOR) 

Die NOR is verantwoordelik vir die formulering van 

nasionale onderwysbeleid. 

Spesifieke grondwetlike rade wat die spesialisasie

rigtings van onderwys verteenwoordig 

Die rade gee advies oor die ontwikkeling en 

implementering van spesifieke beleidsrigtings vir 

die onderwys. 

Nasionale en streeksdep~rtemente van onderwys 

'n Enkele liggaam, die Nasionale Departement van 

Onderwys, moet opdragte van die Minister binne die 

grondwet uitvoer. Op streeksvlak sal daar 

uitvoerende departemente vir onderwys en opleiding 

wees met verskillende verteenwoordigende komitees. 

"South African Qualification Authority" (SAQA) 

Dit is 'n statutere organisasie wat vir nasionale 
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akkreditering en sertifisering van onderwys en 

opleiding voorsiening maak. 

Voorsieners 

Alle rolspelers (tegniese kolleges, gemeenskapskolleges, 

universiteite, skole, streeksopleidingsentra, private 

onderwys en opleidingsorganisasies) sal vir die uitvoering 

van SAQA se voorstelle en nasionale ontwikkelingsdoelwitte 

verantwoordelik wees (Witskrif 1995:26-27). 

Die implementering van die nasionale basiese volwassene 

onderrigprogram word vervolgens ondersoek. 

3.1 IMPLEMENTERING VAN BASIESE VOLWASSENE 

ONDERRIGPROGRAM (BVOP) 

Minder as 1% van die totale onderwysbegroting word tans aan 

geletterdheidsonderwys bestee. Geletterdheidsonderwys is in 

hierdie stadium ongekoordineerd. Gevolglik het die regering 

onlangs 'n nasionale departement wat na die behoeftes van 

volwasse leerders moet omsien, geskep. 

Die implementering van die BVOP berus op die voorstelle en 

aanbevelings van 'n verskeidenheid rolspelers, soos onder meer 

COSATU, werkgroepe van BVO en konferensies wat op nasionale 

vlak gereel is (ANC 1994:228). 

Die staat beplan 'n massaveldtog wat ongeletterdheid sal hok 

slaan. Dit word gedoen sodat: 

nasionale demokratiese beginsels sodanig versterk 

kan word dat die massas werklik tot die heropbou en 

ontwikkeling van die land kan bydra; 

mense gemobiliseer kan word om 
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geletterdheidsgeleenthede te benut; 

die waarde van menslike hulpbronontwikkeling deur 

die totale Suid-Afrikaanse gemeenskap besef kan 

word; 

mense, veral in plattelandse gebiede, sosiaal

ekonomies opgehef kan word; 

die volwassene se leerbehoeftes aandag kan geniet; 

kennis en vaardighede daartoe kan bydra dat lede van 

die gemeenskap volle beheer oor hul lewens kan kry 

en aktief in die gemeenskap betrokke kan raak 

( ANC 19 9 4 : 2 7 8 ) . 

Wanneer onderwysgeleenthede vir ongeletterdes geskep word, 

moet die volgende faktore volgens die ANC (1994:158-159) in 

gedagte gehou word: 

"Lewenslange leer" impliseer dat individue hul lewe 

lank leer en daarom moet onderwysgeleenthede vir 

volwassenes daarop gerig wees om lewenslank in hul 

behoeftes te voorsien. 

Die onderwys moet aanpas by die leerders se 

lewenservaring en belangstellings. Dit moet ook 

rekening hou met, hoe, wanneer en teen watter tempo 

hulle wil leer. 

Om aan die behoeftes van volwasse leerders te 

voldoen, is dit nodig dat alle onnodige beperkings 

op toegang tot onderwysgeleenthede, verwyder moet 

word. Geografiese isolasie, diskriminasie op grond 

van ras, geslag, ouderdom of fisiese onvermoe, min 
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of geen studieverlof en In tekort aan die "korrekte" 

kwalifikasies moet, aandag geniet. 

Vorige leerervarings van leerders moet erken word 

(ANC 1994:158-159). 

Bogenoemde voorstelle is in die Witskrif van Maart 1995 

vervat. Hierin is planne vir die implementering van 

geletterdheidsprogramme en die organisatoriese en 

administratiewe aspekte van regeringsvoorstelle vir BVO gegee 

(Witskrif 1995 :31-32). 

Die implementering van die nasionale geletterdheidsprogram het 

sekere finansiele implikasies. Daarom word daar vervolgens aan 

die finansiering van die regeringsvoorstelle vir 

geletterdheidsonderrig aandag gegee. 

3.2 FINANSIERING VAN DIE VOORSTEL VIR 

GELETTERDHEIDSONDERRIG 

In die nasionale onderwysbegroting I asook in die spesiale 

heropbou en ontwikkelingsprogram (HOP) word voorsiening gemaak 

vir fondse vir die implementering van geletterdheidsonderrig. 

Daar word beoog om die volgende planne in werking te stel om 

pogings ter bevordering van geletterdheid te finansier: 

Buitelandse skenkers sal genader word om 

geletterdheidspogings te help finansier. 

Belastingtoegewings sal aan instansies in die 

privaatsektor wat geletterdheidsonderrig aan hulle 

werkers en die breer gemeenskap verskaf 1 gemaak 

word. Di t sal lei tot 1 n be sparing van 

regeringsuitgawes omrede hulle nie vir die totale 

uitgawe om werknemers van privaatinstansies op te 

lei, verantwoordelik sal wees nie. 
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Studente en ander burgers sal aangemoedig word om as 

vrywillige fasiliteerders by geletterdheidsprogramme 

betrokke te raak. Indien daar van vrywillige 

fasiliteerders gebruik gemaak word, sal dit die 

uitgawes van die regering verminder. 

Privaatinstansies sal versoek en desnoods verplig 

word om leerders en opleiers vir die bywoning van 

klasse te beloon. 

Kerke en ander gemeenskapsorganisasies sal ook 

versoek word om 'n bydrae te maak deur hulle 

fasiliteite vir geletterdheidsonderrig beskikbaar te 

stel. Deur bestaande fasiliteite te gebruik, kan 

beskikbare geld eerder vir ander aspekte van die 

nasionale geletterheidsprogram aangewend word. 

'n Onderwys- en opleidingsfonds sal geskep word 

waartoe werkgewers wat nie by 

geletterdheidsopleiding betrokke is nie, 'n 

finansiele bydrae sal moet maak. 

Subsidies aan universiteite sal verhoog word wanneer 

gemeenskapsontwikkeling wat met die HOP-program 

verband hou, deur die instansies geinisieer word. 

Die sentrale regering sal deur middel van 'n formule 

ook fondse aan die openbare sektor vir 

geletterdheidsprogramme op plaaslike- en streeksvlak 

beskikbaar stel. 

Vennootskappe sal met lede van die privaatsektor en 

sekere NSO's gesluit word om te verseker dat meer 

geletterdheidsprogramme die lig sien. 
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'n Trustfonds sal geskep word om NSO's te help met 

die finansiering van geletterdheidsprogramme (ANC 

1994:297-298, kyk ook Witskrif 1995:63). 

Die voorsiening van geletterdheidsonderrig is 'n belangrike 

stap in die heropbou- en ontwikkelingsproses van die Suid-

Afrikaanse gemeenskap. 

gegee. 

Vervolgens word aan die HOP aandag 

3.3 DIE HEROPBOU- EN ONTWIKKELINGSPROGRAM (HOP) EN 

GELETTERD HEIDSOND ERRIG 

Die HOP omvat 'n poging van die regering om sosiale en 

ekonomiese probleme die hoof te bied. 

Die staat moet in die toekomstige regeringsdepartemente vir 

geletterdheidsonderrig voorsiening maak. Wanneer 

geletterdheidsopleiding aan volwassenes voorsien word, moet dit 

voldoen aan die standaarde wat deur SAQA gestel word (HOP 

1994: 63) . 

Om in die geletterdheidsbehoeftes van die land te voorsien, is 

dit noodsaaklik dat vennootskappe tussen werkgewers, arbeiders, 

plaaslike regerings, provinsiale regerings, gemeenskappe en 

donateurs geskep en bevorder word. Koordinering van die 

aktiwiteite van alle vennote en die staat moet deurgans 

plaasvind om die nasionale geletterdheidspoging vlot te laat 

verloop. Die nasionale geletterdheidspoging moet op plaaslike, 

streeks, provinsiale en nasionale vlak bestuur word (HOP 

1994:63). 

Koordinering en skakeling tussen die verskillende vennote het 

effektiewer geletterdheidsonderrig ten doel. Voordele wat uit 

die koordinering kan spruit, is onder meer, dat: 

geld bespaar of beter aangewend kan word; 
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duplisering uitgeskakel kan word; 

fasiliteite, toerusting en personeel beter benut kan 

word; 

kundigheid en ervaring tot almal se voordeel 

aangewend kan word; 

leerders meer onderwysgeleenthede kan kry; 

meer mense kan leer lees en skryf en grater steun 

daarvoor gewerf kan word (Potgieter 1987:41). 

Geletterdheidsonderrig vorm 'n deel van alle heropbou- en 

ontwikkelingsprojekte, veral waar werkloses betrokke is. Die 

hoop word uitgespreek dat wanneer 'n volwasse leerder in 'n 

heropbou- en ontwikkelingsprojek opgelei is, hy/sy 'n vaste 

werk sal kan bekom (HOP 1994:63). 

Benewens regeringspogings om geletterdheid te bevorder, is daar 

ook heelwat pogings deur nie-staatsorganisasies aangewend om 

lees- en skryfvaardighede onder volwassenes te bevorder. Die 

pogings wat aangewend word, word nou bespreek. 

4. POGINGS VAN NSO'S TER BEVORDERING VAN 

GELETTERDHEID 

Verskeie pogings om gelet terdheidsvaardighede te ontwikkel word 

deur organisasies soos vakbonde, industriee en NSO's geloods. 

Die rol wat vakbonde by die bevordering van geletterdheid in 

Suid-Afrika speel, word vervolgens van naderby beskou. 

4.1 DIE ROL VAN VAKBONDE 

Die Suid-Afrikaanse arbeidsmag word deur 'n hoe vlak van 
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ongeletterdheid gekenmerk. Daar bestaan grootskaalse 

werkloosheid en armoede. Die land se ekonomie benodig 

buitengewone ontwikkeling en groei om werksgeleenthede te 

verskaf 1 die lewenspeil van mense te verhoog en om die ernstige 

tekort aan opgeleide werkers te probeer bekamp (Steinberg en 

Suttner 1991:19). 

