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SUMMARY 

Ma~cul::mts f~~m T~ana schools in the Northern Cape generally have been achieving poor results. 
Politlcal mstabihty leading to class boycots has been regarded as one of the main reasons. 

The main reason for this research is to determine the role played by culture in the achievement of 
poor results. A literature survey has indicated that there is a close interrelationship between educa
tion/upbringing, adulthood and culture. A human being cannot reach adulthood without education 
and different cultures have different criteria for maturity. 

Schools in South Africa are open to all race groups which results in a variety of cultural groups 
receiving education in the same classroom. To avoid misunderstandings and conflicts in the class
room, multicultural education may be used. 

With the empirical investigation by means of questionnaires and interviews an attempt is made to 
determine which cultural aspects play a role in the poor academic results achieved by Tswana ma
triculants. 

The medium of instruction is a problem in a multi-cultural country where it is sometimes impractical 
to apply mother tongue education. As far as English as medium of instruction is concerned, it is 
problematic for many Tswanas in the Northern Cape as they are seldom exposed to it during their 
pre-school years. 

As far as the cultural-historical aspects are concerned, the Tswana is a proud people who gladly make 
contact with and want to learn from other cultures. Socio-economically many Tswanas live as ex
tended families in small dwellings. 

Educators will have to act professionaly in the execution of their duties. Pupils will have to accept 
responsibility for their actions and build, with the teachers, a cultUre of learning at every school. 

Culture 
Upbringing 
Education 
Maternity 
Black education 
Missionary societies 
Eiselen commission 
Cillie commission 
De Lange report 
Tswana people 
Multicultural education 
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OPSOMMING 

I~ die verlede .het m~~kulante v~ :rswanaskole in die Noord-Kaap oor die algemeen nie goeie 
wtslae verkry me. Polineke onstabthtett wat tot klasboikotte aanleiding gegee het, was as een van die 
hoofredes aangevoer. 

Die hoofoorsaak van hierdie navorsing is om die rol van kultuur wat tot swak prestasie lei, te bepaal. 
Met behulp van literatuurstudie is bepaal dat daar 'n noue verband tussen onderwys/ opvoeding, 
volwassenheid en kultuur bestaan. Geen mens kan volwassenheid bereik sonder opvoeding nie en 
verskillende kulture het verskillende kriteria vir volwassenheid. 

Die skole in Suid-Mrika is oop vir aile rassegroepe en die gevolg is dat 'n verskeidenheid van 
kultuurgroepe in een klaskamer onderrig ontvang. Om konflik en misverstande in die klaskamersi
tuasie te voorkom, kan van multikulturele onderwys gebruik gemaak word. 

Met die empiriese ondersoek is deur middel van vraelyste en onderhoude probeer vasstel watter 
kultuuraspekte 'n rol speel in die swak akademiese prestasies onder Tswana-matrikulante. 

Die medium van onderrig is 'n probleem in 'n multikulturele land waar dit soms, tot nadeel van die 
kind, onprakties is om moedertaalonderrig toe te pas. Wat Engels as medium van onderrig betref, is 
dit problematies vir baie Tswanas in die Noord-Kaap wat voorskools min met Engels in kontak kom. 

Wat die kultuur-historiese aspekte betref, is die Tswanas trots op hulself en wil graag kontak maak 
met ander kultuurgroepe en meer van hulle leer. Sosiaal-ekonomies woon baie Tswanas as uitgebreide 
gesinne in klein huise. 

Onderwysers sal professioneel moet optree in die uitvoering van hulle pligte. Leerlinge sal 
verantwoordelikheid moet erken vir hulle dade en saam sal beide onderwysers en leerlinge moet bou 
aan die skep van 'n leerkultuur by die skool. 
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Sendinggenootskappe 
Eiselen -kommissie 
Cillie-kommissie 
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HOOFSTUKl 

ORieNTERENDE INLEIDING 

1.1 AANIEIDING TOT DIE ONDERSOEK 

In die Bybel word gelees dat God die Skepper van aile sienlike en onsienlike dinge is. So het Hy 

ook die mens geskape as 'n spesie op sy eie. V erder lees 'n mens dat God by die taring van Babel 

verwamng onder die mense veroorsaak het. Die mense het mekaar nie verstaan nie orr,dat hulle 

verskillende tale gepraat het Wanneer 'n mens na verskillende kulture kyk, sien jy dat taal, as deel 

van die mens se aktstruktuur, 'n belangrike onderskeidingsrol speel tot die ontstaan van kultuur 

(Hudson, 1964:14). 

Suid-Afrika is 'n land met 'n heterogene bevolkingsamestelling. Elke groep word gekenmerk aan sy 

eie taal en ook kultuur. Hier is 'n Blanke ras afkomstig uit Europa wat uit verskillende kulture 

bestaan, Kleurlinge, Asiers, afkomstig uit die Ooste en Swartes, afkomstig uit Mrika wat ook uit 

verskillende etniese groepe bestaan (Van Schalkwyk, 1988:271). 

Suid-Afrika is verkeerdelik as 'n Eerstewereldland beskou. Ons is deel van Afrika en dus deel van 

die Derdewereldlande. Ons het egter 'n land wat ryk is aan minerale en industriee wat al meer ont

wikkel. Om geskoolde persone op te lei stel groat eise aan die onderwysstelsel en meer spesifiek, die 

skole. Dit is 'n rede waarom ons onderwysstelsel Westers georienteerd is. Suid-Afrika was 'n 

Britse kolonie en het dus 'n Britse onderwysstelsel geerf wat Westers georienteerd is. Kinders word 

dus opgelei om volgens Westerse metodes volwassenheid te bereik. 

Die Blankes, Kleurlinge en Indiers het makliker aangepas by hierdie tipe onderwysstelsel, maar van 

die Swartes ondervind probleme met die vreemdsoortige onderwys. In Westerse lande, met 'n 

hoogs tegnologiese samelewing, is daar 'n gaping tussen die skoal en die huis wat probleme ver-
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oorsaak. In Afrika, waar die verskil tussen die opvoeding by die buis en die skool nog meer verskil, 

is die gaping nog groter (Duminy, 1973:19). Die Swart jeug bet nie so iets soos 'n skool, Iesure en 

professionele onderwysers, bebalwe bulle ouers en ander volwassenes geken nie. Die Westerse 

skoolonderwys was strydig met bulle kultuur en is geopponeer (Duminy, 1973:50). Dit bet 

aanleiding gegee tot there-exploration of what were seen as "colonial' methods and content (McKay, 1992:12). 

Die wereldwye siening van van peoples education betook vanwee ons sosiale en politieke proble

me bier posgevat Die sev,)el i~ dat die onderwysstelsel in Suid-Mrika net sekere persone en klasse 

bevoordeel. Onderwys waar die ongeletterdes kan leer lees en skryf moet vir die massa toeganklik 

wees (McKay, 1992:2). 

Daar is egter ander sienings soos die van Vander Metwe (1988:351) wat se dat 'n multi-kulturele 

onderwysstelsel waarin aile groepe sonder onderskeid geakkomodeer kan word, na 'n oplossing 

lyk. Differensiasie lyk dus na die mees logiese en praktiese oplossing. Die aandrang wereldwyd op 

sogenaamde gelyke onderwys is 'n vetwerping van aile norme van differensiasie (Van der Metwe, 

1988:351). Wat gedifferensieerde onderwys beteken, is nie dat almal dieselfde geleenthede kry nie, 

maar gelyke kanse gebied word om tot sy /haar maksimum moontlikhede te ontwikkel. 

Dit is duidelik dat onderwys en kultuur baie nou vetweef is en na regte nie geskei kan word nie 

(Van Scbalkwyk, 1988:271). Een aspek van onderwys is om die kind intellektueel op te voed en vol

wasse te maak. Daar bestaan dus 'n noue verband tussen kultuur, onderwys en volwassenbeid. Die 

oomblik wanneer die onderwys vreemd is vir die kultuurgroep kan dit tot mislukking en probleme 

aanleiding gee. 

Redes wat aanleiding kan gee tot die stelling dat Swartes meer probleme met ons land se onder

wysstelsel ondervind kan as volg uiteengesit word. Aan die einde van elke jaar word daar gepubli

seer dat Swart leerlinge baie swak gepresteer bet. Die druipsyfer is baie boog met min kandidate wat 

goed gepresteer bet. Volgens Fokus, 'n nuusbrief van die Vereniging van Ondersteunende Opvoe-
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ders (VOO), van Januarie/Februarie 1992, se hoofartikel, het 287950 voltydse standerd 10 kan

didate eksamen afgele in 1991 en hiervan het 107830 geslaag. Hiervan het slegs 19 'n gemiddelde A

simbool behaal. Die genoemde getal kandidate het leerlinge van die destydse Departement 

OndetwyS en Opleiding (DOO) en selfregerende gebiede ingesluit. Van die 82220 kandidate van 

DOO wat die eksamen afgele het, het slegs 38,6% geslaag. 

Fokus se redaksicnele kommentaar meld dat daar 'n styging van 2,8% was in die slaagsyfer in 

vergelyking met 1990, maar dat 60% van die kandidate nog steeds onsuksesvol was. Die praktiese 

probleem is waar al die druipelinge geakkomodeer gaan word. Sekere skole soos Sacred Heart, Ma

riannhill, Inkumana, Vuk:uzakke en Umlazi Co.mmercial High het goeie uitslae gekry. Dit bewys dat 

waar hard en toegewyd gewerk word goeie uitslae verkry kan word, al is jy ook blootgestel aan die 

stelse! se swakhede en tekortkominge. Die vraag wat opkom, is hoe 'n persoon matriek kan slaag 

met die dreigement pass-one-pass-all (Fokus, Januarie/Februarie 1992). 

In die gemeenskappe, koerante en nuus word gedurig veelvuldige moontlike oorsake wat kan 

aanleiding gee tot die lae slaagsyfer aangevoer. Met reg kan aangevoer word dat klasboikotte, inti

midasie op skoolgronde en die omgewing, politiek, ondervvysers en fasiliteite 'n rol speel. Probleme 

waarmee ontwikkelde lande egter ook worstel, is onder andere 'n gebrek aan akkomodasie, gelet

terdheid, opgeleide personeel en handboeke waarvan die inhoud verband hou met die lewenswyse 

van sekere gemeenskappe (Landman, 1981:352). 

Dikwels lees en hoor 'n mens van klasboikotte wanneer ondervvysers weier om te onderrig of die 

leerlinge weier om onderrig te ontvang. Dit is net vanselfsprekend dat baie akademiese tyd so ver

lore gaan. Hierdie afgebroke studies gee aanleiding tot 'n gebrek aan kontinwteit in onderrig. Dit het 

tot gevolg dat sekere afdelings van die werk nie behandel word nie. Dit het 'n sneeubaleffek omdat 

die kind met nuwe werk begin en nie die nodige agtergrondkennis besit nie. 

Onderwys en politiek is baie nou verweef en kan nie maklik van mekaar geskei word nie (Du-
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miny, et. al., 1992:107). Na gesprek:voering met Swart onderwysstudente het dit duidelik na vore 

gekom dat politiek tans 'n belangriker rol in Swart skole speel as vakonderrig. 'n Slagspreuk wat nog 

steeds voorkom, is liberation bifore education. Die oomblik wanneer politieke ideale vooropgestel word, 

kan so 'n persoon in die meeste gevalle nie akademies goed presteer nie. 

Volgens Du Plessis, et. al., (1989:18) was daar by Swart skole 'n tekort aan gekwalifiseerde 

onderwysers en volgem: die onderwysers oudit wat in 1995 gedoen is, bestaan die prohleem nog 

steeds. Dit is dus moeilik om die standaard van onderrig te verhoog. Swak opgeleide onderwysers 

kan dikwels nie die nodige motivering of inhoud aan die leerlinge oordra nie. Die hoe leerlingkwota 

per onderwyser gee ook aanleiding tot didaktie.se probleme omdat daar nie individuele aandag gegee 

kan word nie (Kruger, 1988:389). 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Dit is essesieel om, ongeag genoemde probleme, uit te vind watter rol kultuurgebonde onder

wys by die Swarte speel vir die verwesenliking van behoorlike volwassenheid. Die feite wat ge

noem is onder 1.1 is opsigtelike probleme en word daarom soms aangevoer as die redes waarom 

Swart leerlinge swak presteer. 