Teen die einde van 1990 het die National Union of Metalworkers 

of South Africa (NUMSA) Suid-Afrika se beroepsopleidingstelsel 

ondersoek en tot die gevolgtrekking gekom dat: 

vakbonde nie by die beplanning 1 ontwikkel ing 1 en 

implementering van geletterdheidskursusse betrokke 

was nie 1 met die gevolg dat klasse gereel is wanneer 

dit nie vir werkers gelee was nie. Fasiliteerders 

is dikwels deur werkers gewantrou; 

geen verband tussen geletterdheidsprogramme en 

beroepsopleiding bestaan het nie. Werkers het wat 

beroepsvooruitsigte betref 1 in onkunde verkeer; 

kursusse nie duidelik afgebaken was nie en dat 

leerders soms jare lank in 1 n klas gesit het 1 maar 

nooit met In kwalifikasie daarvoor beloon is nie; 

geletterdheidsklasse nie deur die staat erken is nie 

en dat leerders daarom nie 1 n nasionaal-erkende 

sertifikaat wat deure na verdere 

opleidingsgeleenthede kon oopmaak 1 kon bekom nie; 

onduidelikheid bestaan het oor presies watter 

vaardighede en kennis in 1 n bepaalde werksituasie 

benodig word; 

die meeste werkgewers nie geletterdheidskursusse vir 

almal kon voorsien nie; 
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geletterdheidskursusse net die nodigste vaardighede 

en kennis om te kon oorleef, aan werkers voorsien 

het; 

die meeste van die kursusse slegs op Engels 

gekonsentreer het, terwyl min aandag aan 

syfervaardighede of wetenskap .gegee is; 

die meeste kursusse inhoudelik voorsiening gemaak 

het vir die leerders se lewenservaring, maar dat die 

algemene opvoedkundige inhoud nie deeglik beplan was 

nie; 

sommige van die kursusse onaanvaarbare waardes soos 

seksisme gepromoveer het (Plasket 1994:31). 

NUMSA het daarom die volgende riglyne vir 'n opheffing van 

ongeletterdheid voorgestel: 

'n Nasionale geletterdheidstelsel moet geskep word. 

Voorsiening moet vir geletterdheidsonderrig gemaak 

word. 

Geletterdheidsonderwys moet nou met ander onderwys

en opleidingsgeleenthede en werkverskaffingsproj ekte 

verband hou. 

Vakbonde moet betrokke wees in die beplanning en 

uitvoering van 'n geletterdheidsprogram. 

Werkgewers en die staat moet vir hulpbronne ter 

ondersteuning 

voorsiening maak. 

Enige lid 

van 

van 

geletterdheidsprogramme 

die gemeenskap moet 

geletterdheidsklasse kan bywoon. 
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'n Nasionaal-erkende stelsel waarbinne die opleiding 

en besoldiging van onderwysers in 

geletterdheidsonderrig kan geskied, moet ontwerp 

word (Plasket 1994:33). 

Dit wil voorkom asof die vakbonde 'n belangrike rol het om te 

speel in die herorganisering van maatskappye se betrokkenheid 

by opleiding, asook in besprekings aangaande 'n 

geletterdheidsbeleid. 

Die belangrikste take van vakbonde met betrekking tot 

geletterdheidsonderrig wat tot uitvoer gebring moet word, 

behels dat: 

vakbondverteenwoordigers oor die vermoe moet beskik 

om hulle saak ten volle aan die onderhandelingstafel 

te stel. Lede moet deurgans op die hoogte van 

besluite en prosedures gehou word; 

vakbonde 'n sterker koordineringsrol tydens 

onderhandeling oor beleide vir onderwys en opleiding 

moet speel; 

vakbonde lede se voordele tot die maksimum toe moet 

probeer verbeter. 

Die belangrikste take van werkgewers en werkers met betrekking 

tot geletterdheidsonderrig behels dat: 

werkgewers bestaande geletterdheidsprogramme moet 

herstruktureer om by bostaande beginsels aan te pas; 

werkers vergoed moet word vir studietyd; 

werkgewers voorsiening moet maak vir die hulpbronne 

wat nodig is vir die aanbieding van 

geletterdheidsprogramme; 
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alle werkers die reg het om te leer; 

werkgewers met gelet terdheidsprogramme bewus moet 

wees van ander onderwys- en opleidingsinisiatiewe 

(Plasket 1994:37). 

Die vakbonde en werkgewers besef dat opleiding tot voordeel van 

'n werker strek omdat dit tot 'n verhoogde salaris, 

werktevredenheid, werksmobiliteit, status en mag kan aanleiding 

gee. Werkers vereis dikwels nie toegang tot verdere 

opvoedkundige geleenthede nie, omdat die maatskappy waaraan 

hulle verbonde is slegs as 'n werkverskaffer en 'n bron van 

inkomste beskou word -

opleidingsgeleenthede 

1994: 36) . 

nie as 'n instansie wat onderwys- en 

moet verskaf nie (SPA-Konsultante 

Dit is noodsaaklik om vakbonde betrokke te kry omdat hulle oor 

bykomende kennis, perspektiewe en ondervinding beskik wat die 

proses net kan bevoordeel (SPA-Konsultante 1994:36). 

Waar vakbonde betrokke was by die implementering van 

geletterdheidsprogramme in maatskappye het hulle die volgende 

bydraes gelewer: 

Lede is van die noodsaaklikheid van 

geletterdheidsopleiding bewus gemaak. 

Mede-eienaarskap en beheer is oor programme verkry. 

Verskeie beskikbare programme is ondersoek waarna 'n 

keuse gemaak is oor watter een die beste by daardie 

maatskappy se opleidingsbehoeftes sou pas. 

Opleiers/fasiliteerders is uit eksterne konsultante 

en eie opgeleide fasiliteerders gekies. 

Kandidate wat eerste opgelei moes word, is 

188 



geidentifiseer. 

Kandidate is aangemoedig om hulle tot opleiding te 

verbind deur byvoorbeeld stiptelikheid, bywoning en 

voltooiing van take te beklemtoon. 

Nuwe kandidate is geregistreer (SPA-Konsultante 

1994:38). 

COSATU het in 1991 'n uitgebreide navorsingsprojek begin met 

die doel om 'n enkele nasionale stelsel vir opleiding daar te 

stel. Gelyke geleenthede vir volwassenes in volwassene 

onderwysprogramme kan volgens COSATU slegs realiseer indien 

volwasse leerders se pogings erken en geakkrediteer word (Bird 

1980:46). 

COSATU het onder meer saam met sommige van die grootste 

werkverskaffers in Suid-Afrika gewerk in die hantering en 

evaluering van sewe strategiese loodsproj ekte. Die strategiese 

loodsprojekte is geimplementeer deur bekende ondernemings soos 

Kohler, Spar Natal, Transnet, Genmin en die Federasie van 

Bouindustriee (BIFSA) (Van Heerden 1991:22). 

Die doelstellings van die strategiese loodsprojekte was om die 

toeganklikheid tot bestaande materiaal en programme te bepaal 

en gebreke in die inhoud daarvan uit te wys. Die verskillende 

fokuspunte van die navorsing met betrekking tot die strategiese 

loodsprojekte was om organisasieprosesse in funksionele 

programme te identifiseer, verskillende benaderings tot 

sodanige programme en die metodologie wat in Engels en Zoeloe 

gebruik is, te ondersoek, Engelse taalopleiding vir volwassenes 

beskikbaar te stel, algemene opleidingsprogramme vir werkers 

daar te stel en die moontlikheid dat werkers as onderwysers van 

volwassenes opgelei en aangewend kan word, te ondersoek (Van 

Heerden 1991:22). 
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By die Vierde Nasionale Kongres van COSATU wat in Julie 1991 

gehou is, is resolusies aanvaar wat basiese beginsels vir die 

formulering van 'n beleid oor die transformasie van onderwys 

en opleiding ingesluit het (Bird 1992:48). 

Tydens die kongres het COSATU hom uitdruklik verbind tot die 

totstandbringing van 'n enkele, nie-rassige, nie-seksistiese, 

vrye- en oop onderwysstelsel wat aan die behoeftes en 

aspirasies van die gemeenskap in die geheel sal kan voldoen 

(Bird 1992:48). 

COSATU was van mening dat die reg tot onderwys, en veral die 

reg om geletterd te wees, 'n fundamentele mensereg is. 

Geletterdheid open deure vir kommunikasie en maak persoonlike 

keuses en beheer oor die omgewing makliker (Steinberg en 

Suttner 1991:15-16). 

Uit die werksaamhede van vakbonde en veral uit die voorstelle 

van NUMSA en COSATU kan afgelei word dat geletterdheidspogings 

en verwante aspekte meer kompleks is as wat dit op die oog af 

vertoon. Die vakbonde sowel as die werkgewers beweer dat die 

staat verantwoordelik is vir die voorsiening van 

geletterdheidsgeleenthede, maar beide erken dat die staat nie 

oor die kort- en mediumtermyn in die behoefte sal kan voorsien 

nie. 

Benewens die staat en vakbonde, is daar heelwat industriee by 

die voorsiening van geletterdheidsonderrig betrokke. 

4.2 DIE ROL VAN INDUSTRIEe 

Maatskappye in Suid-Afrika bestee ongeveer 1% van hulle totale 

begroting aan die ontwikkeling van menslike hulpbronne. In 

ruil daarvoor verwag hulle 'n hoe vlak van toegewydheid van 

hulle werkers. In Europa bestee maatskappye tussen 4% en 7% 

van hulle totale begroting op die ontwikkeling van menslike 

hulpbronne (Kaplan 1993:169). 
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Daar is nie betroubare inligting beskikbaar oor die bedrae wat 

deur die privaatsektor aan opleiding bestee word nie. Om 

produktiewer, effektiewer en meer internasionaal-mededingend 

te raak, sal die privaatsektor volgens Innes (1994:40-43,52) 

meer geld en tyd aan die ontwikkeling van menslike hulpbronne 

en veral aan geletterdheidsopleiding, moet bestee. 

In die verlede was industriee nie 

geletterdheidsopleiding betrokke te raak 

s6 genee om by 

nie, maar met die 

hernieude klem wat deur die regering en vakbonde op die 

bevordering van geletterdheid geplaas word, is maatskappye 

genoodsaak om 'n bydrae tot die ontwikkeling van Suid-Afrika 

se menslike hulpbronne te maak. 

Industriele betrokkenheid by geletterdheidsopleiding van 

arbeiders kan suksesvol wees indien: 

die leerders se behoeftes aandag geniet; 

die bestuur die nodige steun aan die programme gee 

deur onder meer tydskedules te beplan en 

onderbrekings tot 'n minimum te beperk; 

probleme met betrekking tot die implementering van 

'n geletterdheidsprogram so gou as moontlik opgelos 

word (Lear 1994:16). 

In die volgende aantal paragrawe word 'n aanduiding gegee van 

enkele van die industriee wat sedert 1990 by 

geletterdheidsopleiding betrokke geraak het. 

Die Suid-Afrikaanse Kommunikasiediens is sedert 1994 by die DOO 

geregistreer as 'n sentrum ter bevordering van geletterdheid. 

Die hoop bestaan dat in die toekoms benewens 

geletterdheidsopleiding, ook opleiding tot op 'n matriekvlak 
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aan hul werkers verskaf kan word (Van Zyl 1994:16-17). 

Verskeie industriee wat by die boubedryf betrokke is, is besig 

om geletterdheidsprogramme te inisieer (Lear 1994:16). 

Spoornet wat sedert 1990, Suid-Afrika se vervoerdienste op 'n 

winsbasis bestuur het, het doelgerigte pogings aangewend om sy 

ongeletterde werkers geletterd te maak. Na raming is ongeveer 

40 000 werkers tot in 1992 reeds aan Spoornet se 

geletterdheidsprogram blootgestel (Seagal 1992:52). 

Die Suid-Afrikaanse Suiker Assosiasie (SASA) voorsien opleiding 

by wyse van 'n industriele opleidingskema wat aan swart 

plaaswerkers beskikbaar gestel word (Marcus 1993: 10) . Die SASA 

voorsien ook opleiding in geletterdheidsvaardighede aan sy 

personeel. Jeremy Simpson, die Bestuurder van Menslike 

Hulpbronontwikkeling het nog tot onlangs die program 

gekoordineer. CEP (vide 4:4.2) evalueer die geletterdheids= 

kursus deurgaans. Personeel wat by die geletterdheidskursus 

betrokke is, skryf voorts die eksamens van die Onafhanklike 

Eksamenraad (vide 5:3) (Mtshali 1995:90). 

4.2.1 Probleme wat met industriele geletterdheidsprogrammeondervind 

word 

Die grootste probleme wat met die implementering van 

geletterdheidsopleiding binne maatskappye ervaar word, is die 

volgende: 

swak kommunikasie met leerders; 

"top-down" bestuurstrategiee (van bestuursvlak na 

werkers) wat tot onsekerheid en selfs teenstand lei; 

die onvermoe van leerders om hul studies te beplan; 

die onkunde aan die kant van die topbestuur van 
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maatskappye rakende geletterdheidsopleiding, werkers 

se leerbehoeftes, opvoedkundige waardes en die 

instandhouding van effektiewe onderwysaksies en 

evaluering; 

gebrek aan ooreenstemming tussen hoe-vlak bestuur en 

geidealiseerde belangstelling in 

geletterdheidsprojekte en die swak belangstelling of 

selfs negatiewe ingesteldheid van middel en laer 

vlak bestuur vir so 'n projek; 

druk om voortdurend produktiwiteit in die 

arbeidsituasie te verhoog. Opleiding en 

ontwikkeling van werkers is nie die eerste 

prioriteit nie; 

'n gebrek aan behoorlike beplanning, konsultasie en 

administrasie. Dit lei soms daartoe dat programme 

onderbreek of gestaak word; 

'n gebrek aan motivering; 

industriele opleiers handhaaf soms die eng standpunt 

dat ongeletterdes uitsluitlik deur 'n bepaalde of 

enkele program te voltooi, geletterd kan raak. 

Hulle begryp nie dat leerders hul vaardighede kan 

verloor indien hul nie voortdurend opgelei en 

heropgelei word nie; 

handleidings vir fasiliteerders vorm normaalweg nie 

deel van industriele programme nie (Wederpohl 

1984 (a) : 8) 

middelvlak bestuurders en opleiers 

geletterdheid as 'n bykomende las naas hul 

werkslading met die gevolg dat 

beskou 

gewone 

hulle 

geletterdheidsopleiding met 'n negatiewe gesindheid 
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aanpak (RGN-verslag 1983:32); 

werkers bevraagteken die motiewe van bestuurders en 

wonder of die geletterdheidspogings nie slegs daarop 

gerig is om hul produktiwiteit te verhoog teen 

dieselfde besoldiging nie; 

werkers word nie ingelig oor die moontlike gevolge 

van geletterdheidsklasse nie en is dan dikwels 

teleurgesteld as hulle nie na die eerste paar klasse 

kan lees of skryf nie (Wederpohl 1984(a) :73-74). 

4.2.2 Voor- en nadele van industriele geletterdheidspogings 

Industriee het die voordeel dat hulle meestal oor voldoende 

fasiliteite en finansies beskik om geletterdheidsopleiding te 

organiseer. Volwassenes by die werk word ook nie blootgestel 

aan opmerkings van bure of kinders nie (Van Heerden 1991:21). 

Tot en met 1990 was industriele geletterdheidsprogramme 

teleurstellend wat betref die werklike vermindering van 

ongeletterdheid, hoewel daar geisoleerde gevalle was waar 

sukses bereik is. Slegs die groter, meer gevestigde industriee 

was in staat om behoorlik gestruktureerde programme aan te bied 

(Hutton 1992:75). 

Industriele geletterdheidsprogramme het om die volgende redes 

teleurgestel: 

Die vasstelling van behoeftes en doelstellings was 

onvoldoende. 

Voorafvervaardigde programpakkette is sonder enige 

aanpassings geimplementeer en was gevolglik 

lewensvreemd vir diegene wat daaraan onderwerp is. 

Die hulpbronne en potensiaal van die werkplek is nie 
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effektief benut nie. 

Die komplekse politiek wat gepaard gaan met die 

implementering van onderwysprojekte in industriee is 

nie bevredigend hanteer nie. 

Daar is te min aandag aan kontekstuele en ekologiese 

toepaslikheid van programme gegee (Lurie 1990:25). 

Beleidsbesluite wat by die hoofkantore van die 

onderskeie industriee geneem is, is nie noodwendig 

effektief op plaaslike vlak geimplementeer nie. 

Plaaslike middelvlakbestuurders 1 onderwysers en 

werkers moes aan die besluitnemingsproses deelneem 

voordat opleidingsprogramme in geletterdheid werklik 

effektief geimplementeer kon word (Van Heerden 

1991:26). 

Benewens vakbonde en industriee is daar meer as een NSO wat vir 

geletterdheidsonderrig voorsiening maak. 

4.3 DIE ROL VAN NSO'S 

NS0 1 S speel 1 n belangrike rol in die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig. Suksesse van NS0 1 S kan daaraan 

toegeskryf word dat hulle sterk op die behoeftes van 

gemeenskappe gefokus is. Verder mobiliseer die NS0 1 S ook die 

plaaslike gemeenskappe om deel te neem aan hulle eie projekte. 

Die basiese aard van NSO-aktiwiteite en hulle afhanklikheid van 

eksterne bronne van finansiering beperk egter hul effektiwiteit 

(Friedman en Mcintosh 1989:508 en 573). 

In September 1991 is 1 n konferensie oor geletterdheid in 

Johannesburg gehou wat deur verteenwoordigers van ongeveer 98 

NS0 1 s bygewoon is. By hierdie konferensie is 1 n unieke 

organisasie 1 naamlik die "South African Association for 

Literacy and Adult Education" (SAALAE) gestig. Die organisasie 
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moes as 'n koordineringstruktuur vir die NSO's dien (Mohlala 

1992:29-31). 

By 'n nasionale werkswinkel wat in November 1994 gehou is, is 

'n raamwerk waarbinne NSO's met die staat kan saamwerk 

voorgestel. 

voorgestel, 

vrywillige 

struktuur 

'n Nasionale NSO-koordineringstruktuur is 

waarby winsgewende en nie-winsgewende NSO' s en 

organisasies 

sou die NSO' s 

moes registreer. Die nasionale 

en die staat verteenwoordig. Op 

hierdie wyse is nie-formele en informele organisasies wat by 

geletterdheidsonderwys betrokke was, gekoordineer (Dangor 

1995: 19) . 

Die NSO's beleef tans 'n finansiele krisis. In 'n opname deur 

die Onafhanklike Ontwikkelingstrust word beweer dat NSO's en 

gemeenskapsorganisasies in Junie (1995) 'n tekort van 

R209,5 miljoen op hul begrotingsrekening getoon het. Dit 

beloop twee derdes van NSO' s se totale begroting vir die 

1995/96-boekjaar. Sommige NSO's sal moontlik hul werk in 

gemeenskappe moet staak, weens 'n gebrek aan voldoende fondse 

(Amner en Vergnani 1995:11). 

Die Minister van Onderwys, Prof S. Bengu, het op 8 September 

1995 aangekondig dat R50 miljoen vir geletterdheidsonderrig 

deur die staat bewillig is. NSO's moet egter steeds hulle 

fondse van donateurs verkry. Die aankondiging deur die 

Minister weer nie die bestaanskrisis van NSO's af nie. Dit is 

noodsaaklik dat die krisis in die finansiering van NSO's so gou 

moontlik opgelos word. Die organisasies beskik oor ervaring 

en kennis wat nie verlore mag gaan nie (Keeton 1995:5). 

Die meeste organisasies soos die wat in Hoofstuk 4 genoem is, 

is steeds by geletterdheidsopleiding in Suid-Afrika betrokke. 

Die belangrikste NSO's wat tot geletterdheidsonderrig bydra, 

is onder meer: 
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USWE (vide 4:4.2.3) wat steeds betrokke is by die 

voorsiening van basiese 

onderwysersopleiding en 

geletterdheidsprogramme, 

ontwikkeling van die 

materiaal. USWE beskik oor 'n navorsingsentrum en 

studiemateriaal (Inligtingsbrosure USWE 1992/93). 

Die "Urban and Rural Development and Education 

Projects" (URDEP) Die URDEP is in 1991 gestig om 

plattelandse en stedelike armes in 'n veranderende 

Suid-Afrika te ondersteun. Die URDEP werk 

hoofsaaklik in die Wes-Kaap en die Noord-Kaap. Die 

organisasie konsentreer daarop om bestaande 

gemeenskapspogings te ondersteun en te versterk. 