'n Faktor wat heel dikwels 'n rol speel en nie baie aandag kry nie, is, soos reeds genoem, dat Suid

Mrika uit 'n verskeidenheid Swart etniese groepe met hulle onderskeie kulture bestaan. Daar is 

reeds op die feit gewys dat onderwys en kultuur nou verweef is met mekaar. Die oomblik wan

neer onderwys by die skool verskil van die kultuur by die huis, kan dit tot probleme lei, want die 

kind raak verward oor die verskillende prioriteite wat gestel word (Landman, 1981:343). Kultuur is 

'n minder opsigtelike vlak van invloed wat aanleiding gee tot swak prestasie (Carrier, 1984:35). Dit is 

dus belangrik om die leerinhoud van die kurrikulum te ditTerensieer om aan te pas en sodoende 

die kultuureie te behou (Landman, 1981:342). Die skool is dus verteenwoordigend van die 
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gemeenskap en aspekte wat vir die gemeenskap belangrik is, moet in die skool oorgedra word. 

Om vas te stel hoe suksesvol 'n leerling op akademiese gebied vorder, is vroeer net gekonsentreer 

op individuele verskille. Daar is egter later besef dat daar 'n korrelasie is tussen die slaag of druip van 

'n leerling en sy sosiale agtergrond. Die omgewing waarin die leerling opgroei, speel dus 'n 

belangrike rol (Cole, 1973:vit). 

Volgens Duminy (1973:48-49) kan drie stadiums gei"dentifiseer word in die kontak tussen Wes

terse en Afrika-kultuur. Die eerste stadium is waar Swartes nie die Westerse onderwys wou erken 

nie, omdat dit verskil het van hulle eie tradisionele onderwys. Die tweede stadium is waar die 

Swartes die vreemde onderwys aanvaar het en neergesien het op hulle eie kultuur. Daar was dus 'n 

meerderheidswaan teenoor ander wat nie Westers geskool is nie. Die derde stadium is waar die 

Swartes besef het hulle moet hulle eie kultuur modemiseer, maar dit wat vir hulle eie en belangrik is, 

moet hulle behou. 

Die terme opvoeding en onderwys lei clikwels tot verwarring en foutiewe opvattings. Volgens 

Griessel (1985:19) kan opvoeding en onderwys nie eintlik geskei word nie. Opvoeding is 'n wyer 

begrip wat ook buite die skool plaasvind, terwyl onderwys dit is wat binne die skool plaasvind. Alle 

doelbewuste, sistematiese opvoedingword as onderwys bestempel en het dieselfde betekenis as on

derrig wat met die dosering van skoolvakke te doen het (Keyter, 1936:96). Die leerinhoud van 

verskillende vakke word saamgevat in 'n kurrikulum. Die verski!le in die behoiftes van die verski!lende 

gemeenskappe maak dit noodsaak!ik dat daar tir hierdie verski!le voorsieninggemaak word in die !eerinhoud van die 

kurrikulum, met antler woorde, differensiasie van !eerinhoud is nodig op grond van kultuurverskille (Landman, 

1981:344). 

Die doel van onderwys en opvoeding is om die kind te lei tot volwassenheid (Griessel, 1985:66). 

Volgens Luthuli (1985:23) is 'n leerling 'n persoon wat aan 'n sekere kultuur behoort en deur op-
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voeding volwassenheid moet bereik. Hier is twee partye betrokke, naamlik 'n volwassene wat 'n 

nie-volwassene lei tot volwassenheid sodat hy skeppend sy lewenstaak kan verrig. Volgens Wes

terse lande is daar nie eenvormigheid oor die kronologiese ouderdom van 'n volwassene nie, dit 

wissel van 21-70 jaar (Mwamwenda, 1989:57). Om as 'n volwassene te kwalifiseer, moet 'n per

soon aan sekere houdings, gewoontes en verantwoordelikhede voldoen, soos om na ander om 

te sien (Rogers, 1985:456). Om net na die kronologiese ouderdom van 'n volwassene te kyk, is 

onvoldoende, want daar moet aan ander kriteria ook voldoen word, naamlik ekonomiese on

afhanklikheid, 'n bydrae tot die samelewing lewer en ten voile ontwikkeld wees (Gerdes, et. al., 

1981:6). In sommige gemeenskappe is 'n persoon volwasse nadat hy sekere seremoniele rites on

dergaan het of nadat hy getroud is (Schiamberg, & Smith, 1982:414). Die vraag kom dus nou na 

vore of die onderwys in Suid-Mrika voldoende is om aile kulture na volwassenheid te lei. 

Onderwys is 'n integrate deel van 'n volk en dit wat eie aan 'n volk is, moet daarin opgeneem 

word. Die oomblik wanneer die kurrikulum iets vreemds is vir die volk kan dit tot spanning lei, 

want daar is min van die kultuureie. Die sendelinge het begin onderrig op 'n Westerse manier en 

hier het 'n verskil ontstaan oor wat by die skool geleer word en by die huis uitgeleef word (Cronje, 

1968:18). Die onderwysstelsel van Suid-Mrika het hierop voortgebou en omdat die Swartes as 

primitief beskou is, is dit wat eie aan sy kultuur was, geignoreer. Daar is dus nie ag gegee op wat 

vir die Swart kind en sy kulturele opvatting belangrik was nie (Duminy, 1973:19). Volgens Luthuli 

(1985:23) was die gevolg dat formele skole wat in nuwe kennis, waardes en houdings onderrig 

het, ontstaan het. 

Wanneer die probleemstelling ontleed word, kan die volgende aangeleenthede aan die orde gestel 

word:-

- is die nodige gedoen om na gemeenskaplikhede tussen die Westerse en Afrikakulture te soek? 
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- is die diversiteite tussen die Westerse en Afrikakulture ondersoek? 

- is die verskille wat tussen genoemde kulture bestaan in aanmerking geneem met die uitwerk van 

'n onderwysstelsel vir Swartes, sodat dit 'n kultuurgebonde onderwys is wat lei tot behoorli

ke volwassenheid? 

- is daar ondersoek ingestel oor hoe anaer lande in Mrika hulle onderwys aangepas het om 'n eie, 

unieke onderwysstelsel wat eie aan Mrika is daar te stel? 

1.3 HIP01ESES 

Op grond van dit wat onder punt 1.2 bespreek is, is 'n potensiele probleem gei'dentifiseer, naamlik 

die rol wat kultuur speel met betrekking tot skolastiese prestasies. Na aanleiding van die pro

bleme rondom kultuur kan die volgende hipoteses gestel word. 

Hl Die Tswana-leerling sal beter op skool presteer indien die kurrikulum ry kultuur in ag neem. 

H2 Die Tswana-leerling sal beter op skool presteer indien f?y in .ry moedertaal onderrig w,ord. 

H3 Die Tswana-leerling in die Noord-Kaap kom min met Engels in aanraking voordat f!J skool toe gaan. 

H4 Die invloed van die Westme kultuur veroorraak dat die Tswana-leerling ry eie kultuur as minderwaardig 

beskou. 

HS Die sosio-ekonomiese omstandighede van die Tswana-leerling het 'n invloed op ry skolastiese prestasies. 

H6 'n Gebrek aan dissip!ine vanwee die verbrokke!ing van die Tswana-kultuur lei tot swak skolastiese 

prestasie. 

1.4 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Hierdie ondersoek sal hoofsaaklik beskrywend van aard wees en sal aangevul word met 'n vraelys 
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aan matrikulante en onderhoude met persone in Swart onderwys. Die doel van hierdie ondersoek is 

om 'n deeglik.e studie te maak van wat kultuur, onderwys en volwassenheid in.al sy fasette is. Dan 

word ook gekyk na die historiese verloop van Swart onderwys in Suid-Afrika. Dit is prakties nie 

moontlik. om die invloed van onderwys op aile Swart etniese groepe in Suid-Afrika te ondersoek 

nie, daarom word die ondersoekterrein afgebaken na die Tswana-leerlinge van die Kimberley

omgewing wat in matriek is. 

Daar word gekyk na volwassenheid en die invloed wat kultuurgebonde onderwys het om die 

Tswana-leerling 'n behoorlik.e volwassene te maak. Daar kan nie aandag gegee word aan aile as

pekte van volwassenheid nie. Dit gaan in hier.:die studie om die intellektuele, dit wil se, hoe suk

sesvol die sekondere skool is om die Tswana-leerling voor te berei om sy plek in die samelewing in 

te neem. 

Elke jaar matrikuleer duisende leerlinge en slegs 'n klein persentasie van hulle kry werk. Onderwys is 

om die leerling voor te berei vir die toekoms; daarom is daar 'n noue verband tussen die verlede, 

wat belangrik is vir die groep en hom help om voort te bestaan in die toekoms. Dit wat dus 

belangrik is vir Afrika-kultuur is nie altyd deur die Blankes verstaan nie (Duminy, 1973:47). 

Om die bree doelstellings te bereik, kan die volgende spesifieke doelwitte onderskei word, 

naamlik.:-

- om die aard en wese van die Westerse kultuur se invloed op onderwys van Swartes te bepaal; 

- om die aard en wese van die Swart kultuur se invloed op onderwys in die algemeen te bepaal; 

- om deur middel van 'n bronnestudie en navorsing te bepaal watter gemeenskaplikhede en 

diversiteite daar tussen die Westerse en Mrika-kulture bestaan; en 
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- om riglyne neer te le waar probleme wat as gevolg van kultuurverskille na vore kom, moontlik. 

opgelos kan word. 

1.5 HISTORIES-PEDAGOG lESE BENADERING VAN DIE VERLEDE 

Daar is volgens Schoeman (1985:3) drie voorvereistes vir 'n voldoende en suksesvolle perspektief 

Of; historiese onderwys, naamlik:-

- elke denkrigting het as basis 'n sekere religieuse kulturele motief wat beheer uitoefen oor die 

handelinge van individue en gemeenskappe en so ook beheer uitoefen oor die onderwys as 

fenomeen; 

- geen den&-igting moet ge1soleerd gesien word as behorende tot 'n sekere kultuur nie. Dit is 

egter belangrik dat sekere begrippe, soos dit in die verlede gesien is, binne verband gebruik 

word in moderne onderwys; en 

- die bestudering van die geskiedenis van onderwys het slegs waarde wanneer die student dit 

gebruik om 'n beter perspektief te kry oor die agtergrond van sy huidige onderwysteoriee. 

Om student te wees van die Historiese Opvoedkunde, beteken om die opvoedingsfenomeen in hi

storiese perspektief te bekyk (Griessel, 1985:5). Die vertrekpunt van die Historiese Pedagogiek is 

eietydse probleme wat uitgelig word en dan word na antwoorde wat in die verlede gegee is, gesoek 

as moontlik.e oplossing. Onderwys is so oud soos die mens self, maar skoolonderwys is net 'n paar 

eeue oud (Luthuli, 1985:52). 

Onderwys het die laaste eeue baie verandering in gemeenskappe teweeggebring en daarom moet 

'n onderwyser die geskiedenis van opvoedkunde ken om hom te help om die kind tot vol-
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wassenheid te lei. Dit is dus baie belangrik om, soos in die geval van Swart onderwys, historiese do

kumentasie na te gaan. Hierdie dokumentasie sal baie kan bydra tot die restruk.tuering van Swart 

onderwys in die algemeen. 

Om ondersoek in te stel na die verlede en 'n sinvolle evaluering en moontlike aanbevelings te kan 

maak, word van sekere werl~swyses gebruik gemaak. 

1.6 WERKSWYSES 1ER AANSLUITING BY DIE VERLEDE 

'n Wetenskaplike benadering is 'n voorvereiste om op 'n verantwoordelike wyse navorsing te doen. 

'n Persoon moet weet wat die verband tussen navorsing en wetenskapsbeoefening is. Hy moet 

weet hoe die stukkie werklikheid wat hy ontsluit by die wetenskap en die opvoedkunde inpas (De 

Wet, et. al., 1988:2). Daarom word in hierdie studie van verskillende werkswyses gebruik gemaak. 

1.6.1 Opvoedkundenavorsing 

Opvoedkunde is 'n navorsing wat die opvoeding van die kind bestudeer en omvat ook die vol

wassewording van die hele kind. Die opvoeding, soos dit in die werklikheid plaasvind, word dus 

hier beskryf (De Wet, et. al., 1988:1 0). 

1.6.2 Histories-opvoedkundige navorsing 

Opvoeding soos dit in die verlede voorgekom het, word beskryf en verklaar. Die doel is om meer 

kennis in te win om die hedendaagse opvoedingsverskynsel beter te verklaar. Hier word van bronne 

gebruik gemaak (De Wet, et. al., 1988:11). 
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1.6.3 Grondslaenavorsing 

Dit is fundamenteel-opvoedkundig van aard. Sekere fenomene, byvoorbeeld kultuur, onder

wys en volwassenheid word in hierdie studie geanaliseer om tot die wese daarvan deur te dring. 