Die URDEP is onder meer by geletterdheidswerk op die 

platteland betrokke. Die URDEP verskaf opleiding 

aan fasiliteerders, ondersteuningsdienste en 

ontwikkel materiaal vir geletterdheidsklasse. Tans 

is die URDEP by ongeveer 37 sulke projekte betrokke 

(Inligtingsbrosjure URDEP) . 

SACRED-Trust. Hierdie akroniem staan vir die 

"South African Committee for Higher Education 

Trust" . Die organisasie gee onder meer finansiEHe 

hulp aan studente wat as fasiliteerders vir basiese 

volwassene onderwys by UNISA opgelei word 

(Inligtingsbrosjure SACRED-Trust). 

SAALAE. Die akroniem word gebruik vir die "South 

African Association for Literacy and Adult 

Education". Hierdie organisasie is by die "African 

Assosiation for Literacy and Adult Education 

(AALAE)" geaffilieer. Die SAALAE verskaf 

geletterdheidsonderrig aan volwassenes sowel as 

indiensopleiding en voor-indiensopleiding aan 

onderwysers (Mohlala 1992:30-31). 
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Operasie Opwaarts. Die organisasie het in 1991 'n 

verandering ondergaan van 'n organisasie wat 

uitsluitlik van die Laubach-metode gebruik gemaak 

het na een wat van meer kontemporere metodes gebruik 

maak. Gevolglik moes onderwysers heropgelei word en 

die leermateriaal hersien word. Met behulp van die 

NLC se kenners en hul ervaring was dit vir 

organiseerders van Operasie Opwaarts moontlik om 

hierdie klemverskuiwing te maak (Inligtingsbrosjure 

van Operasie Opwaarts) . 

Molteno-projek. Die materiaal van die Molteno-

projek wat deur die Universiteit van Rhodes begin 

is, word vandag deur ongeveer 8 500 sentrums landwyd 

gebruik (Inligtingsbrosjure Molteno-Projek) . 

"Joint Education Trust" (JET) . JET is 'n 

organisasie wat help om fondse vir NSO's wat by die 

bevordering van geletterdheid betrokke is, te kry. 

Die organisasie word beskou as 'n skakel tussen 

groot en private ondernemings, die onderwys, 

organisasies arbeiders en politieke 

(Inligtingsbrosure JET). 

"Eastern Cape Adult Learning Project" (ECALP). 

ECALP is 'n onafhanklike organisasie wat vir 

geletterdheidsprogramme aan gemeenskappe in die Oos

Kaap voorsiening maak. ECALP is onder meer by Xhosa 

en Afrikaanse moedertaalgeletterdheidskursusse 

betrokke, beskik oor 'n 

by radioprogramme in 

betrokke. ECALP het 

navorsingsentrum en is ook 

Xhosa vir ongeletterdes 

sedertdien by die NLC 

geaffilieer (Inligtingsbrosjure ECALP) . 

"Adult Learning Project" (ALP). Die organisasie 

het sedert 1991 weer by geletterdheidswerk betrokke 

geraak en stel hom ten doel om geletterdheids-
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onderwysers en programme in gemeenskappe beskikbaar 

te stel. Die ALP maak hoofsaaklik van Xhosa

moedertaalonderrigkursusse gebruik (Inligtings

brosj ure ALP) . 

"Adult Basic Education Development Services Trust" 

(ABED-Services) . ABED-Services het in Januarie 1992 

ontstaan. Die organisasie verskaf studiemateriaal 

vir geletterdheidsonderrig aan gemeenskappe. Die 

ABED-Services werk nou saam met ander organisasies 

soos USWE en ALP (Inligtingsbrosjure ABED-Services). 

Die Ou Mutual se geletterdheidsprogram het in 

Junie 1994 met 69 leerders In aanvang geneem. 

Personeellede het 'n voorstel vir die tipe opleiding 

aan die bestuur van Ou Mutual gerig. Die doel van 

die program is om die peil van geletterdheid asook 

kommunikasievaardighede in Engels onder die leerders 

(personeel) te verbeter. Leerders woon gedurende 

werksure klasse by. Tot dusver het geen leerder nog 

gestaak nie. Die Onafhanklike Eksamenraad sal 

verantwoordelik wees vir die eksamens wat deur die 

leerders geskryf sal word (Ngwena 1995:34). 

Bostaande NS0 1 S lewer 'n waardevolle bydrae tot die onderrig 

in lees- en skryfvaardighede. 

Daar word vervolgens ook na ander inisiatiewe in die 

voorsiening van geletterdheidsonderrig aan volwassenes gekyk. 

4.4 ANDER GELETTERDHEIDSINISIATIEWE 

1 n Voorbeeld van 1 n pri vaat persoon wat by 

geletterdheidsopleiding betrokke geraak het 1 is die van Marita 

van Aswegen wat in samewerking met die Departement van 

Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling en die DOO 1 n 

sentrum vir lees- en skryfonderrig vir volwassenes op 1 n plaas 
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naby Verkeerdevlei in die Vrystaat gestig het (Fugler 1993:52). 

In die tagtigerjare het baie universiteite 'n belangstelling 

in geletterdheidswerk onder volwassenes begin toon. Die meeste 

universiteite in Suid-Afrika is tans besig met een of ander 

aspek van geletterdheidsonderrig ten einde 

gemeenskapsontwikkeling te probeer bevorder. 

Die betrokkenheid van enkele universiteite by 

geletterdheidsonderrig word vervolgens ondersoek. 

5. BETROKKENHEID VAN UNIVERSITEITE 

BEVORDERING VAN GELETTERDHEID 

BY DIE 

Universiteite kan 'n bydrae tot die ontwikkeling van die Suid

Afrikaanse gemeenskap maak deurdat: 

lewenslange toegang tot onderwys moontl ik gemaak 

moet word; 

die onderwysprosesse wat tans aan die gang is 

ondersteun word; 

die leerproses grootliks in die hande van die 

volwasse leerders gelaat moet word; 

die leerders se behoeftes asook lewenservaring in ag 

geneem word wanneer die inhoud van 

ontwikkelingsprogramme bepaal word; 

almal vrye toegang tot geletterdheidsonderrig het; 

buigbare onderwysmetodes aangewend word; 

die volwasse leerder aan die leerproses deel het; 

krities-analitiese denkvermoens ontwikkel moet word; 
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gemeenskapsontwikkeling geinisieer word (Walters 

1982:25) . 

Universiteite sal in die toekoms 'n grater bydrae tot die 

ontwikkeling van volwassenes van die gemeenskap waarin dit 

gelee is, moet maak. Hierdie gedagte word veral in die woorde 

van President Julius Nyerere, (voormalige President van 

Nigerie), weerspieel: 

"The role of a university in a developing country is to contribute; 

to give ideas, manpower and service for the furtherance of human 

equality, human dignity and human development" (Perold 1974:161). 

Hoewel die meeste universiteite in hulle missies en jaarlikse 

verslae, na die wyer gemeenskap verwys, is 

universiteitsowerhede traag om fondse te bewillig vir BVO

departemente. Finansiering vir universiteitsgebaseerde 

geletterdheidsprogramme word hoofsaaklik buite die universiteit 

verkry. Personeel het daarom dikwels nie permanente poste nie 

en lang termyn befondsings is nie verseker nie (Van der Walt 

1995:6). 

Tog is universiteite in Suid-Afrika op verskillende wyses by 

die bevordering van geletterdheidsontwikkeling betrokke. 

5.1 UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD: DEPARTEMENT VAN 

VOLWASSENE ONDERWYS EN BUITEKURRIKULeRE 

STUDIES ASOOK DIE DEPARTEMENT OPVOEDKUNDE 

Volgens 'n inligtingsbrosjure van die Universiteit van 

Kaapstad is die Departement van 

Buitekurrikulere Studies daarvoor 

Volwassene Onderwys en 

verantwoordelik om die 

Universiteit se beleid oor volwassene onderwys deur te voer. 
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Die Departement is betrokke by die volgende: 

die opleiding van onderwysers vir volwassene 

onderwys; 

navorsing en ontwikkeling wat uit drie komponente 

bestaan, naamlik: 

* die evaluering van programme en proj ekte in 

volwassene onderwys; 

* navorsing oor kurrikulumontwikkeling; 

* navorsing oor en ontwikkeling van programme in 

basiese volwassene onderwys en geletterdheid; 

die beskikbaarstelling en verwerking van inligting 

oor plaaslike geletterdheidsproj ekte in die vorm 

van gepubliseerde verslae; 

die voer van onderhoude en maak van voorleggings oor 

basiese volwassene onderwys en aanverwante aspekte 

(Van Heerden 1991:32, kyk ook inligtingsbrosjure van 

die Departement van Volwassene Onderwys en Buite

kurrikulere Onderwys - 1993). 

5.2 UNIVERSITEIT VAN NATAL, DURBAN: SENTRUM VIR 

VOLWASSENE ONDERWYS 

Die Sentrum vir Volwassene Onderwys van die Universiteit van 

Natal, Durban se hoofdoel is om onderwysers/fasiliteerders op 

te lei by wyse van formele en nie-formele kursusse. 

Die Basiese Volwassene Onderwysprogram van die sentrum behels: 
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navorsing en ontwikkeling oor basiese volwassene 

onderwysaspekte; 

die ontwikkeling van gemeenskapsprojekte en die 

bevordering van die projekte deur die hou van 

werkswinkels, lesings en kursusse; 

indiensopleiding aan fasiliteerders; 

die voer van onderhoude en maak van voorleggings oor 

basiese volwassene onderwysaangeleenthede; 

die vervaardiging van leesmateriaal vir neo

geletterdes (Inligtingsbrosjure Universiteit van 

Natal, Durban: 

1993) . 

5.3 UNIVERSITEIT VAN 

Sentrum vir Volwassene Onderwys -

NATAL, PIETERMARITZBURG: 

SENTRUM VIR VOLWASSENE ONDERWYS 

Die Volwassene Onderwys, Taal- en Leessentrum van die 

Universiteit van Natal, Pietermaritzburg konsentreer 

hoofsaaklik op gemeenskapsprojekte vir die minderbevoorregtes. 

Die sentrum is by 'n wye verskeidenheid programme betrokke, 

soos byvoorbeeld: 

gemeenskapsonderwysprogramme waardeur opleiding vir 

onderwysers/fasiliteerders voorsien word. Die 

opleidingsprogramme maak onder meer vir bestuurs- en 

organisatoriese vaardighede en rekenaarkundigheid 

voorsiening; 

die Basiese Volwassene Onderwysprogram waardeur 

geletterdheidsprogramme antwerp en voorsien word; 
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die evaluering van geletterdheidsprogramme en 

materiaal vir verskillende organisasies; 

navorsing oor verskillende plaaslike en nasionale 

geletterdheidsaspekte wat met volwassene onderwys 

verband hou; 

geletterdheidsklasse vir die werkers van die 

Universiteit; 

die monitering van geweld in die Natalse Middellande 

(Inligtingsbrosjure Universiteit van Natal, 

Pietermaritzburg: Sentrum vir Volwassene Onderwys 

-1993). 

5.4 UNIVERSITEIT VAN DIE WES-KAAP: SENTRUM VIR 

VOLWASSENE EN VOLGEHOUE ONDERWYS 

Die Sentrum vir Volwassene en Volgehoue Onderwys van die 

Universiteit van die Wes-Kaap is gestig om van 

apartheidsonderwys weg te beweeg en voorsiening te maak vir die 

onderwysbehoeftes van derde-wereldgemeenskappe. 

Die Sentrum is by die volgende aktiwiteite betrokke: 

die voorsiening van nie-formele onderwys waar daar 

deur middel van werkswinkels gefokus word op 

seksisme, outoritarisme en die nalatenskap van 

apartheid; 

navorsing in die gemeenskap. Navorsing word gedoen 

oor beleidsaspekte rakende volwassene onderwys in 

samewerking met DEAL-Trust (vide 5:5.1.9); 
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die publikasie van boeke oor geletterdheidstudies 

wat in die gemeenskap gedoen is, asook 

onderwysershandleidings; 

die opleiding van volwassene onderwysers/ 

fasiliteerders; 

die bedryf van 'n konsultasiediens en die maak van 

voorleggings 

organisasies 

oor 

en 

aspekte 

ins tansies 

rakende BVO vir 

(Inligtingsbrosjure 

Universiteit van Wes-Kaap: Sentrum vir Volwassene 

en Volgehoue Onderwys - 1993). 

5.5 UNIVERSITEIT VAN DIE WITWATERSRAND: SENTRUM VIR 
VOLGEHOUE ONDERWYS 

Die Sentrum vir Volgehoue Onderwys van die Universiteit van die 

Witwatersrand is aanvanklik tot stand gebring as 'n volwassene 

onderwysinstituut wat met die "Transvaal Workers' Educational 

Association" geassosieer is. In 1973 is dit by die 

Universiteit van die Witwatersrand geinkorporeer met die doel 

om die werk van die Universiteit aan alle gemeenskappe, en 

veral groepe betrokke in volwassene onderwys, beskikbaar te 

stel. Die sentrum is ook tans by die Departement van 

Volwassene Onderwys en die Universiteit se Fakulteit van 

Opvoedkunde betrokke. 

Die sentrum was by navorsing in verband met die ontwikkeling 

van 'n groot verskeidenheid gemeenskapsprojekte soos die Radio 

Forum Navorsingsproj ek, die "Schools English Language 

Programme" (SELP), die "Science Education Project", die 

"Teachers' English Language Improvement Project" (TELIP) en die 

"Zenex Adult Literacy Unit" betrokke. 
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Die sentrum is ook verder by die opleiding van onderwysers 

betrokke. 

Die voer van onderhoude, die bedryf van 'n konsultasiediens en 

voorleggings aan organisasies en instansies word deur die 

sentrum gedoen (Inligtingbrosjure Universiteit van die 

Witwatersrand: Sentrum vir Volgehoue Onderwys - 1993). 

5.6 UNIVERSITEIT VAN RHODES: INSTITUUT VIR DIE STUDIE 

VAN ENGELS IN AFRIKA 

Die Instituut vir die studie van Engels in Afrika aan die 

Universiteit van Rhodes is in 1964 in die lewe geroep om die 

gebruik van Engels in die Suid-Afrikaanse onderwys te bevorder. 

Die Instituut is 

Geletterdheidseenheid 

onder 

wat 

meer by die Vol was sene 

geletterdheidsklasse in die 

gemeenskap inisieer en opleiding aan onderwysers verskaf, 

betrokke. 

Die Instituut beskik oor verskeie hulpbronne wat onder meer die 

publisering van joernale en leesstof insluit. 

Die Instituut was ook verantwoordelik vir die ontwikkeling van 

die Molteno-Projek (vide 5:4.3) wat tans onafhanklik van die 

Instituut funksioneer (Inligtingsbrosjure Universiteit van 

Rhodes: Instituut vir die studie van Engels in Afrika - 1993). 

5.7 UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

Die Universiteit van Suid-Afrika het in 1994 'n "Institute for 

Adult Basic Education and Training" geskep. Voor die 

totstandkoming van die Instituut, was ander departemente soos 

die Departement Didaktiek en die Departement Sosiologie by 

projekte vir volwassene onderwys betrokke. 
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Die Universiteit is verder ook by navorsing oor volwassene 

onderwys en aanverwante aspekte betrokke. 

Onderwysers/fasiliteerders in volwassene onderwys word opgelei. 

Die Instituut bedryf 'n konsultasiediens en maak voorleggings 

aan instansies en organisasies (McKay en Northedge 1995:vii

viii) . 

5.8 UNIVERSITEIT VISTA 

Projekte waarby die Universiteit Vista betrokke is, is: 

die ontwikkeling van opleidingsgeleenthede vir 

volwassene onderwysers/fasiliteerders in die 

Departement Opvoedkunde; 

gemeenskapsprojekte waar geletterdheidsklasse vir 

analfabeet-volwassenes in die gemeenskap voorsien 

word; 

opleiding van onderwysers vir die voorsiening van 

BVO op 'n nie-formele basis; 

die voer van onderhoude en maak van voorleggings oor 

BVO aan maatskappye en ander instansies (Projek 20-

20, Notule 1994). 

5.9 KOoRDINERINGSLIGGAAM VIR UNIVERSITEITE: DEAL-

TRUST 

'n Kooperatiewe inisiatief van verskeie Suid-Afrikaanse 

universiteite wat by BVO betrokke is, is die "Disseminating 

Expertise for Adult Literacy Trust" (DEAL-Trust) . 
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Die Trust se hoofdoel is om die betrokke programme te ontwikkel 

sodat geletterdheid en basiese onderwys in Suid-Afrika onder 

volwassenes bevorder kan word. 

Die volgende universiteitsprojekte is by die Trust betrokke: 

die Zenex Sentrum vir Volgehoue Onderwys van die 

Universiteit van die Witwatersrand; 

die Sentrum vir Volwassene Onderwys van die 

Universiteit van Natal, Durban; 

die Sentrum vir Volwassene Onderwys, Taal en Lees 

van die Universiteit van Natal, Pietermaritzburg; 

die Departement van Volwassene Onderwys en Buite

kurrikulere Studies by die Universiteit van 

Kaapstad; 

die Sentrum vir Volwassene en Volgehoue Onderwys by 

die Universiteit van die Wes-Kaap; 

Die DEAL-Trust koordineer en bestuur navorsing, evaluering en 

die beskikbaarstelling van inligting wat met BVO verband hou 

aan (Inligtingsbrosjure DEAL-Trust). 

Openbare biblioteke sal in die toekoms 'n al hoe groter rol by 

die ondersteuning van geletterdheidsinisiatiewe kan speel. 

6. DIE ROL VAN OPENBARE BIBLIOTEKE 

Biblioteke kan 'n belangrike rol in die gemeenskap speel om 

lees- en skryfvaardighede te bevorder. Eerstens kan biblioteke 

help met die ontwikkeling en lewering van 

geletterdheidsprogramme en tweedens kan hulle toesien dat 
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leerders na geletterdheidsprogramme wat elders in die 

gemeenskap aangebied word, verwys word (Clark 1990:2-5). 

In die slothoofstuk word die bevindings, gevolgtrekkings en 

aanbevelings van hierdie studie aangebied. 
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d.i@ l;)ev.iridings van die studie. onder wc:>o:t"de>tet .. 

bring; 

.... . .... 
.. ·.·.·.·.· ... ··. . .. · ... ·.······ 

~n]<.ele gevbig~);~~~ing§ .•... ·t~ fbrm\.J.+.eer.; 

p.ai1l:>evelingsmet betrekking tot 

< ge].etterdheidsprogramme vir anal fabee€Svolwassel1e.~ / 

te maak. 

1. INLEIDING 

Die volgende doelwitte is aan die begin van die studie gestel: 

( i) 1 n teoretiese besinning oor die begrip 

geletterdheid en die invloed daarvan in 1 n 

samelewing/gemeenskap; 

(ii) In beskrywing van die ontstaan en ontwikkeling 

van aktiwiteite rakende geletterdheid in die 

Westerse Wereld en in Suid-Afrika; 

(iii) 

(iv) 

1 n bespreking van pogings ter voorsiening van 

geletterdheidsonderrig in Suid-Afrika; 

die maak van gevolgtrekkings met betrekking tot 

die voorsiening van geletterdheidsonderrig in 

Suid-Afrika. 
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2. DIE BEGRIP GELETTERDHEID 

Ter bereiking van die eerste doelwit is in Hoofstuk 2 besin oor 

die begrip geletterdheid. 

Daar bestaan dikwels onsekerheid oor die betekenis van die 

begrip geletterdheid. Hoewel omskrywings daarvan soms baie 

kompleks is, bestaan daar steeds aspekte van geletterdheid 

waarvoor die betrokke omskrywings nie voorsiening maak nie. 

Woordeboekomskrywings is daarenteen eenvoudig en verwys slegs 

na die mees basiese kriteria waaraan 'n persoon moet voldoen 

om as "geletterd" beskou te word. Kundiges beklemtoon daarom 

dat dit nie moontlik is om 'n enkele definisie wat vir alle 

met-geletterdheid-verbandhoudende situasies wereldwyd sal geld, 

te formuleer nie (vide 2:2.1.1 en 2.1.2). 

Omskrywings van geletterdheid het met verloop van tyd verander. 

In 1918 is geletterdheid meestal as die vermoe om met begrip 

te kan lees, beskryf. Tussen 1918 en 1955 is dit as die 

vaardigheid om te kan lees, skryf en reken beskou en tussen 

1956 en 1975 is dit omskryf as die vaardigheid om werklik 

ekonomies en sosiaal binne 'n gemeenskap te funksioneer. 

Sedert 1975 word geletterdheid as 'n stel vaardighede gesien 

wat politieke bemagtiging kan bewerkstellig (vide 2:2.1.3). 