1.6.4 Bronne-oorsig 

In die versameling van histories-opvoedkundige gegewens is gebruik gemaak van sekondere 

bronne. Daar is 'n groot aantal bronne beskikbaar wat betref kultuur, onderwys en volwassenheid 

en slegs die tersaaklike bronne word noukeurig uitgekies. Wat bronne oor die Tswana se kultuur, 

onderwys en volwassenheid betref, is daar nie so 'n groot verskeidenheid beskikbaar nie. 

Al hierdie bronne help egter dat daar 'n deeglike oorsig oor die studieveld verkry word om by te dra 

tot 'n sinvolle sintese. 

1.6.5 V raelyste 

Navorser gaan van 'n gestruktureerde vraelys aan Tswana-matrikulante gebruik maak. Die vraelys 

word opgestel aan die hand van inligting wat verkry word vanuit die literatuurstudie en gestelde hi

, poteses. Die resultate van die vraelyste behoort die aannames wat in die hipoteses gemaak te aan

vaar of te verwerp. 

1.6.6 Onderhoude 

Gestruktureerde onderhoude sal met die skoolhoofde van skole waar die vraelyste ingevul gaan 

word, gevoer word. Daar sal ook onderhoude gevoer word met Tswana-dosente by navorser se 

Kollege en met 'n afgetrede Tswana-inspekteur van onderwys. 
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1.7 NAVORSINGSVERLOOP 

Volgens De Wet, et.al., (1988:6) beskryf Good navorsing as volg:-

Navorsing vind plaas as bestaande verklarings en metodes vir die maak van gevolgtrekkings bevraagteken 

word; as die navorser ry waarnemings krities en sistematies herhaal; as f(y spesiale tegnieke gebruik om ry 

waarnemings te maak, op te teken en te ana!iseer. 

Die indeling van die hoofstukke in hierdie navorsingstuk is as volg, naamlik:-

Hoofstuk 1 gee 'n oorsig van die navorsingsrnotief en wat beoog word in hierdie navorsing. 

Hoofstuk 2 is 'n funderingshoofstuk. Temaontleding vind vanuit 'n kontemporere fundamentele 

oogpunt plaas. In die tydstriade van verlede, hede en toekoms is die vertrekpunt die hede. In hier

die hoofstuk word op 'n fenomenologiese en fundamentele wyse gekyk na wat opvoeding/ on

derwys, volwassenheid en kultuur is. 

Hoofstuk 3 het 'n historiese perspektief. Volgens die tydstriade word op die verlede gekonsen

treer. Hier word op 'n tematologiese werkswyse kortliks nagevors oor Swart onderwys nadat Jan 

van Riebeeck aan die Kaap geland het tot 1990. 

Hoofstuk 4 konsentreer op die Tswana as eksemplariese voorbeeld. Dit handel oor die vestiging 

van Swart volke in Suid-Afrika, die geskiedenis van die Tswanavolk, kulturele faktore se invloed in 

die onderwyssituasie en multikulturele onderwys. 

Hoofstuk 5 ontleed die empiriese navorsingstrategie van navorser, verskaf 'n uiteensetting van die 

navorsingsresultate asook die interpretasie daarvan. 
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Hoofstuk 6 bevat die opsomming evaluering en gevolgtrekking wat plaasvind. Laastens vind 

aanbevelings wat toekomsgerig is, plaas. 
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HOOFSTUK2 

'n FUNDAMENTEEL-PEDAGOGIESE BELIGTING VAN ONDERWYS, ONDER

WYSDOELSTELLINGE, VOLWASSENHEID EN KULTUUR. 

2.1 INLEIDING. 

Die mens is in die- wereld en om sy voortbestaan tc. verseker is daar sekere aanslae vanuit die 

wereld wat hy / sy moet oorwin. (V oortaan word slegs die manlike vorm gegee.) Om die mens te 

help om hierdie aanslae suksesvol die hoof te bied het hy hulp, steungewing en voorbereiding no

dig. Die enigste manier om die mens te help in sy selfstandige plek-inname teen hierdie aanslae, 

is opvoeding. Die feit dat die volwassene die nie-volwassene tot volwassenheid moet lei, is 'n 

universele verskynsel wat wereldwyd soos 'n goue draad deur alle groeperinge loop (Du Plooy, & 

Kilian, 1985:1). Een van die belangrikste take van die ouer was nog altyd om sy kind deur woord en 

daad op te voed om daardeur vir die kind betekenis in sy eie leefwereld te gee. Die ouer bemoei 

hom dus met die kind sodat hy 'n selfstandige en verantwoordelike grootmens kan word (Vander 

Stoep, & Louw, 1978:12). 

Die mens is 'n unieke wese wat homself in afWisselende situasies bevind. Hy kan egter rasioneel 

dink en soos hy ouer word, neem hy self al hoe meer selfstandig besluite. Die volwassene moet 

die kind egter so deur hierdie proses ondersteun dat hy homself nie ernstig skaad nie. Dit is daar

om belangrik dat die nie-volwassene die volwassene as sy meerdere en opvoeder moet erken en 

vertrou in hierdie opvoedingsgebeure. 

Daar is verskillende instansies wat 'n belangrike rol speel gedurende hierdie verloop van opvoe

ding. Elke instansie het sy eie identiteit wat hom onderskeibaar maak van 'n ander instansie 

(Schoeman, 1985:81). Voorbeelde van hierdie instansies is die staat, kerk, skool en gesin wat nie 

outonoom kan bestaan nie, maar onderling met mekaar verweef is. Elkeen van hierdie instansies 
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lewer 'n bydrae tot die opvoeding van die kind. 

Geen instansie kan die huisgesin vervang nie (Verster, et. al., 1986:118). Volgens Steyn (1981(b):4) 

is die huisgesin die primere opvoedingsinstansie. Dit is sigbaar in die verhouding tussen die moeder 

en haar kind en in die feit dat suigelinge deur die ouers onderrigword (Mitter, & Swift, 1985(a):293). 

Alhoewel die skool later 'n groot gedeelte van die onderrig oorneem, is dit die ou:.=rs se plig en 

verantwoordelikheid om toe te sien dat die onderrig aanvaarbaar is. Die skool is primer 'n opvoed

kundige inrigting, wat ontstaan het om formele en sistematiese onderrig te gee (Gunter, 1985:44-45 

& Schoeman, 1983:128). Die skool se taak is orn aan te sluit by die opvoeding van die ouerhuis. 

Daar bestaan verskillende vonne van onderwys, naamlik formele, nie-formele en informele on

derwys. Formele onderwys vind op 'n sistematiese, beplande en goed georganiseerde wyse plaas. 

Hier is duidelik gedefinieerde groepe betrokke soos onderwysers en leerlinge, en die onderrig 

vind by spesifieke inrigtings, soos skole plaas (Piek, 1984:11). 

Nie-fonnele onderwys, wat meer spesifiek en minder algemeen is en met die prak.tyk te doen het, 

is ook belangrik (Van Schalkwyk, 1986:136), Dit sluit verskillende opleidingsprogramme buite die 

formele stelsel in, byvoorbeeld indiensopleiding. 

lnfonnele onderwys is 'n ongeorganiseerde en lewenslange leerproses wat toevallig, bewustelik of 

onbewustelik plaasvind (Piek, 1984:11). 

Wanneer van opvoeding gepraat word, is dit feitlik onvermydelik dat die konsep onderwys ook ter 

sprak.e sal kom, en om verwarring tussen hierdie twee begrippe (opvoeding en onderwys) te voor

kom, is dit nodig om hulle kortliks te bespreek. 
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2.2 DIE SAMEHANG VAN OPVOEDING EN ONDERWYS 

2.2.1 Opvoeding 

2.2.1.1 Inleiding 

Opvoeding 1s 'n intermenslike aksie (Schoeman, 1983:84). Dit is essensieel vir die mens en dit is 

ondenkbaar dat 'n mens kan opgroei sonder opvoeding. Opvoeding is 'n proses wat die hele mens 

omsluit in al sy normatiewe kaders, vanaf die intellektuele tot die pistiese. 

Dit moet ook verstaan word dat opvoeding 'n dinamiese gebeurtenis is en doelgerig plaasvind 

tussen ongelykes, waar 'n volwassene 'n onvolwassene aanspreek en oproep om aan sekere eise te 

voldoen (Coetzee, 1953:81; Griessel, 1985:83; Heiberg, 1972:1 & Luthuli, 1985:19). Educo is 'n La

tynse woord wat beteken om te lei; 'n volwassene moet 'n onvolwassene van die huidige na 'n 

nuwe en beter situasie lei (Du Plooy, & Kilian, 1985:31). Aangesien die kind as geheel opgevoed 

word, noem Strasser (1973:23) dit dat die kind levensbekwaam gemaak moet word. 

Opvoeding kan nie sonder inhoude plaasvind nie. Die kinders erf die ouers se kultuur, dit wil se 

normes en waardes word oorgeneem, sodat hulle deur die gemeenskap aanvaar kan word (Skil

beck, & Harris, 1976:88). In hierdie opvoedingsproses moet die volwassene en kind aktief en spon

taan deelneem. 

Een van die mens se belangrikste take op aarde is die opvoeding van sy kinders, wat 'n Godge

gewe opdrag is. Die kind, wat hom in 'n vreemde wereld bevind, moet onder5teun word. Die vol

wassene beklee ook 'n sekere gesagsposisie wat hy nie mag misbruik nie. 

V ervolgens gaan daar na die begrippe onderwys, opvoedende onderwys en tradisionele 
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onderwys gekyk word. 

2.2.2 Onderwys. 

2.2.2.1 Inleiding. 

Hierdie proefskrif handd oor veral die intellektuele aspek van die kind se opvoeding en daarom 

word daar gekonsentreer op die onderwys. In hierdie afdeling word aandag gegee aan die begrip 

oncieru(ys, waar dit plaasvind en wie daarvoor verantwoordelik is. Wanneer die werke van verskil

lende outeurs gelees word, is dit duidelik dat daar 'n onderskeid tussen opvoeding en onderwys ge

maak kan word, maar dat opvoeding en onderwys nie van mekaar geskei kan word nie. 

2.2.2.2 Die begrip oncieru(ys. 

Wanneer van onderwys gepraat word, word dadelik aan sekere instansies soos skole, kolleges of 

universiteite gedink - plekke waar 'n kurrikulum bestaan en waar verskillende vakinhoude deur 

onderwysers aan leerlinge oorgedra word. 

Gunter (1985:10) beskryf onderwys as iets wat in die klaskamer plaasvind en waardeur intel

lektuele kennis en vaardighede oorgedra word. Onderwys kan ongelukkig verskraal word as iets wat 

net konsentreer op een aspek van die mens, naamlik sy verstand (Piek, 1984:6 & Van 

Loggerenberg, & Jooste, 1973:36). Daar moet in gedagte gehou word dat die intellektuele 

ontwikkeling van die kind 'n belangrike deel van sy to tale ontwikkeling as mens vorm. 
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2.2.2.3 Vorme van onclemys. 

a. Inleiding 

Onderwys is 'n baie komplekse saak in 'n ontwikkelde gemeenskap. By primitiewe gemeen

skappe is die ouers bevoeg om alleen die onderwys te hanteer, maar namate die gemeenskap ont

\vi.kkel is onderwysers en instansies se hulp essensieel. 

Om aan die gemeenskap se eise te voldoen, word die volgende drie vonne in onderwys gevind 

nl. formele-, nie-formele- en informele onderwys wat mekaar oorvleuel en aanvul. 

Eerstens 'n kort uiteensetting van formele onderwys. 

b. Formele onderwys. 

Volgens Piek (1984:11) vind formele onderwys op 'n sistematiese, goed georganiseerde en beplande 

wyse plaas. Dit is onderwys wat gevind word in erkende onderwysinstansies soos skole, kolleges, 

technicons, universiteite en dies meer. 

In formele onderwys word sekere struk.ture onderskei naamlik, ondersteunende onderwys, fisiese 

struk.ture, opleiding van personeel, fmansiering en beheer en administrasie, of bestuur struk.ture 

(Millar, et. al., 1991:22). Tekortkominge in die voorsiening van formele onderwys kan soms die 

gevolgwees van tekortkominge in genoemde.struk.ture. 