Daar word dikwels 'n onderskeid tussen 'n hele aantal soorte 

geletterdhede getref (vide 2:2.1.4). Die verskillende soorte 

geletterdhede is konsepsueel uniek maar is terselfdertyd 

interafhanklik in die sin dat elkeen na spesifieke vereistes 

verwys waaraan voldoen moet word voordat 'n persoon as 

geletterd binne 'n sekere beroepsverband beskou kan word. 

Dieselfde onsekerheid bestaan ook oor die betekenis van die 

begrip ongeletterdheid (vide 2:2.2). 
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In hierdie studie is die omskrywing van geletterdheid soos deur 

UNESCO verwoord, as operasionele omskrywing gebruik (vide 2: 6) . 

Twee duidelik onderskeibare teoretiese uitgangspunte ten 

opsigte van die begrip geletterdheid bestaan, naamlik die 

absolute benadering waarvolgens vaste kriteria onder alle 

omstandighede geld en die relatiewe benadering waarvolgens die 

vermoe van 'n persoon om take onder spesifieke omstandighede 

suksesvol te kan uitvoer, van belang is (vide 2:3). 

Veral twee doelstellings word deur middel van 'n bevordering 

van geletterdheid nagestreef, naamlik om die sluimerende 

moontlikhede van elke mens maksimaal te laat ontplooi en om 

elke mens in staat te stel om die fisiese omgewing waarin hy/sy 

bestaan, effektief te beheers en te bestuur (vide 2:4). 

Daar bestaan vier basiese strategiee wat gevolg kan word 

wanneer geletterdheidsonderrig voorsien moet word, naamlik die 

fundamenteel-opvoedkundige strategie waarvolgens die 

bevordering van geletterdheid met algemene 

ontwikkelingsaktiwiteite verbind moet word, die funksionele 

strategie wat op verhoogde produktiwiteit en ekonomiese 

ontwikkeling gemik is, die bewusmakingstrategie waardeur 

persone van hul omgewing bewus gemaak en geleer word om krities 

daarteenoor te staan en die massaveldtogstrategie waardeur 

gepoog word om so 'n groot aantal ongeletterdes as moontlik te 

leer lees en skryf (vide 2:5). 

Ter bereiking van die tweede doelwit met hierdie studie is daar 

in Hoofstuk 3 ondersoek na die ontwikkeling van lees- en 

skryfvaardighede deur die eeue heen ingestel. 

3. DIE ONTWIKKELING VAN LEES

SKRYFV AARDIGHEDE DEUR DIE EEUE HEEN 

EN 

Voordat die eerste skryfstelsels ongeveer 6 000 jr gelede in 

Mesopotamie, Egipte, Noord-Indie, Sjina en Meso-Amerika 
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ontstaan het, het westerlinge uitsluitlik mondeling met mekaar 

gekommunikeer (vide 3:3). 

Die eerste skryfstelsels was ingewikkelde stelsels om aan te 

leer en te gebruik maar met die ontwikkeling van die alfabet 

wat slegs uit 26 letters bestaan, het dit mettertyd ietwat 

makliker geword om te leer skryf (vide 3.3). 

Die aanleer van lees- en skryfvaardighede is van altyd af deur 

faktore soos geografiese en geslagsverskille, sosiale 

stratifikasie, opvoedkundige, godsdienstige, politieke en 

ekonomiese invloede, en die beskikbaarheid van gedrukte 

materiaal beinvloed (vide 3:4). 

Sosiale groeperings het aanvanklik slegs uit gesinslede bestaan 

maar het mettertyd meer gekompliseerd geraak. Mense is 

byvoorbeeld spontaan volgens klas en stand gegroepeer wat die 

toeganklikheid tot onderrig in lees- en skryfvaardighede tot 

bepaalde groepe beperk het. Persone wat deel van die 

bevoorregte klas was, het leer lees en skryf en dit het vir 

hulle politieke en ekonomiese mag oor die minderbevoorregte 

klasse verseker (vide 3:4.1). 

Die ontwikkeling van stadstate het tot die uitbreiding van 

lees- en skryfvaardighede gelei want die onderskeie regerings 

was genoodsaak om aspekte soos die ordening, beheer, regulering 

en wette van die gemeenskap op skrif te stel (vide 3:4.2). 

Ekonomiese ontwikkeling het 'n groter behoefte aan die 

bemeestering van lees- en skryfvaardighede geskep. Mense het 

lees- en skryfvaardighede byvoorbeeld nodig gekry om die 

eienaar van 'n stuk grond te identifiseer. Handelaars het 

lees- en skryfvaardighede benodig om onder meer transaksies te 

beklink, van wisselkoerse en lenings rekord te hou en lyste te 

maak van aankope en verkope (vide 3:4.3). 

In die klassieke era is mense geleer om deur middel van 
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retoriek kennis en ander kultuurbesit oor te dra. Min skole 

het opleiding in lees- en skryfvaardighede gebied. 

Skoolopleiding het daartoe bygedra dat kinders beter voorbereid 

was op dit wat van hulle as volwassenes in die samelewing 

verwag is. 

Manuskripte was beskikbaar maar was uiters skaars, duur en 

buite die bereik van die gewone mens (vide 3:4.6). 

Verskeie besware is deur Plato teen die gebruik van lees- en 

skryfvaardighede ingebring. Hy het die mening gehuldig dat 

iemand slegs oor kennis beskik het wanneer sy redenasies 

bevraagteken kon word, wat in die geval van die geskrewe woord 

nie moontlik is nie. Hy was verder bevrees dat die mens later 

net op geskrewe stukke sou staat maak en nie sy geheue sou wou 

gebruik nie. Volgens hom was mondelinge kommunikasie 

effektiewer wanneer tradisies en kultuurgoedere oorgedra moes 

word (vide 3:5) . 

Verandering het stadig plaasgevind, maar die geskrewe woord het 

algaande 'n meer prominente plek in die lewens van westerlinge 

ingeneem. 

Gedurende die Middeleeue (+ 600 n.C. - ± 1 500 n.C) was die 

mens in 'n oorlewingstryd gewikkel wat beperkend op die 

ontwikkeling van lees- en skryfvaardighede ingewerk het 

(vide 3:6). Tog het die kerk Christelike geskrifte geskryf en 

oorgeskryf en s6 die kuns om te kan lees en skryf bewaar en 

oorgelewer. Die kerk het ook kennis en geleerdheid bewaar. 

Teen die einde van die Middeleeue was daar hernieude 

belangstelling in klassieke werke. Hierdie geestesontwikkeling 

het as die Renaissance bekend gestaan. 

Die ontwikkeling van die drukpers in 1447 deur Johann Gutenberg 

van Mainz in Duitsland het tot buitengewone ontwikkeling op die 

gebied van boekproduksie bygedra. Die grater beskikbaarheid 

van boeke het dit vir Jan Publiek makliker gemaak om boeke te 
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bekom wat lees aansienlik bevorder het en wat volgens Elizabeth 

Eisenstein (1979 :472) tot 'n "kennisontploffing" gelei het 

(vide 3: 6. 1. 5) . 

Die groter beskikbaarheid van boeke het tot die totstandkoming 

van openbare biblioteke gelei wat hoofsaaklik deur geestelikes 

en akademici gebruik is. Die Hervorming was 'n regstreekse 

uitvloeisel van die Renaissance en het tot die verspreiding van 

lees- en skryfvaardighede na die man in die straat bygedra. 

Die Hervormers het die Bybel as die hoogste gesag aanvaar en 

het daarop aangedring dat elke mens die Bybel moes kon lees en 

verstaan. Die kerk het veral in Swede daarin geslaag om Jan 

en Alleman te leer lees en skryf (vide 3:7.3). 

Sosiale faktore soos die verskille tussen klasse in die 

Europese gemeenskappe het die verspreiding van lees- en 

skryfvaardighede in die vroee moderne era beinvloed. Die 

elite-klas en handelaars het meestal oor lees- en 

skryfvaardighede beskik. Die gewone burgery daarenteen kon 

gewoonlik nie lees of skryf nie (vide 3:7.1.1.1). 

Engeland is deur dieselfde klasseverdeling en algemene 

beheersing van lees- en skryfvaardighede as op die Europese 

vasteland gebiede gekenmerk. Meer mans as vrouens kon lees en 

skryf. Meer inwoners van stedelike gebiede kon lees en skryf 

as mense wat in plattelandse gebiede gewoon het (vide 3:7 .1.1) . 

Staatsadministrateurs het 'n groter nood aan lees- en 

skryfvaardighede beleef as ander burgers omdat dit hulle taak 

was om byvoorbeeld belastings in te vorder, wet en orde te 

handhaaf en die betrokke gebiede se verdediging te administreer 

(vide 3: 7. 2) . 

Onderwyssake is druk bespreek en skole het in die tyd na die 

Renaissance die lig gesien. Die gedagte van 'n nasionale 

onderwysstelsel het in die tyd ontstaan (vide 3:7.5). 
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Die aantal boeke wat gepubliseer is, het gedurende die vroee 

moderne era aansienlik toegeneem. Leserklubs is gestig en was 

baie populer. Boeke was ook in openbare biblioteke beskikbaar. 

Roofkopiee van boeke het literatuur mettertyd goedkoper en meer 

verkrygbaar gemaak (vide 3:7.6). 

Ekonomiese, politieke en godsdienstige faktore het 'n 

motivering vir pogings ter uitwissing van ongeletterdheid in 

die twintigste eeu verskaf. Na die Tweede Wereldoorlog het 

UNESCO die aandag van die wereld op ongeletterdheid gevestig 

en verskeie veldtogte ter bekamping daarvan van stapel gestuur. 

Terselfdertyd het 'n uiteenlopende reeks interpretasies van die 

begrip geletterdheid ontstaan (vide 3:8.5). 

Volgens die tegnies-rasionele interpretasie van geletterdheid 

moes ongeletterdes deur middel van fundamentele en 

funksionele/beroepsgeorienteerde onderwys geletterd gemaak 

word. Die "Experimental World Literacy Programme" is 

byvoorbeeld ooreenkomstig die tegnies-rasionele interpretasie 

van geletterdheid geloods (vide 3:8.5.1). 

Na 1975 het die sosio-kulturele interpretasie van geletterdheid 

waar aspekte soos die sosiale, kulturele en politieke dimensies 

van lewe ook in die onderrigprogramme van ongeletterdes 

ingeslui t is, ontwikkel. Die sosio-kul turele interpretasie het 

daarop berus dat ongeletterdes van hul posisie in die wereld 

bewus gemaak moes word. Die MOBRAL-geletterdheidsveldtog wat 

in Brasilie van stapel gestuur is, is 'n voorbeeld van die tipe 

interpretasie (vide 3:8.5.2). 