Hier is ook duidelik gedefinieerde groepe betrokke byvoorbeeld leerlinge, studente, onderwy

sers en dosente wat deurloop vanaf die primere skool tot by tersiere instansies wat sekere sillabusse 

aanbied. 
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Van Schalkwyk (1986:136) noem ook 'n paar beperkings van formele onderwys. Formele 

onderwys berei die leerling in die algemeen net vir verskillende vakke voor en nie vir sy 

toekomstige beroepswereld nie. Sulke onderwys is baie abstrak en teoreties en somtyds selfs on

verstaanbaar. Dit pas stadig en moeilik aan in 'n snel veranderde wereld en is soms geisoleer van 

die werklikheid. 

Wa: egter belangrik is, is dat formele onderwys almal op gelyke vlak behandel en vergelykings 

dus getref kan word. Formele onderwys vorm 'n belangrike basis vir nie-formele onderwys. Dit wil 

se die skoolgeboue en onderwysers kan gebruik word om te help met die opleiding van die ge

meenskap buite formele onderrigure. 

'n Tweede vorm van onderwys naamlik nie-formele word vervolgens belig. 

c. Nie-formele onderwys. 

Formele onderwys kan nie in aile onderwysbehoeftes voorsien nie (Piek, 1984:11). Nie-formele 

onderwys, is meer spesifiek, minder algemeen en is meer praktykgerig (Van Schalkwyk, 1986: 136). 

Nie-formele onderwys is ook georganiseerd en sistematies, buite die strukture van formele 

onderwys ten einde aan die behoeftes van 'n sekere groep mense, hetsy kinders of volwassenes te 

bevredig. Die doel is die verbetering van die welstand van die individu deur hom geletterd te kry en 

basiese vaardighede oor te dra (Piek, 1984:11). Nie-formele onderwys sluit verskillende opleidings

programme in buite die formele stelsel, byvoorbeeld indiensopleiding, heropleiding en onder

steuningsprogramme vir ouers (Millar, et. al., 1991:20). 

Die teikengroep is werkers, werkloses, vroee skoolverlaters, ongeletterdes ensovoorts wat opgelei 

word vir hulle belangstellingsveld. Formele- en nie-formele onderwys moet mekaar aanvul om in 
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die behoeftes van die gemeenskap te voorsien. 

Dit bring ons by die derde vorm van onderwys, naamlik informele onderwys. 

d. Informele onderwys. 

lnft,Jrmele onderwys is byvoorbeeld wanneer 'n kind en volwassene in die huislike omgewing en fa

milie leer (Piek, 1984:11). Dit is dus 'n ongeorganiseerde en lewenslange leerproses wat toevallig van 

aard is en bewustelik of onbewustelik kan plaasvind. 

Die gehalte van die informele onderwys wat die kind by sy huis en omgewing ontvang, kan 'n 

bepalende rol speel van hoe goed die kind op skool presteer. Dit beteken dat indien die kind by sy 

huis akademies gestimuleer word op 'n informele manier deur die media of programme, kan hy 

moontlik in die formele of nie-formele sektor goed aanpas en presteer (Millar, et. al., 1991:20). 

lnformele onderwys word meestal deur daaglikse ondervinding verwerf. Die media speel ook 'n 

belangrike rol byvoorbeeld boeke, prente, koerante, radio en T.V. (Piek, 1984:11). 

2.2.2.4 Die plek waar ondernys plaasvind 

Wanneer aan onderwys gedink word, word outomaties aan skole gedink. Vandag bestaan daar 'n 

ryke verskeidenheid van skole wat kinders in verskillende rigtings kan oplei. Dit was egter nie van 

die begin af so nie. Onderwys is 'n proses wat deur die eeue ontwikkel het. Wanneer die opvoe

dingsverskynsel in tydsperspektief bestudeer word, blyk dit dat opvoeding reeds by die primitiefste 

samelewings aangetref is (Vander Westhuizen, 1986:489). Die skool moet, soos reeds gemeld, in 

die gemeenskap se onderwysbehoeftes voorsien. 'n Onderontwikkelde gemeenskap sal eers net 'n 

behoefte he aan primere onderwys en namate die gemeenskap ontwikkel, sal daar later 'n be-
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hoefte ontstaan aan sekondere en tersiere onderwys (Van Schalkwyk, 1988:115). 

Die vraag kan gevra word waarom die onderrig van die kind juis aan skole gekoppel word? 

Landman (1981:1) verduidelik dat dit in die skool primer om die verhouding tussen die kind, 

onderwyser, behoorlikheidseise (norme) en opvoedingsmiddele (vakinhoud) gaan. Die skool is die 

ideale plek wat ingerig is met opgeleide personeel om op 'n geordende en gestruktureerde wyse 

Oesplanne en tyd-roosters) leerlinge te onderrig. 

Volgens Coetzee (1960:41; kyk ook Landman 1981:2 en Vander Stoep, & Louw, 1978:243) is die 

begrip skool afgelei van die Latynse woord schola en die Griekse scholt wat albei vrye tyd beteken. Dit 

impliseer dat daar in vrye tyd gestudeer word ter wille van kennis aileen. Vandag het die skool 

egter 'n sosiale en ekonomiese middel geword waarin kinders voorberei word om uiteindelik 'n 

sekere rol in die samelewing te vervul. 

Die skool is 'n opvoedkundige inrigting, wat soos 'n mikrokosmos, dit wil se 'n samelewing in die 

kleine, funksioneer. In die skool vind 'n kultuuroordrag na die kind plaas om hom voor te berei 

vir sy plek in die samelewing (DuPlessis, 1984:140; Gunter, 1985:44-45 & Schoeman, 1983: 128). 

Verster, et. al., (1986:80) noem dit dat onderwys op skool doelbewus en planmatig geskied om 'n 

sekere doel te bereik, naamlik volwassenheid. Om dit te bewerkstellig moet sekere leermateriaal 

gekies word wat gerangskik word om 'n kurrikulum te vorm. Volgens Vander Stoep, & Louw, 

(1978:305) JJ()IS die begrip kurrikulum daarop dat dit doelbewus en op 'n wetenskaplike JJ()ISe saamgestel is en dat dit 

instrumenteel is tot die verwerkliking van die didakties pedagogiese in die skoolsituasie. 'n Kurrikulum het dus ten 

doel om 'n verandering in 'n mens teweeg te bring, naamlik van die onbekende na die bekende. 

Die skool se taak is om deur leerinhoude te onderrig en volgens Steyn (1981(b):5) sluit dit aan by, 

en is dit aan~end tot die onderrig van die ouerhuis. Schoeman (1985:84) waarsku egter dat die 
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skool nie net 'n verlengstuk van die ouerhuis ·en ook nie 'n slaaf van die staat is nie, maar dat dit 

soewerein is in die didaktiese veld. Dit is egter belangrik dat die skool in sy onderrig moet aan

sluit by die ouerhuis se kultuur en dat die ouer seggenskap het oor die gees en rigting van die 

skool (Schoeman, 1983:129). 

2.2.2.5 Die opweder 

a. Inleiding. 

Daar kan tussen professionele en nie-professionele opvoeders onderskei word. Onderwys is nou 

verbonde met opvoeding en daarom is persone soos byvoorbeeld ouers, kultuurleiers, predikante, 

vriende en die media ook betrokke by informele onderwys. Kortliks die volgende oor die onder

wyser as professionele opvoeder. 

Van Schalkwyk (1988:34) beskryf 'n professionele opvoeder (die onderwyser) as 'n persoon wat 

spesifiek gekeur word om tot die onderwysprofessie toegelaat te word. Onderwysers ontvang 

spesifieke opleiding om 'n kundige te wees, registreer as beroepsopvoeder om aan bepaalde 

norme te voldoen en beoefen sy beroep binne die fonnele onderwysstelsel 

b. Die eienskappe, bevoegdhede en rol van die onderwyser. 

Die onderwyser is die kundige persoon wat opgelei is en bevoeg behoort te wees om sy plek in 

die onderwyssituasie in te neem. Hy is die kenner van die kind en sy vak, en behoort volgens die 

voorgeskrewe leerplan te werk gaan om voorgeskrewe werk in 'n sekere tydperk af te handel met 

'n defnitiewe doel voor oe. Alhoewel die temas in 'n leerplan aan die onderwyser voorgeskryf 

word, is hy in volle beheer van die leerinhoud. Met die vooruitgang van die modeme tegnologie 

word beweer dat die onderwyser deur 'n ander medium vervang kan word, byvoorbeeld 'n reke-
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naar, maar die onderwyser, as persoon, is onvervangbaar in hierdie situasie (Schoeman, 1985:120). 

Die onderwyser behoort altyd student te bly om 'n kenner van sy vak te bly. Hy is veronderstel 

om sy leerlinge en hulle omstandighede te ken, wat kan help om die kind se vertroue en respek te 

wen (Piek, 1984:16). Om goeie dissipline te regverdig behoort die onderwyser se houding aanvaar

ba2r te wees, naamlik streng, maar regverdig en simpatiek, vriendelik, positief en hulpvaardig 

(Griessel, 1986:26). 

Die leerling is in 'n dialoog met die onderwyser betrokke en hierdie dialoog is moontlik omdat daar 

leerinhoude betrokke is (Griessel, 1986:26). Die belangstelling, ontwikkelingsvlak en vermoe 

van die kind moet voortdurend in aanmerking geneem word met die oordra van leerinhoud 

(Piek, 1984:15 & Vander Stoep, & Louw, 1978:181). 

Die onderwyser is 'n persoon wat vertroue by sy leerlinge wek en hullaat veilig voel in die vreemde 

onderwyssituasie, om te glo hulle word so gelei om die regte opsies uit te oefen. 

2.2.3 Opvoedende onderwys. 

Noudat die twee begrippe opvoeding en onderwys kortliks bespreek is, kan tot die sintese gekom 

word dat opvoeding en onderwys van mekaar onderskei kan word, maar nie geskei kan word nie. 

Reeds in 1936 het Keyter (1936:97) al geskryf dat opvoeding en onderwys nie losstaande begrippe is 

nie, want onderwys maak deel uit van opvoeding. Opvoeding en onderwys gaan dus met mekaar 

gepaard en vul mekaar aan. Die twee onderskeibare handelinge is soos die twee kante van 'n 

muntstuk, hulle vorm 'n eenheid en is onskeibaar (Van Schalkwyk, 1988:28). 

Aile onderwys kwalifiseer egter nie as opvoeding nie (Griessel, 1986:22). Onderwys word soms 

foutiewelik verskraal tot net die intellektuele feitekennis en vaardighede van die kind, waar die 
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kind sekere feite moet absorbeer en in 'n eksamen weergee. Opvoedende onderwys is nie net die 

oordra van feitekennis nie. Dit is die ontsluiting van 'n kind deur 'n onderwyser aan die hand van 

sekere opvoedingsinhoude, en deur die uitvoering van opvoedingshandelinge om 'n opvoedings

doel te bereik (Van Schalkwyk, 1988:28). Onderwys; om opvoedend te kan wees, moet dus so 

plaasvind dat die kind homself en sy lewenssituasie beter sal verstaan. Hy moet so onderrig 

word dat hy · probleemsituasies kan identifiseer en leer hoe om dit op te los. Daar word op 'n 

doelbewuste en planmatige wyse in die !ewe van die kind ingegryp om hom te lei en te wys wat van 

hom verwagword (Van Loggerenberg, &Jooste, 1973:36). 

Die skool is normsentries en nie aileen op die intellek van die kind gerig nie. Dit moet ook mens

lik genormeerde kennis veralgemeen en universele kennis aan die leerlinge oordra (Van der Stoep, 

& Louw, 1978:248). Gunter (1985:10) skryf dat die kind dan insig en kennis aangaande sekere 

waardes en norme het. Sodoende verstaan die kind hoekom hy moet leer en hoe om dit wat hy leer 

in sy eie lewe toe te pas. 

Die Tswana-bevolkingsgroep gaan 'n belangrike deel uitmaak van die proefskrif en daarom is dit 

belangrik om ook inligting te kry oor wat tradisionele onderwys is. Onder tradisionele onderwys 

word bedoel die onderwys wat plaasgevind het onder die inwoners van Suid-Afrika wat nie 'n 

Westerse kultuur as agtergrond het nie. 

2.2.4 Tradisionele onderwys 

2.2.4.1 Inleiding 

By Westerlinge kan daar onderskei word tussen opvoeding en onderwys. Opvoeding omsluit die 

hele wese van die kind, terwyl onderwys soms heel foutiewelik afgebaken word tot slegs die ont

wikkeling van die intellektuele aspek van die mens, waar instansies soos skole 'n rol speel. 
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By die Swart inwoners van Suid-Afrika was 'n instansie soos 'n skool in die begin afwesig, maar dit 

beteken nie dat daar geen onderwys plaasvind nie. Onder hierdie volke vind opvoeding sowel as 

onderwys plaas, alhoewel dit nie duidelik onderskeibaar is nie. Die term opvoeding en onderwys 

moet gevolglik vir die doel van hierdie bespreking as sinonieme beskou word. 

V ervolgens 'n kort uiteensetting oor wat die doel van tradisionele onderwys is. 

2.2.4.2 Doel van tradisione!e onrle-nrys 

By tradisionele Swart onderwys word erkenning gegee aan die feit dat die kind in 'n sekere kultuur 

grootword waar hy 'n sekere posisie beklee en die gemeenskap sekere eise en vetwagtinge aan hom 

stel. Die kultuuroordrag van die ouer na die jonger generasie is belangrik, sodat die individu in die 

gemeenskap kan inpas (Coetzee, 1965:126). 

Volgens Schoeman (1985:77) kan die doelwitte van tradisionele onderwys soos volg saamgevat 

word:-

- die ontwikkeling van die kind se latente fisiese vaardighede; 

- die kind moet leer om ouer persone en die wat in leiersposisies sit, te respekteer; 

- die kind se intellektuele vaardighede moet ontwikkel word en hy moet in 'n sekere beroeps

rigting opgelei word; 

- die kind moet deelneem aan gesins- en gemeenskap sake; 

- die kind moet sy kulturele erflating verstaan, waardeer en ontwikkel. 
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Vervolgens gaan gekyk word na onderwysdoelstellings om sodoende te sien wat die onderwys met 

die kind wil bereik, naamlik volwassenheid. 

2.3 ONDERWYSDOELS1EILINGS. 

2.3.1 Inleiding. 

Elke menslike handeling en gebeurtenis vind plaas met 'n sekere doel voor oe. In die skool is daar 

die kurrikulum met verskillende vakke wat aangebied word en waaruit die kind kan kies. Die leer

inhoud moet effektief oorgedra word, en om dit te bereik moet daar doelstellings (die bree raam

werk hoekom die vak belangrik is om te studeer en watter kennis oorgedra moet word) en leer

doelwitte (wat in elke les bereik wil word) wees (Coetzee, 1985:36). Die onderwyser moet elke les

plan deeglik beplan en sekere doelwitte he wat hy wil bereik. 

Elke vak se leerdoelwitte moet so beplan wees dat die kind eerstens verstaan waarom hierdie 

vakinhoud vir hom belangrik is en tweedens hoe hierdie vakinhoud inskakel met die gemeen

skap buite die skool (Gunter, 1985:61). Die kind moet die verband tussen die vakinhoud en die 

lee£\vereld insien en besef dat hierdie kennis essensieel is om 'n volwassene te word wat in die 

gemeenskap aanvaar sal word. 

Die kind is 'n onvolwasse persoon wat homself in 'n situasie bevind waar hy gelei en opgelei word 

deur opgeleide onderwysers. Die onderwyser se doel is om die kind op te voed en te leer om in 

alle aspekte volwasse te word sodat hy sy plek as volwaardige volwassene in die samelewing kan in

neem (Gunter, 1985:15 & Pretorius, 1979:65-67). Die doel van onderwys is gevolglik om die kind te 

lei om 'n gebalanseerde volwassene te word. 
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In die volgende afdeling gaan kortliks gekyk word na die kriteria vir volwassenheid om te bepaal 

wat onder 'n volwasse mens verstaan word. 

2.3.2 Volwassenheid as einddoel van opvoeding. 

2.3.2.1 Inleiding. 

Die einddoel van opvoeding en onderwys is volwassenheid en elke kultuur gee op sy eie wyse uit

drukking aan volwassenheid. Die idee moet nie gewek word dat daar verskillende soorte volwas

senheid bestaan, as gevolg van partikuliere kenmerke nie, want daar is ook universele kenmerke. 

'n Kriterium moet nie net gesien word soos 'n meetapparaat nie, maar dit vorm 'n sekere maatstaf 

om te kan oordeel of te onderskei. Dit gee ook 'n riglyn aan die volwassene waaraan hy hom uit

eindelik kan meet aan die eise van volwassenheid. 

In die volgende afdeling gaan kortliks gekyk word na wat as maatstawwe geld om te bepaal of die 

kind wel die stadium van volwassenheid bereik het of nie. 

2.3.2.2 Volwassenheid as opvoedkundige kriterium. 

Monteith, et. al., (1988:214-215) verwys daarna dat, alhoewel verskillende kulture se definisies van 

vol-wassenheid varieer, daar ook verskillende grade van volwassenheid voorkom. Die kriteria vir 

grade van volwassenheid word eerder op sosiale tradisies gegrond as op biologiese volwassenheid, 

wat teen verskillende tempo's kan ontwikkel sodat byvoorbeeld alle agtienjariges nie as volwasse 

aanvaar kan word nie. 

Vir 'n volwassene moet sy bestaan sinvol wees (Landman, & Gous, 1969:72). Die volwassene 

moet self sin en betekenis aan sy bestaan gee deur 'n verantwoordbare lewe te lei (Griessel, 
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1985:67). Hy moet homself nie sit en bejammer indien dinge in sy lewe verkeerd loop nie, maar hy 

moet positief optree en hy moet aanvaar dat mislukkings, frustrasie en angs deel is van 'n mens se 

bestaan (Landman, 1990:163). Elke handeling en beslissing moet sinvol wees, ter wille van die 

waardes wat in sy lewe verwerklik kan word. 

Die volwassene moet onafhanklik wees, maar ook bewus wees van sy lewenstaak wat hy moet 

vervul, en hy moet van elke geleentheid gebruik maak. om homself te vervul (Du Plooy, & Kilian, 

1985:103). Geen mens kan op sy eie bestaan nie en is interafhanklik van andere, maar nogtans 

moet die kind geleidelik geleer word om onafhanklik van sy ouers en maats te word en net op God 

te steun (Landman, 1990: 162). Om onafhanklik te word moet die kind aktief deelneem aan 

onderwys en deur sy foute leer. 

Die volwassene moet homself ook kan beoordeel en verstaan (Landman, 1969:72). Hy behoort 

homself objektief aan die hand van behoorlikheidseise te beoordeel en sodoende 'n sedelike 

norm oor sy keuses en planne wat hy maak te vorm (Griessel, 1985:68). Dit is 'n ware en kritiese 

beoordeling van homself wat betref sy lewensplan, keuses en handelinge. Na 'n kritiese interpreta

sie van homself het die volwassene begrip van sy moontlikhede en beperkinge. 

Die volwassene het ook 'n verantwoordelikheid teenoor sy liggaamlikheid, want, alhoewel hy nie 

van hierdie wereld is nie, is hy in die wereld en deel daarvan (Du Plooy, & Kjlian, 1985:104). Die 

Grieke het al aanvaar dat 'n gesonde liggaam 'n gesonde gees huisves en so 'n persoon moet respek 

he vir sy eie liggaam en in voile beheer daarvan wees. Dit kom neer op beheer van die emosies en 

die deelname aan aktiwiteite wat vir die gemeenskap aanvaarbaar is (Landman, 1990:163). Daar 

moet ook aanvaar word dat die mens uit twee geslagte bestaan, naamlik mans en vroue en hulle 

moet mekaar wedersyds respekteer. 

By die mens word nie van waarde gepraat nie, want die mens is nie soos 'n artikel wat teen 'n 
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sekere prys verkoop kan word nie. By die mens word van waardigheid gepraat waar norme en 

waardes na vore kom. Dit kom daarop neer dat die medemens, met sy normes en waardes, met 

agting en respek behandel moet word (Du Plooy, & Kilian, 1985:103; Griessel, 1985:68 & 

Landman, 1969:72). Die volwassene moet ook besef dat hy saam met ander volwassenes lewe, en 

sy op-trede moet soos die van 'n volwasse mens wees. Die mens is vry en word as 'n volledige 

mens gebore, maar hy moet sy menswaardigheid verwerf. 

Die volwassene moet ook onafuanklik selfstandige besluite kan neem en uitvoering kan gee aan 

sy keuses (Landman, 1969:73). Elke persoon moet voortdurend besluite neem, maar voordat 'n 

besluit geneem word, moet die implikasies daarvan oorweeg word en verantwoordelikheid moet 

aanvaar word. Die volwassene moet in staat wees om situasies, persone en homself te evalueer en 

sodoende foute te erken en te korrigeer (Landman, 1990:162). Dit beteken dat die volwassene 

verantwoordelik moet wees. Hier is 'n rangorde van waardevoorkeure aanwesig wat volgens 

belangrikheid 'n invloed op 'n persoon se keuses het. 

Funksionele definisies van volwassenheid word gegrond op die aanvaarding van verantwoorde

likhede (Monteith, et. al., 1988:215). Die volwassene moet hom onderwerp aan die eise wat aan 

hom gestel word oor hoe hy moet lewe en sodoende gesagskennend en gesagsgehoorsamend lewe 

(Griessel, 1985:69). Die volwassene is altyd gehoorsaam aan wat hy voel sy plig is en hy moet erken 

dat God hom roep om deur sy lewe 'n normbeeld van volwassenheid te toon. Die volwassene 

begryp verantwoordelik wees as grondbeginsel van sy eksistensie en sy ingesteldheid teenoor die 

lewenswerklikheid getuig van 'n voile bewus wees van wat sy verantwoordelik wees inhou 

(Landman, 1969:73). Die volwassene moet 'n oplossing kan verskaf aan 'n probleemsituasie en 

verantwoordelik en verantwoordbaar volstaan daarby (Griessel, 1985:70). 

Die volwasse persoon moet ook besef dat hy deel is van 'n beroepswereld en reeds op skool en 

ander opvoedkundige inrigtings hiervoor opgelei word. Hy moet trots wees op sy beroep en elke 
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t:aak na die beste van sy vermoe voltooi (Du Plooy, & Kilian, 1985:104). 

Nonnidentifikasie vind plaas wanneer die volwassene sy eie, selfstandige normes ge1dentifiseer, 

begryp, en sy eie gemaak het en nie meer vatbaar is vir be'invloeding nie (Griessel, 1985:70; 

Landman, 1969:73). Die persoon identifiseer homself met 'n bepaalde lewenswyse en sy gewete sal 

hom lei om die regte keuses uit te oefen. 

Belangrik is egter om te besef dat, al is 'n persoon ook hoe volwasse in sy optrede, hy nie as 'n 

volwassene aanvaar word voordat sekere tradisioneel gedefinieerde doelwitte bereik is nie. 

Hierdie doelwitte verskil by verskillende kulture, Biologiese volwassenheid byvoorbeeld is by 

sommige voldoende om as volwassene geklassifiseer te word. By ander kulture speel die persoon se 

huwelikstatus 'n rol. By sekere kulture word 'n persoon as volwasse beskou wanneer hy 'n werk het 

en vir homself sorg. 

2.3.2.3 Aspekte van volwassenheid 

a. Inleiding. 

Die mens is 'n eenheid, al bestaan hy uit liggaam, siel en gees, en hy tree as 'n eenheid op. Ver

skillende kulturele aspekte speel 'n rol by die mens, maar nie een van die aspekte moet as belang

riker as 'n ander een gesien word nie. Wanneer daar dus tussen die verskillende aspekte onderskei 

word, moet hulle nie as losstaande komponente beskou word nie. 

V ervolgens gaan kortliks aandag gegee word aan die verskillende aspekte van volwassenheid. Dit 

gaan egter nie in 'n rangorde van belangrikheid gedoen word nie, maar die intellektuele wat 

belangrik vir hierdie proefskrif is, sallaaste en in ietwat meer besonderhede bespreek word. 
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b. Die fisiese aspek. 

Volgens Heiberg (1972:1) is die mens 'n natuurwese en ontwikkel fisies volgens vaste wette tot 

volwassenheid. Die mens is 'n dualistiese wese wat bestaan uit liggaam, siel en gees. Nie een is 

egter belangriker is as die ander nie. Die mens se liggaam is die tempel van God en hy moet dit 

oppas en ontwikkel tot Sy eer. 

Die kind moet fisies volwassenheid bereik, want die gemeenskap stel sekere ftsiese eise waaraan 

hy moet voldoen, aan hom. Namate hy ouer word, kom hy agter dat hy fisies al meer in staat is om 

sekere take te voltooi (Du Plooy, & Kilian, 1985:107). Die kind moet op 'n menslike wyse word wat 

hy kan en behoort te word (Griessel, 1985:72). 

c. Die gevoelsaspek. 