Die jongste interpretasie van geletterdheid naamlik die 

polities-ideologiese maak vir die historiese, politieke en 

ideologiese aspekte van geletterdheid voorsiening. Die 

polities-ideologiese interpretasie behels dat 

geletterdheidsprogramme in 'n ideologie-vrye omgewing ten 

uitvoer gebring moet word (vide 3:8.5.3). 
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Ter bereiking van die derde doelwit met hierdie studie is 

pogings ter bevordering van geletterdheid in Suid-Afrika sedert 

1652 ondersoek. 

4. POGINGS TER BEVORDERING VAN GELETTERDHEID IN 

SUID-AFRIKA 

Na die stigting van die nedersetting aan die Kaap in 1652 is 

daar nie veel aandag aan die geletterdheidsbehoeftes van die 

inheemse bevolking gegee nie. Lees- en skryfvaardighede is 

egter in slaweskole, sendingskole en deur privaatonderwysers 

aan kinders en volwassenes onderrig (vide 4:2). 

Sendingskole het teen 1850 reeds nagenoeg 9 000 swartmense leer 

lees en skryf. Sendingorganisasies het 'n groot rol in die 

oordra van lees- en skryfvaardighede aan volwassenes in Suid

Afrika gespeel. 

Die ontdekking van goud en diamante het industrialisasie en 

verstedeliking bevorder. Di t het tot die vervreemding van 

swartmense van hulle eie kultuur en religiee gelei. Die 

industrialiseringsproses het beperkte geleenthede vir beter 

opgeleide arbeiders gebied. Di t het weer tot 1 n verhoogde 

behoefte na onderwysgeleenthede gelei. Die staat het nie aan 

die swartmense se onderwysbehoeftes voldoen nie en di t het 

daartoe gelei dat swartmense van alternatiewe 

onderwysgeleenthede gebruik gemaak het. Ekonomiese 

ontwikkeling het die behoefte aan geskoolde arbeiders laat 

toeneem. Min swartmense het formele onderrig in lees- en 

skryfvaardighede ontvang. 

Na Uniewording is daar steeds op nie-formele wyse deur 

sendingskole in die swartmense se onderwysbehoeftes voldoen. 

Geletterdheidsonderrig wat deur die staat voorsien is 1 was 

meestal slegs vir blankes bedoel (vide 4:3). 
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1 n Provinsiale onderwyskommissie het in Mei 1919 na onderwys 

vir swartmense ondersoek ingestel. Hierdie ondersoek het 

daartoe gelei dat die onderwysbehoeftes van swart- en 

bruinmense daadwerklike aandag geniet het. 

Finansiering van formele onderwysgeleenthede was 1 n 

voortdurende probleem. Na In inter-departementele ondersoek 

in 1935 is daar egter meer fondse vir die onderwys van swart

en bruinmense beskikbaar gestel. 

Na die Tweede Wereldoorlog het UNESCO begin om die uitwissing 

van ongeletterdheid wereldwyd te propageer. Die belangstelling 

in die uitwissing van ongeletterdheid het in 1944 tot die 

aanstelling van 1 n kommissie van ondersoek na volwassene 

onderwys in Suid-Afrika gelei. Hierna is 1 n Nasionale 

Adviserende Raad aangestel wat finansiele aansoeke vir die 

finansiering van volwassene onderwys aan swartmense moes keur. 

Die Nasionale Adviserende Raad het egter aansoeke op In 

onbevredigende wyse hanteer. 

Die 1957-wetgewing oor aandskole vir swartmense was 1 n poging 

van die staat om beheer oor nie-forrnele onderwys te verkry. 

Die wetgewing het beperkend op die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig vir swartmense ingewerk. 

Die SAKP was een van die organisasies wat deur middel van 

aandskole vir geletterdheidsonderrig onder swart volwassenes 

voorsiening gemaak. Die meeste geletterdheidsprogramme het van 

Paulo Freire se bewusmakingsbenadering gebruik gemaak. 

Geletterdheidsonderrig aan die Witwatersrand is deur In 

sentrale komitee vir volwassene onderwys aan swartmense bekend 

as die J4C 1 S 1 voorsien. 

Na Republiekwording was SABRA by die totstandkoming van die BLL 

betrokke. 

BLL het 

opleiers 

Die -BLL was 1 n leier in die geletterdheidsveld. Die 

vir die ontwikkeling van materiaal 1 opleiding van 

en die implementering van gelet terdheidsprogramme 
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voorsiening gemaak. Nog 'n belangrike organisasie, naamlik 

Operasie Opwaarts het in 1966 by geletterdheidsonderrig 

betrokke geraak (vide 4:4). 

In 1975 het die staat vir die eerste keer direk by 

geletterdheidswerk onder swart volwassenes betrokke geraak met 

die stigting van die Afdeling vir Volwassene Onderwys in die 

Onderwysdepartement vir swartmense. Sentrums waar swart 

volwassenes geletterdheidsonderrig kon verkry, is gestig en/of 

by die DOO geregistreer (vide 4:4.1). 

Die veranderde politieke klimaat in die tagtigerjare en die 

swakker ekonomiese vooruitsigte het daartoe gelei dat vakbonde 

en veral COSATU van opgeleide werkers se behoeftes kennis 

geneem en geeis het dat hulle werkgewers vir opleiding 

voorsiening moes maak (vide 4:4.2.1). 

Ongeveer 45 000 volwassenes is daarna jaarliks by industriele 

geletterdheidsprogramme betrek. 'n Groot aantal ondernemings 

soos die verskillende mynhuise, Eskom, Nissan S.A., PG Wood, 

PG Bison, Toyota SA, Transnet, SA Brouerye, Barlow Rand, AECI, 

Hippo Quarries, Murray & Roberts, Rand Water, Mercedes Benz en 

Premier Voedsel het by die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig betrokke geraak (vide 4:4.2.2). 

Verskeie NSO's soos CEP, CET, en JOLT het ook in die 

geletterdheidsbehoeftes van swartmense probeer voorsien. Ook 

"Learn and Teach", USWE, ELP en ALP het pogings aangewend om 

geletterdheid onder swartmense te bevorder. Die NLC en die 

Onafhanklike Geletterdheidsforum het die aktiwiteite van die 

verskillende NSO's gekoordineer (vide 4:4.2.3). 

Privaatinisiatiewe in die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig het pogings van die Universiteit van 

Rhodes (Molteno-projek), Prolit, die Universiteit van Kaapstad 

in samewerking met die Langeberg-gemeenskapsorganisasie, READ 

en die Landelike Stigting ingesluit. 
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Kerk en sendingorganisasies in Suid-Afrika was deur middel van 

DWEP, Aksie Saamleer, die Vroue Sendingbond van die N.G. Kerk, 

die N.G. Sendingkerk en die Montaque-Aston Gemeenskapsprojek 

by geletterdheidsonderrig betrokke (vide 4:4.2.5). 

UNESCO het die jaar 2 000 as mikpunt vir die uitwissing van 

ongeletterdheid geoormerk. Internasionale kommer oor 

ongeletterdheid plaas besondere druk op die staat en ander 

rolspelers in Suid-Afrika om by die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig betrokke te raak (vide 5:2). 

Die veranderde politieke situasie na die ontbanning van die ANC 

in die vroee negentigs het tot 'n omvattende ondersoek na onder 

meer onderwysgeleenthede vir swart en bruin volwassenes gelei. 

Die NEPI en ERS was die gevolg van die belangrikste ondersoeke 

wat in die vroee negentigerjare oor onderwysvoorsiening gedoen 

is. Beide verslae het heelwat aandag aan die algemene 

bevordering van geletterdheid gegee. Die rol van die staat is 

in beide verslae indringend bespreek. Die verslae het 

beklemtoon dat geletterdheidsprogramme waar moontlik aan 'n 

spesifieke ontwikkelingsprogram verbind moet word. 

Die NOR het in 1994 navorsing oor die stand van opleiding in 

Suid-Afrika gedoen en aspekte soos die toename in 

bevolkingsaanwas, die noodsaak van verpligte onderwys en die 

problematiese samestelling van die onderwysstelsel is in die 

finale verslag bespreek. 

Die voorsiening van geletterdheidsonderrig tussen 1990 en 1994 

is deur geen besondere verandering gekenmerk nie. Na die 

algemene verkiesing van 27 April 1994 is die 

verantwoordelikheid vir geletterdheidsonderwys aan swart 

volwassenes egter aan die nuwe provinsiale onderwysdepartemente 

oorgedra. Die regering het bepaal dat alle inwoners van Suid

Afrika toegang tot basiese onderwys moes kry. Dit het onder 

meer behels dat daar aan volwassenes basiese geletterdheid en 

syfervaardighede geleer moes word tot op 'n vlak wat gelyk is 
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aan die van die Algemene Onderwyssertifikaat (ongeveer standerd 

7 -vlak) (vide 5:3) . 

Voorstelle vir die implementering van 'n geletterdheidsprogram 

is in die Witskrif oor Onderwys van Maart 1995 vervat. 

Strategiee vir die implementering van 'n nasionale 

geletterdheidsprogram en die organisatoriese, administratiewe 

en finansiele aspekte van die regering se voorstelle vir BVO 

is in die Witskrif bespreek. 

Vakbonde, industriee en NSO's is tans by die voorsiening van 

geletterdheidsonderrig aan volwassenes betrokke. Veral 

vakbonde speel 'n belangrike rol in die pogings van maatskappye 

om geletterdheid te bevorder en maatskappye bestee volgens die 

jongste inligting slegs ongeveer 1% van hul totale begroting 

aan die ontwikkeling van menslike hulpbronne. Sedert 1990 het 

ook die Suid-Afrikaanse Kommunikasiediens, die boubedryf, 

Spoornet, die Suid-Afrikaanse Suiker Assosiasie, kerke en 

privaat persone by geletterdheidsonderrig betrokke geraak 

(vide 5:4.3). 

Die meeste universiteite in Suid-Afika is tans besig met een 

of ander aspek van geletterdheidsonderrig ten einde 

gemeenskapsontwikkeling te bevorder. Van die Suid-Afrikaanse 

universiteite wat by geletterdheidsonderrig betrokke is, is die 

Universiteite van Kaapstad, Natal, Wes-Kaap, Witwatersrand, 

Rhodes, Universiteit van Suid-Afrika en VISTA. 'n 

Ko6rdineringsliggaam vir universiteite naamlik die DEAL-Trust 

beheer en bestuur die verskillende inisiatiewe van die Suid

Afrikaanse Universiteite wat by BVO betrokke is (vide 5:5). 