Soms word die gevoel en verstand van mekaar geskei deur te se 'n persoon is 'n nugtere ver

standsmens of 'n blinde gevoelsmens. Dit is egter 'n verkeerde opvatting omdat gevoel en 

verstand onlosmaaklik deel van die mens is (Griessel, 1985:73). Die persoonlikheid van die kind 

word gevorm tydens die ontwikkeling van sy ,gevoel en moet gepaard gaan met ·liefde sodat die kind 

die vertroue en veiligheid het om die onbekende aan te durf (Gunter, 1985:77). 

Dit is egter belangrik om te besef dat 'n hoe intelligensie, rykdom, hoe peil van ontwikkeling en 

status van ouers nie 'n gelukkige kind waarborg nie (Du Plooy, & Kilian, 1985:109). Die kind 

moet gelei word tot goeie en aanvaarbare gewoontes, hy moet in staat wees om sy drange en 

begeertes te beheer en hom met die goeie te assosieer tot eer van God. 
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d. Die historiese aspek. 

Dit gaan hier oor nasieskap en tradisie. 'n Groep persone vorm geografies, kultureel en histories 

'n onskeibare eenheid en deur gemeenskaplike taal en tradisie word 'n nasionale bewussyn opgebou 

(Griessel, 1985:77). Die volwassene moet kennis he van en vertroud wees met die geskiedenis van 

die volk, naarnlik sy tradisie, godsdiens en gewoontes (Gunter, 1985:83). 

Die historiese aspek van die volwassene moet so ontwikkel wees dat historiese gedenkwaar

dighede vir hom belangrik is. Hy moet besef daar bestaan ander kulture wat hy moet erken, 

respekteer en waarmee hy moet saamleef (Schoeman, 1983:225-226). 

e. Die linguale aspek. 

Sander kommunikasie sou opvoeding nie moontlik gewees het nie. Die vol:Wassene moet in staat 

wees om homself behoorlik en duidelik in taal uit te druk sodat ander persone hom kan verstaan. 

Sy taalgebruik moet so ontwikkel wees dat hy in staat is om logies en met insig te kan praat, lees 

en skryf (Schoeman, 1985:192). Die volwasse mens se taalkennis, taalvermoe en taalgebruik moet 

beskaafde omgangstaal wees wat korrek gebruik word. 

f. Die sosiale aspek. 

Die mens word gebore as mens-in-gemeenskap en hier vorm die familie die kern. Die mens 

lewe in 'n veranderde samelewing en word geleer om die goeie te behou sander om sy 

persoonlikheid prys te gee (Griessel, 1985:76). 

'n Gemeenskap dui op onderlinge verbondenheid en menslike samesyn, waar geskrewe en onge

skrewe reels, norms en waardes geld. Die sosiaal-volwasse persoon is iemand wat inpas in die ge-
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meenskap en deur lede van die gemeenskap aanvaar word. So 'n persoon moet nie op ander 

mense neersien nie en saam met ander in geloofsgemeenskap vir God dien (Schoeman, 1983:230). 

g. Die ekonomiese aspek. 

Tydens die ontwikkeling van die ekonomiese aspek word die kind geleer dat besparing belangrik is 

en geld nie kwistig bestee moel word nie. Die volwassene moet sy besittings, tyd, energie en emo

sies op 'n doeltreffende wyse aanwend en nie te suinig of te spandabelrig wees nie. Hy moet ook 

nie 'n oordrewe liefde vir stoflike dinge he nie en slegs dit wat ekonomies realiseerbaar is, moet 

nagestreef word (Schoeman, 1985: 194). 

h. Die estetiese aspek. 

Die mens is in staat om skoonheid te waardeer en wanneer hy iets wat mooi is sien, ervaar hy se

kere emosies, waardeer dit wat mooi is en wil dit op 'n sekere manier beskryf. Wanneer die mens 

egter iets sien wat lelik is, het dit 'n negatiewe uitwerking op hom (Du Plooy, & Kilian, 1985:115). 

Die verwaarlosing van hierdie aspek lei tot verskraalde opvoeding wat 'n negatiewe uitwerking 

op die ander aspekte kan meebring. Sommige mense, byvoorbeeld kunstenaars, is meer talentvol as 

ander, maar die doel is nie om kunstenaars te vorm nie. Die idee is om mense te leer om dit wat 

mooi en skoon is, te erken, belewe, geniet en te waardeer (Schoeman, 1983:233). 

i. Die juridiese aspek. 

Die hoofgedagte hier is beregtiging, sodat reg en geregtigheid moet geskied in die optrede en 

handeling van die volwasse persoon. Die idee dat die sterkere die oormag oor die swakkere besit, 

moet as verkeerd aan die kaak gestel word. Die volwassene moet besef dat hy vergewensgesind 
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moet wees om met ander saam te lewe. Die volwassene moet verder besef dat reg en geregtigheid 

deur God in liefde voltrek sal word. Die menslike gesag is tydelik en deur God uit genade aan die 

mens gegee (Schoeman, 1983:234-235). 

j. Die etiese aspek. 

Elke menslike handeling vind plaas as gevolg van 'n bewuste en oorwoe keuse wat gemaak word 

en betekenisvol vir die persoon is. Elke persoon is vry, maar het 'n gewete wat hom lei ten 

opsigte van wat reg en verkeerd is. Die besluite wat die mens neem is sedelike keuses wat gegrond is 

op sekere nonnes en waardes wat reeds ontwikkel moet wees by die volwassene (Griessel, 

1985:79). 

Egte vryheid is wanneer die goeie vrywillig gekies en die slegte verwerp word. Die mens is verant

woordelik vir sy keuse, en vryheid is vryheid tot verantwoordelikheid, vry van gebondenheid aan 

drifte en drange (Du Plooy, & Kilian, 1985:117 -120). Die volwasse persoon moet nie sy indivi

dualiteit prysgee nie, maar hy moet hom onderwerp aan die gesag van . waardes (Griessel, 

1985:79). 

k. Die religieuse aspek. 

Wanneer die religieuse aspek van volwassenheid op wetenskaplike wyse bespreek word, moet daar 

versigtig te werk gegaan word om nie blyke te gee van 'n eie geloofsoortuiging nie. Die mens be

vind hom in 'n vreemde wereld waarin hy onveilig voel en op soek is na vastigheid en sekerheid. 

Sodra die mens volwassenheid bereik, staan hy op sy eie bene en bereik selfstandigheid. Hy bereik 

egter nie absolute selfstandigheid nie, maar gryp nog steeds uit na vastigheid en bestendigheid. 

So word gevind dat elke mens, selfs die ate1s, in iets glo waaraan hy hom kan bind (Schoeman, 
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1983:237). 

Dit bring ons by die intellektuele aspek, wat soos reeds gemeld, van meer belang is by die 

bespreking van die onderhewige saak. 

l. Die intellektuele aspek. 

Dit is belangrik dat die intellektuele aspek nie verabsoluteer word nie, want dit is die hele persoon 

wat dink en nie net sy verstand nie. Die verstand maak deel uit van die hele normatiewe struktuur 

van die mens. Die kind moet eendag sy sosiale taak as volledige mens uitvoer, n~ met sy hande, 

hart en hoof. Die kind moet dus gelei word tot bekwaammaking om sy taak eendag uit te voer 

(Griessel, 1985::74). 

Die intellektuele aspek moet kwalitatiewe betekenis he, deur die moontlikhede van die kind te 

verbeter, sodat hy produktiefkan leer om vir homself te dink (Du Plooy, & Kilian, 1985:111). 

Die intellektuele ontwikkeling van die kind is grotendeels die skool se taak, maar moet nie net die 

oordra van vakkennis wees nie. Die kind moet ook gelei word om die werklikheid beter te ver

staan en hom in staat stel om die regte keuses uit te oefen. Kennis is immers daar om die kind te 

, help om 'n greep te kry op die wereld en die lewe. Die ontwikkeling van die intellektuele aspek lei 

ook tot die ontsluiting van die kultuurwerklikheid vir die kind. 

By die volwassene moet die intellektuele vermoe so ontwikkel wees dat dit tot die volgende 

aanleiding gee:-

- sistematiese en beheerste denke wat op alle lewensterreine, naamlik die skool, werksituasie en 

in die gemeenskap 'n stelselmatige en metodiese patroon volg; 
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- logiese simboliek wat lei tot insig en die verstaan van leerinhoude; 

- 'n denkgemeenskap, want niemand kan in afsondering bestaan nie- daar moet denkverkeer 

wees en by mekaar geleer word sonder om beginsels prys te gee; 

- denkekonomie deur die effektiewe gebruik van die logiese vermoens, naamlik om nooit 

Ci!l1Sl£lt,rtig te redeHeer nie; 

- denkharmonie, sodat daar op 'n gebalanseerde wyse effektief gedink word; 

- logiese denke om krities te kan dink, drogredenasies te onderskei en te verwerp en dit wat nie 

ter sprake is nie buite rekening te laat; 

- logiese eerlikheid, naamlik bereidwilligheid om tydens die denkproses eerlik en getrou te wees; 

en 

- denksekerheid wat lei tot beskeidenheid by die mens (Du Plooy, & Kilian, 1985:112; Schoeman, 

1983:221-222 & Schoeman, 1985:189-190). 

, Dit is belangrik dat die verskillende aspekte van volwassenheid by die mens volledig en gebalan

seerd ontwikkel word, sonder om een of enkele van die aspekte te veel te beklemtoon. Op so 'n 

manier kan 'n volwassene grootgemaak word wat sy regmatige plek in die samelewing kan inneem. 
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2.4KULTUUR 

2.4.1 Inleiding. 

Kultuur en die mensdom gaan vanaf die vroegste tye af hand aan hand. Dit is kultuur wat op 'n 

subjektiewe manier die geclrag van die mens bepaal (Van der Wateren, 1979:5). Die oudste 

beskrywing van kultuurprestasies word dan ook m die Bybel gevind in Genesis 2 waar Adam aan 

die diere hulle name gee en in Genesis 4 waar die dade van Kain se nageslag aangedui word (Die 

Bybel, 1983:12 & 14). Verder word in Genesis geskryf dat met die bou van die toring van Babel, 

God volkseenheid aan taalhomogeniteit verbind (Vander Wateren, 1979:111). 

Volgens Heiberg (1972:2) is die samehang tussen mens en kultuur onvervreembaar en die Christen 

sien in kultuurvorming 'n opdrag en roeping wat hy moet vervul. Die Renaissance was die begin 

van 'n bloeitydperk vir die Westerse kultuur. Dit het egter nie lank geduur nie, want in die 

Neentiende eeu en veral die Twintigste eeu het dit verander in 'n sogenaamde kultuurpes

simisme. Die rede hiervoor is dat die wetenskap onder invloed van die Rasionalisme, probeer het 

om God se plek in te neem. Verder kom daar in die Twintigste eeu die Eksistensialisme na vore, 

waar die mens vry is van norme of waardes en wat spanning veroorsaak tussen die mens en kul

tuur (Heiberg, 1972:3-13). 

2.4.2 Wat is kultuur? 

Definisies en omskrywings oor wat kultuur is, is legio en 'n paar skrywers se opvattinge word 

kortliks bespreek. 

Die woord kultuur is a(gelei van die Latynse woorde cultus, cultura en co/era. Die eerste woord verwys 

na kultus en diens, dit wil se 'n vorm van optrede en die laaste tvlee woorde na versorging en 
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versiering, dit wil se arbeid, soos om 'n land te ploeg. Daar word onderskei tussen twee opvattings 

oor kultuur, naamlik. die beskrywende deel waarin die menslike karakter omskryf word, en die 

optrede van die mens volgens sekere norme en standaarde. Natuur is wat die mens vanself 

aantref en kultuur is alles wat hy daarvan maak (Entwistle, 1978:109; Pistorius, 1974:7 & Vander 

Wateren, 1979:48). 

Kultuur is 'n universele strewe om mense wat geografies in dieselfde gebied saamwoon, sosiaal 

interverkeer en ekonomiese bande het, te verenig. Dit is ook 'n proses wat 'n sekere doel nastreef 

op grond van sekere morele waardes byvoorbeeld die bou van 'n nasie (McGurk, 1990:105). 

Geen menslike wese kan sonder kultuur in groepverband lewe nie en kultuur word gewoonlik in 

verband gebring met samelewings en gemeenskapsgroepe (Hudson, 1961:19 & 1964:12-14). Kul

tuur is all those ideas, ideals and institutions van die gemeenskap en sluit in die taal, kuns, vaardighede, 

waardes, norme, ekonomie, politiek en geesteslewe (Kandel, 1954:47). 

McGurk (1990:99-100) noem dit dat kultuur uit twee belangrike dele bestaan: Eerstens kan dit 

beteken dat die mens sekere gewoontes sy eie maak en dit ontwikkel en verbreed. Deur 

natuurlike instink word sekere dinge deur die mens aanvaar en sy eie gemaak, byvoorbeeld die kun

ste, literatuur, argitektuur en so meer. Dit word oorgeerf en word sodoende die groep se aanvaar

de filosofie. Tweedens kan dit 'n religieuse betekenis he wat beteken dat sekere godsdienstige en 

politieke rituele gevorm word van hoe dinge gedoen word. 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat kultuur 'n omvattende begrip is waaroor al baie geskryf is 

en vele betekenisse het. Wat egter algemeen aanvaarbaar is, is dat die mens sonder kultuur rig

tingloos is. 

Aangesien hierdie proefskrif fokus op die kultuur van die Tswana in die Noord-Kaap, word ver-
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volgens ook gekyk na die begrip, inheemse kultuur. 

Volgens Durojanye (1985:56) bestaan Suid-Mrika uit 'n verskeidenheid etniese groepe, elk met sy 

eie kultuur. Dit wil se daar is 'n verskeidenheid van tale, godsdienste, feeste, belastingstelsels en daar 

is ook 'n verskeidenheid van tradisies ten opsigte van geboorte, troue en dood wat eie aan 'n etniese 

groep 1s. 

Alhoewel daar verskillende etniese groepe in Suid-Mrika bestaan, gaan hier na inheemse kultuur in 

die algemeen gekyk word en nie na 'n spesifieke groep nie. Die opvoedende onderwys van etniese 

groepe stem baie ooreen met mekaar aangesien daar baie raakpunte is. Dit beteken dat wanneer 

hier van inheemse kultuur gepraat word, dit op enige inheemse volk van toepassing kan wees; dus 

ook op die Tswana. 

Die inheemse kulture voed hulle kinders in 'n spesifieke sosiale situasie op (Duminy, 1973:23). 

Die kind word gebore in 'n sekere groep en soos hy grootword, aanvaar hy vrywilliglik die groep se 

kultuur. By sekere kultuurgroepe word die kind nie as 'n individu beskou nie, maar as deel van die 

groep om sy voortbestaan te verseker (Duminy, 1973:30). 

Volgens Vander Wateren (1979:53) is die omskrywing van inheemse kultuur nie 'n maklike taak nie 

want daar word grootliks op ongeskrewe materiaal staatgemaak. Soos in Europa kom daar ook in 

Suid-Afrika 'n verskeidenheid van kultuurstrominge voor wat eie is aan 'n spesifieke etniese groep. 

Wanneer daar na inheemse kultuur gekyk word, noem Van der Wateren (1979:54-55) die 

volgende algemene kenmerke van inheemse kulture wat ook op die Tswana van toepassing is:-

- Inheemse kulture is antroposentries en vind aansluiting by die humanistiese strominge omdat 

alle verklarings gerig is op die bestaan en wese van die mens self. 
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- Dit is etnosentries. In Afrika word op die eie volks- of stam gemeenskap gekonsentreer. By die 

selfbenaming van die eie groep kom die woord mens wydverspreid voor. 

- Dit is gemeenskapsentries. Die individu in die gemeenskap fokus alles op die gemeenskap as 

organisasie en die individuele mens verdwyn. Daarom kom benamings soos kommunisties of 

kommunalisties na vore. 

- Dit is konkreet. Abstrakte ftlosofiee kom nie algemeen voor nie. Die konkrete wat tasbaar is, 

hou meer voordele in. 

- Dit is histories. Tyd word ook konkreet voorgestel. Die mens se optrede wat deur tradisie 

bepaal word, is belangrik. Toekomstyd is irrelevant. 

- Dit veroorsaak onsekerheid. Die mens lewe in vrees vir die onbekende en vreemde wereld en 

dit verander die mens se voortbestaan tot 'n bestaanstryd. Om te oorleef moet jy sterk en 

kragtig wees en is lewenskrag noodsaaklik. Die mens se bestaan word in homself gesoek. 

As gevolg van die Westerse invloed kom dit dalk nie meer so algemeen voor wat Raum (1967:91-

100) noem, dat die kind in die Swart kultuur opgevoed word om die gesagvan sy vader en leiers te 

erken. Die kind arbei van jongs af en deel in die werk en ekonomie, alhoewel hy nie geld kry nie. 

Wanneer die kind egter ouer word en sekere pligte kry, is daar sekere voorwaardes wat nagekom 

moet word. Belangrike kulturele aspekte waarin die kind opgelei word, is opleiding in selfkontrole, 

voorbereiding vir die huwelik, kinders grootmaak, die open bare lewe en status. 

Op godsdienstige gebied het die Swartman ook in kontak gekom met vreemde ideologiee soos 

die Christendom en Islam (Durojanye, 1985:59). Die gevolg hiervan is dat die religieuse eenheid 

van die Swartman verbreek is. Sy godsdiens wat sy hele lewe, ook sy kultuur omvat, is verplaas na 'n 
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kerkgebou van die witman. Die hele lewe was vir die Swartman godsdiens en nie net Sondae nie, 

want sy ganse lewe is vir hom 'n religieuse eenheid. By Westerse Christene bestaan die probleem 

van die dualisme van 'n outonome mens en wetenskaplike gedurende die week, en die Son

dagmens met sy godsdiens agter die mure van die kerk (Heiberg, 1972:21-22). 

2.4.3 Akkulturasie. 

In die twintigste eeu het die studies oor kultuur 'n nuwe rigting ingeslaan wat teen evolusionisme 

ingewerk het. Dit het na vore gekom dat daar kulturele verskeidenheid is en. akkulturasie het die 

modewoord geword (Vander Wateren, 1979:21). Volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek 

(Labuschagne, & Eksteen, 1993:33) beteken akkulturasie 'n aanpassing by of aanneming van 'n 

ander kultuur. Dit is 'n proses waarin verskillende kulture in noue kontak met mekaar leef en 

mekaar beln.vloed, sodat daar 'n kultuurverandering plaasvind (Cronje, 1968:35). 

Aangesien daar in Suid-Mrika so 'n ryke verskeidenheid van kulture saarnleef, kan dit aanvaar 

word dat akkulturasie 'n belangrike rol speel en daarom noemenswaardig is. Die verskillende kulture 

neem idees en gebruike van mekaar oor. Dit hou uit die aard van die saak implikasies vir die 

inheemse kulture in die RS.A. in. Volgens Macdonald, & Burroughs (1991:62) bestaan die gevaar 

dat 'n Westerse denkwyse so magtig kan raak en soveel status kan kry, dat ander idees en 

denkrigtings as minder-waardig beskou kan word. 

Die gevolg van akkulturasie is dat onderwysleiers deesdae ontken dat Suid-Afrika uit verskillende 

kulture bestaan. Die gevolg hiervan is dat die verskillende etniese groepe se eie unieke kultuur ont

ken word. Dit is belangrik dat die inheemse etniese groepe in die Republiek van Suid-Mrika 

(RS.A.) eers hulle eie kultuur by die kind moet vasle, voordat hulle met ander kulture se idees in 

aanraking kom (Duminy, 1973:5). Sodoende sal die kind vir homself 'n waardestelsel opbou en dit 

wat sy eie is erken en respekteer. Dan sal so 'n kind ook andere se kultuur erken, waardeer en 
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respekteer. 

2.4.4 Kultuur en die verband met onderwys. 

Een van die groot gevare in die denke van die ondersteuners van Globalisme is om die bestaan van 

verskillende kulture te ontken en om wereldwyd net een kultuur te wil skep. Mitter, & Swift, 

(1985(b): 694) erkcn dat daar vandag verskillende kulture saam in een land, streek of stad voorkom 

en die vraag ontstaan onvermydelik of daar nou een ideale kultuur is wat vir altyd en vir almal sal 

voortbestaan. 

Die gedagte van so 'n sogenaamde enkele wereldkultuur is dat die partikuliere eienskappe, wat 

'n onderwysstelsel uniek maak en van ander onderwysstelsels laat verskil, ontken word. Sodoende 

word die deur oopgemaak vir net een onderwysstelsel wereldwyd. Om verskillende onderwys

stelsels in een land te he, soos in Suid-Afrika ondervind is, is egter finansieel en andersins 'n groot 

las. Belangrik is egter dat, al het 'n land (soos Suid-Afrika) een onderwysstelsel, verskillende kulture 

nog in gedagte gehou sal moet word. 

Van der Merwe (1988:355-356) meld dat die (1981) Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 

(R.G.N.)-ondersoek na onderwys aantoon dat onderwys positiewe erkenning verleen aan die ge

meenskaplikheid, sowel as die diversiteit van die religieuse en kulturele leef\vyse en tale van in

woners. Indien die karakter van huis, kerk en skool as instellings ooreenstem, kan dit lei dit tot sin

voile opvoeding sonder teenstrydighede. 

Elke mens besit nie net kultuur nie, maar moet ook daarin opgevoed word, en hiervan kan afgelei 

word dat daar 'n onverbreekbare samehang is tussen mens, kultuur en opvoeding. Hierdie same

hang het tot gevolg dat die nasionale onderwysstelsel onlosmaaklik gekoppel is aan die kultuur van 

die volk of gemeenskap waarvoor dit bedoel is (Barnard, 1984:43; Heiberg, 1972:1 & Venter, 1976: 
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118-211). Volgens Skilbeck, & Harris, (1976:10;23) is die verhoucling tussen onderwys en kultuur 

baie ge-k:lompliseerd en die rol wat kulturele waardes, ondervincling, navorsingsbevinclings en 

intellektuele idees speel, is belangrik vir die daarstel van 'n opvoedkundige teorie. 

Luthuli, (1985:23) stel dit baie duidelik as hy se: Education is the medium through which culture can be passed 

on from one generation to the next. Kultuur verteenwoordig die mees waardevolle in 'n gemeenskap en 

daarom wil die gemeenskap die uitbouing en voortbestaan daarvan deur opvoeclings- en 

onderwysinhoud aan sy kinders oordra (Mentz, 1981:343). 

Volgens Durojanye (1985:63) verduidelik Hans dat kultuurverskille aanleicling gee tot die feit dat 

daar nie eenheid in taal, godsdiens en ras bestaan nie, en daarom moet onderwys help dat die ver

skillende kulture mekaar beter verstaan en vreedsaam saamwerk. Durojanye (1985:74) se idee oor 'n 

multikulturele samelewing is byvoorbeeld soos volg:-

Never integration 

Never assimilation 

Always cultural pluralism and diversity 

Always mutual respect and acceptance 

Always cooperation, order and human dignity. 

In onderwysstelsels wereldwyd kom gemeenskaplikhede voor wat dieselfde is, maar daar is ook die 

partikuliere wat eie is aan 'n volk of gemeenskap, wat elke onderwysstelsel uniek maak. 

Crockenberg, & Le Brecque, (1977:VII) se in hulle voorwoord dat die skool nie aileen verant

woordelik is vir die ontwikkeling van 'n persoon se kultuur nie, want daar is .ander kulturele en 

sosiale ins tansies, met wie die persoon in aanraking kom, om sy kultuur te ontwikkel. 

In Suid-Mrika is multikulturele onderwys (in hoofstuk 4 word hierdie aspek breedvoerig bespreek) 

'n aktuele saak. Van Schalkwyk (1986:269) beskryf vier verskillende modelle waaronder multi

kulturele onderwys beoefen word, naamlik:-
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- assimilasie, waar die minderheidsgroepe se kultuur geleidelik deur die sterker en dominante 

kultuur geassimileer word en verdwyn; 

- amalgamasie, hier smelt verskillende kulture van 'n gemeenskap saam en 'n nuwe kultuur word 

gevorm; 

- stn.:tkturele pluralisme waar verskilknde kulture in afsondering van mekaar ontwikkel, en 

- kulturele pluralisme waar alle kulture binne die gemeenskap behou en ontwikkel word. 

2.4.5 Kultuurbeginsels. 

2.4.5.1 Inleiding. 

Namate die mens meer ontwikkel het, het dit aanleiding gegee tot differensiasie, sodat 'n verskei

denheid van kulture begin ontstaan het, wat weer aanleiding gegee het tot die ontstaan van meer 

onderwysstelsels (Stone, 1981:95). Indien die universele (ooreenkomste) in 'n onderwysstelsel be

klemtoon word, kan die onderwys vreemd en onaanvaarbaar vir die gemeenskap wees, en indien 

die individualiteit van die gemeenskap beklemtoon word, kan die onderwys moontlik nie aan op

voedkundige eise voldoen nie (Van Schalkwyk, 1988:236-237). 