Biblioteke speel ook 'n rol in die bevordering van lees- en 

skryfvaardighede in die gemeenskap (vide 5:6). 

Ter bereiking van die vierde doelwit met hierdie studie word 

die volgende gevolgtrekkings met betrekking tot die voorsiening 

van geletterdheidsonderrig in Suid-Afrika gemaak. 
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5. GEVOLGTREKKINGS MET BETREKKING TOT DIE 

BEVORDERING VAN GELETTERDHEID IN SUID-AFRIKA 

Enkele gevolgtrekkings wat met geletterdheid in Suid-Afrika 

verband hou en wat uit die onderhawige studie afgelei kan word, 

is die volgende: 

Die voorsiening van geletterdheidsonderrig aan 

volwassenes was in die verlede dikwels daarop gerig 

om mense te kersten. Hierdie tendens stem sterk 

ooreen met dit wat in Europa gebeur het. Een van 

die belangrikste redes wat aangevoer is waarom mense 

geletterd moes wees, was dat laasgenoemde die Bybel 

moes kan lees en verstaan. In Suid-Afrika het die 

sendinggenootskappe 'n groot bydrae tot die onderrig 

van lees- en skryfvaardighede onder die inheemse 

bevolking gelewer. 

Met die ontdekking van goud en diamante in Suid

Afrika het die ekonomie vinnig ontwikkel en het daar 

'n groot behoefte ontstaan om ongeletterde arbeiders 

geletterd te maak. Tydens die Industriele Rewolusie 

in Europa het geletterdheid ook 'n belangrike rol 

gespeel. Dit was egter eers na die Tweede 

Wereldoorlog wat mense begin redeneer het dat 'n 

ongeletterde volwassene se sosio-ekonomiese situasie 

deur middel van funksionele geletterdheidsprogramme 

verbeter kan word. Hierdie programme is met die 

ongeletterdes se werksituasie verbind. In Suid

Afrika is hierdie tendens ook sedert die Tweede 

Wereldoorlog te bespeur. Die wereld van die 

industrie het al hoe komplekser geword en dit het 

werkgewers genoodsaak om aan ongelet terde werkers 

opleiding te verskaf sodat hulle produktiewer kon 

wees. 

'n Derde gevolgtrekking wat geletterdheid in Suid-
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Afrika betref, hou verband met die sosio-kulturele 

interpretasie van geletterdheid (vide 3:8.5.2). Die 

voorsiening 

ongeletterde 

van geletterdheidsonderrig a an 

met volwassenes deur ins tansies 

politieke en ideologiese doelwitte kom dikwels voor. 

Suksesvolle nasionale geletterdheidsveldtogte word 

meestal deur die volgende eienskappe gekenmerk: 

Die regering wat 

geletterdheidsgebied beoog, 

oor 'n sterk magsbasis. 

aktiwiteite op 

beskik gewoonlik 

Die geletterdheidsprogram word nie in isolasie 

van stapel gestuur nie, maar vorm deel van een 

of ander grater nasionale ontwikkelingsprogram 

( soos die HOP-program in Suid-Afrika) . In 

sulke gevalle gaan dit meestal om een of meer 

van die volgende: 

* Politieke skoling van staatsburgers en 

nasionale solidariteit. 

* Ekonomiese opbou en verhoogde 

produktiwiteit. 

* 'n Verhoging van die algemene onderwyspeil 

van burgers met die oog op die voorsiening 

van hoevlak mannekrag. 

* Bevolkingsaanwasbeheer. 

Die inisiatief vir en die organisasie en 

infrastrukturele ondersteuning van 'n gelet

terdheidsprogram word deur die staat moontlik 

gemaak. Tog word plaaslike inisiatief en 

225 



vrywillige bydraes (in die vorm van tyd, geld 

en ervaring) ook van gemeenskappe en werkgewers 

verwag. 

'n Geletterdheidsprogram word normaalweg as 'n 

grootskaalse, nasionale mobilisasie van 

ongeletterdes, helpers en fasiliteite aangepak. 

Bywoning van die geletterdheidsklasse is 

gewoonlik verpligtend. 

Die media word intensief vir die opwekking en 

handhawing van nasionale geesdrif, asook vir 

daadwerklike steungewing by wyse van die 

voorsiening van ondersteunende programmatuur 

gebruik. 

Die program word 

vaardigheidstoetsing 

kriteria. 

gekenmerk deur 

volgens eenvormige 

Die program vorm 'n prominente deel van die 

bree onderwysbeleid. 

'n Verdere afleiding wat uit bostaande kenmerkende 

eienskappe van 'n nasionale geletterdheidsveldtog gemaak 

kan word, is dat 'n suksesvolle geletterdheidsveldtog op 

'n politieke besluit berus en nie van die politiek van die 

dag ontkoppel kan word nie. Voor 1994 was die politieke 

klimaat in Suid-Afrika nie gunstig vir die loods van 'n 

nasionale geletterdheidsveldtog nie. In Hoofstuk 4 is 

byvoorbeeld aangetoon dat verdeelde beheer oor onderwys 

in Suid-Afrika tot die nadeel van 'n groot deel van die 

bevolking gestrek het. Naas die staat was ook byvoorbeeld 

vakbonde, kerke, NSO' s en sendinggenootskappe by die 

voorsiening van onderwys betrokke - elke organisasie met 
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eiesoortige doel~tellings. 

Dieselfde faktore wat die voorsiening 

geletterdheidsonderrig in Europa beinvloed het, 

van 

soos 

byvoorbeeld geografiese verskille, sosiale stratifikasie, 

godsdienstige invloede, politieke en ekonomiese aspekte, 

het oak die bevordering van geletterdheid in Suid-Afrika 

beinvloed. 

Die bevordering van geletterdheid en menslike 

hulpbronontwikkeling word tans as 'n hoe prioriteit van 

die regering gesien. Die staat en ander rolspelers wil 

in die behoeftes van ongeletterdes voorsien onder meer 

omdat dit as 'n noodsaaklikheid vir ekonomiese groei 

beskou word. 

Aanbevelings ten opsigte van geletterdheidsonderrig in Suid

Afrika word hierna gegee. 

6. AANBEVELINGS 

Te midde van groat politieke veranderings en die prioriteit wat 

menslike hulpbronontwikkeling geniet, is dit noodsaaklik dat 

die staat uitvoering gee aan die bestaande voorstelle omdat 

Suid-Afrika die volgende kenmerke dra: 

'n Heterogene en steeds verdeelde bevolking. 

'n Samelewing waarvan 'n groat persentasie van sy 

lede nie basiese onderwys ontvang het nie. 

'n Gemeenskap waarin sommige onderwysfasiliteite 

vernietig is en onderwys onderbreek was, terwyl 

onderwyskwalifikasies steeds as die sleutel tot 'n 

beter lewe gesien word. 

'n Gebrek aan eenvormige onderwysstandaarde. 
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In die lig hiervan is die skep van 1 n enkele nasionale 

onderwysdepartement wat onder meer aan die behoeftes van 

volwasse leerders sal aandag skenk 1 In noodsaaklikheid. 

Die ontwikkeling van leesmateriaal vir neo-geletterdes (volgens 

die standaarde van die NKR en SAQA) 1 is nodig. Ondersteuning 

met opvolgprogramme of mediaprogramme is verder nodig om die 

vaardighede wat die neo-geletterdes verkry het, te handhaaf. 

Koordinering en die effektiewe aanwending van alle hulpbronne 

is 1 n noodsaaklikheid om die probleem van ongeletterdheid in 

Suid-Afrika die hoof te bied. Die sukses van die nasionale 

geletterdheidsprogramj sal grootliks deur die finansiele 

hulpbronne wat daarvoor beskikbaar is, bepaal word. Net soos 

in enige ander land sal Suid-Afrika 1 n balans moet vind tussen 

die strewe na geletterdheid as In mensereg en die aanwending 

van beskikbare dog beperkte hulpbronne. 

Dit is uiters noodsaaklik dat 'n koordineringsliggaam vir BVO 

in die lewe geroep moet word. Die liggaam moet alle aspekte 

van BVO soos opleiding, programmatuur, navorsing, opleiding, 

projekte, kurrikulums 1 kriteria vir sertifisering (in 

samewerking met SAQA, NS0 1 s en die staat se nasionale 

geletterdheidsveldtog) koordineer. 

Suid-Afrika sal die ervaring van ander lande ten opsigte van 

die samestelling en implementering van geletterdheidsprogramme 

in gedagte moet hou, maar moet voortgaan om sy eie, unieke 

nasionale geletterdheidsveldtog te ontwerp. 
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7. SLOTWOORD 

Na die verskuiwing van die politieke mag in 1994 het die 

moontlikheid van 'n nasionale geletterdheidsveldtog al sterker 

geword. 

In Hoofstuk 5 is verwys na die beoogde nasionale 

geletterdheidsprogram asook na die organisatoriese en 

infrastrukturele ondersteuning wat die program waarskynlik van 

die staat gaan kry. Indien hierdie program suksesvol 

geimplementeer kan word, kan dit daartoe lei dat die 

ongeletterdheidskoers in Suid-Afrika in die toekoms radikaal 

kan afneem. 

Die staat se nasionale geletterdheidsprogramword nie ter wille 

van sigself aangebied nie, maar vorm 'n onderdeel van 'n 

heropbou- en ontwikkelingsplan waarvolgens na ekonomiese 

heropbou, verhoogde produktiwiteit en nasionale eenheid 

gestrewe word. 

Eenvormige kriteria en standaarde waaraan voldoen moet word 

alvorens 'n persoon as geletterd beskou kan word, word in die 

vooruitsig gestel. Die program figureer as deel van die bree 

Suid-Afrikaanse onderwysbeleid en word in die NKR weerspieel. 

Die staat beoog om in samewerking met ander rolspelers die 

groot taak om ongeletterdheid in Suid-Afrika te verminder, aan 

te pak. NSO's en werkgewers sal in vennootskap met die staat 

moet werk om vir die opleidingsgeleenthede van die vele 

onopgeleide en ongeletterde Suid-Afrikaners voorsiening te 

maak. Sonder sodanige samewerking is die beoogde veldtog by 

voorbaat tot mislukking gedoem. 
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