Aile kultuur, die onderwys ingesluit, is onderworpe aan kultuurbeginsels (Schoeman, 1983:96). Uit 

universaliteit word die beginsel van integrasie afgelei wat eenheid en gemeenskaplikheid beteken 

en uit individualiteit word die beginsel van differensiasie afgelei wat verskeidenheid beteken. 

Kontinwteit kom voor wanneer die universele en individuele gelykwaardige en ewewigtige erken

ning kry (Van Schalkwyk, 1988:238). 
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Opvoedkundig verantwoordbare onderwys is onderwys wat nie aileen die kognitiewe van die 

kind in aanmerking neem nie, maar ook hierdie kultuurbeginsels. Hierdie beginsels maak deel uit 

van kultuurontwikkeling en kan bewustelik of onbewustelik oortree word by die ontwerp van 

onderwysstelsels. 

Dit is nou nodig om eers die kollig te laat val op die aangeraakte drie beginsels. 

2.4.5.2 Ku!tuurintegrasie. 

Volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne, & Eksteen, 1993:296) beteken 

integrasie dat verskillende dele, wat ook botsende eenhede kan wees, in harmonie saamwerk. 

Hiervolgens kan afgelei word dat kultuurintegrasie verskillende bevolkingsgroepe is wat in noue 

kontak in dieselfde geografiese gebied bly. Integrasie dui ook daarop dat uit verskillende 

gesigshoeke na onderwys gekyk moet word om sodoende die verskillende wyses van leef en doen 

aan almal bekend te maak (Schoeman, 1983:273). 

By kultuurintegrasie moet 'n wyer en groter begrip by die leerder geskep word, waar die leerder 

bewus word dat ander bevolkingsgroepe met ander kulture bestaan. Die leerder moet 'n gemeen

skaplike en intemasionale, universele perspektief he op alle sake, soos byvoorbeeld die algemene 

, aanvaarding van 'n Christelike lewensbeskouing (Stone, 1981:100-102). Die leerder moet volledig 

ontsluit word op alle kulturele gebiede wat as ewe belangrik beskou moet word. Niemand leef 

vandag meer geisoleerd nie, want net as gevolg van die media weet die leerder byvoorbeeld van 

ander kulture. Die leerder moet dus voorberei word vir sy grotere roeping in die wereld naamlik 

om sy plek waarvoor hy voorberei is in te neem en vol te staan. 

Suid-Afrika is ryk aan verskillende kultuurgroepe wat noodgedwonge met mekaar moet saarnleef. 

Daar sal egter vir die verskillende kulture een onderwysstelsel wees om ekonomiese redes. Die ver-
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skillende kulture integreer om deel te wees van die onderwysstelsel, wat op sy beurt verryk word, 

deurdat die verskillende wyses van leef aan aile kinders bekend word (Van Schalk.wyk, 1986:241). 

Die 1:\veede beginsel is die van kultuurdifferensiasie. 

2.4.5.3 Kultuurdiiferensiasie. 

Volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne, & Eksteen, 1993:137) beteken 

differensiasie onderskeiding van verskille. In teenstelling met die integrasiebeginsel wat die universele in 

aile onderwys verreken, staan die differensiasie-beginsel wat die besondere, die verskeidenheid en 

die individuele in die onderwys in berekening bring (Van Schalk.wyk, 1986:241). 

Vooruitgang van die beskawing hang af van wisselwerking tussen verskillende kultuurgroepe en 

dit is belangrik dat dit in die onderwys vervat word. Die verskeidenheid kulture, vermoens en ideale 

moet in die onderwys ten voile ontplooi word. 

Volgens die differensiasiebeginsel behoort alle belanghebbende partye by die onderwys die ge

leentheid kry om hulle rol so volledig en verant\vo rdelik as moontlik te vervul. Elke ripe onder

wys, byvoorbeeld formeel, informeel en nie-formeel moet erkenning kry vir hulle besondere bydrae 

, tot die ont\vikkeling van die kind en gemeenskap (V Schalk.wyk, 1986:242). 

Nonnatiewe onderwys is noodsaaklik, want ond rwys kan nie kleurloos en neutraal aangebied 

word nie. Gedifferensieerde onderwys is noods · om elke leerder se besondere kwaliteite 

optimaal te ontsluit. Die verwagtinge en ideale van &e ouers en leerders, wat hulle via die onderwys 

wil bereik, moet sover moontlik aan voldoen word. Van der Merwe (1988:352) haal Harmse aan 

wat se dat gedifferensieerde onderwys nie dieselfde onderwysgeleenthede vir almal beteken nie, 

maar gelyke onderwysgeleenthede waar elkeen se vermoens maksimaal in sy eie en in die gemeen-
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skap se belang ontwikkel word. 

Feitlik alle lande bestaan vandag uit verskillende kulture en daarom sal kultuurdifferensiasie oral 

toegepas word waardeur elke groep erkenning kan kry vir sy besondere behoeftes. Al is daar gei'n

tegreerdheid, moet genoem word dat elke mens sy uniekheid moet behou, sy eie kwaliteite moet 

identifiseer en optimaal ontplooi en ontgin. Dit kan tot groei en ontwikkeling lei wat die persoon 

kan help om sy eie ideale te vervul (Van Schalhvyk, 1986:243). 

Dit bring ons by die derde beginsel naamlik kultuurkontinwteit. 

24.5.4 Kultuurkontinuiteit. 

Kultuurkontinu'iteit beteken 'n ononderbroke kulturele ontplooiing, ontwikkeling, vernuwing en 

vooruitgang (Van Schalkwyk, 1988: 243). Die kultuur van 'n mens, en so ook die onderwys sal nooit 

stagneer nie, aangesien daar altyd as gevolg van vooruitgang en ontwikkelinge veranderings sal 

plaasvind. Soms word tradisies te veel beklemtoon, deur net gebruike wat eie aan die groep is, te 

aanvaar. Dit is egter belangrik om te besef dat vernuwing en verandering nodig is by die 

sogenaamde nuwe mens op die vooraand van die 21 ste eeu. 

'n Reaksionere houding, deur te weier om te vernuwe, of 'n rewolusionere houding, deur te 

verander sonder om die bestaande te erken, is verkeerd (Stone, 1981:96). Ware en verantwoord

bare vernuwing is evolusioner en aanvaarbaar (Van Schalkwyk, 1988:243). Kontinwteit of vooruit

gang veronderstel 'n ewewig tussen behoud en verandering. Die blywende beginsel kan sodoende 

verander word om aan te pas by die nuwe dinamiese toepassing daarvan. 

Dit moet in hierdie verband genoem word dat die onderwys by Swartes meestal revolusioner van 

aard is, omdat dit 'n to tale breuk met die bestaande of tradisionele is (Van Schalkwyk 1988: 244). 
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Van Schalkwyk (1988:244) haal vir Badenhorst aan wat die volgende redes hiervoor noem naamlik:-

- 'n Westerse struktuur en inhoud, waardeur Westerse inhoud op 'n Westerse wyse aan die 

Swart leerder ontsluit word; 

- 'n algehele verwerping van die inheemse kultuur en lewenswyse; 

- 'n gebrek aan begrip en negering van Derde Wereldse kulturele stelsels; 

- 'n gesplete onderwysstelsel waarvan een deel die leerder oplei vir 'n beroep in die Westerse 

ekonomiese bestel en 'n ander deel wat konsentreer op kulturele vonning van die kind deur 

tradisionele skole en grootouers. 

Kontinuiteit beteken juis dat by die kind se lewenswereld begin moet word en dat die onderwys 

nie 'n skeuring moet veroorsaak tussen die huisgesin en skool nie. Die skool moet aansluit by dit 

wat in die huis geleer word. 

Uit die voorgaande drie onderafdelings behoort dit duidelik te wees dat kultuurbeginsels 'n be

langrike rol in die onderwys speel en nie ge'ignoreer kan word nie. Dit het ook na vore gekom dat 

, geen kultuurgroep of gemeenskap se onderwys geisoleer kan of mag word nie. Ander kulture se 

onderwysstelsels moet bestudeer word en op 'n verrykende en evolusionere manier, moet dit wat 

goed en aanvaarbaar is, oorgeneem word. Daar moet dus 'n balans gehandhaaf word tussen die 

tradisionele wat belangrik is en nuwe idees wat aanvaarbaar is. 

Die mens is 'n kultuurwese en as gevolg daarvan kan hy opgevoed word. In die volgende afdeling 

gaan gekyk word na die rol wat verskillende kultuurfaktore speel in die opvoeding van die mens. 
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2.4.6 Kultuurfaktore wat 'n rol speel in die onderwys. 

V ervolgens word nege kulturele faktore kortliks vermeld, en die belangrike implikasie in opvoeding 

wat elkeen tot die opvoeding van elke mens lewer. 

2.4.6.1 Analitiese faktore. 

Analitiese handel oor die denkvaardigheid van die mens, sy vermoe om krities te kan ondeed en 

gevolgtrekkings te kan maak. Die samelewing stel sekere eise aan die onderwys en verwag dat dit 

op 'n sistematiese, logiese en beplande wyse aangebied moet word (Van Schalkwyk, 1988:256). 

In onderwysbestuur wat beplanning, organisering, leidinggewing en beheer insluit, is dit belangrik 

om toe te sien dat onderwysdoelstellings bereik word (Vander Westhuizen, 1986:129). 

Een van die belangrikste funksies van die skool is om kennis en vaardighede oor te dra om die 

kind se logiese denke en onderskeidingsvermoe te ontwikkel (Barnard, 1984:181). Die kennis

ontploffing van die modeme tyd speel 'n belangrike rol, want onderrigmetodes, onderwysers

opleiding, kurrikulums en ondersteuningsdienste is veronderstel om hierby aan te pas en voortdu

rend vemuwe te word. 

, 2.4.6.2 Kultuumistoriese faktore. 

Die onderwysstelsel is deur die mens tot stand gebring en die samelewingsverbande, soos gesin, 

kerk, staat en skool speel 'n belangrike kultuurrol (Barnard, 1984:181-182). Elke land se onder

wysstelsel ontwikkel evolusioner oor 'n tydperk waarin integrasie, differensiasie en kontinuiteit 'n 

rol speel. Met die daarstel en vemuwing van 'n onderwysstelsel behoort die verskillende etniese 

groepe se kultuur in gedagte gehou word, sodat die onderwys op skool nie vir hulle iets vreemds is 

nie (Van Schalkwyk, 1988:257). Al lyk dit op die oog af asof daar baie eenvormigheid in 
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onderwysstelsels bestaan, het dit sy beperkings, want gemeenskappe verskil nog steeds van me

kaar (Stone, 1981:76). 

2.4.6.3 T aaffbktore. 

Taal vorm deel van 'n mens, want daarsonder kan hy nie dink, leer en kommunikeer nie 

(Schoeman, 1983:104). 'n Gemeensbp wat eentalig is, het net een taal wat dien as medium van 

onderrig (Stone, 1981:77). Moedertaalonderwys is didakties voortreflik, want dit weerspieel die 

kind se kultuur en is nie iets vreemds vir hom nie (Barnard, 1984:183). By meertalige Iande word 

meer media van onderrig vereis. In Suid-Afrika is daar tans elf amptelike tale, waar baie skole 

Engels as medium van onderrig verkies. Sommige Swart tale is egter nie voldoende ontwikkel as 

medium van onderwys nie, omdat byvoorbeeld die vaktaal woordeskat nie voldoende is vir 

wetenskaplike handboeke nie (Van Schalkwyk, 1988:257). Die druk van net 'n paar handboeke in 'n 

sekere taal is ook nie ekonomies haalbaar nie. In hoofstuk 4 word taal as deel van die mens se 

kultuur breedvoerig bespreek. 

2.4.6.4 Sosialefoktore. 

Dit sluit in intermenslike en groepsverkeer, omgang en kommunikasie tussen gemeenskappe, 

onderwyser en kind, skoolhoof, ouer en onderwyser (Barnard, 1984:184 & Stone, 1981:79). 

Knoopstrukture soos skoolrade word gestig om deelname te bevorder. Sodoende word die regte 

kanale en strukture geskep sodat ouers ook kan inspraak lewer oor die onderwys. 

Die integrasiebeginsel van spontane onderlinge omgang en vrye assosiasie mag nie verontagsaam 

word nie, want dan word die mens sosiaal verarm en benadeel (Schoeman, 1983:230). 
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2.4.6.5 Ekonomiese faktore. 

Wat hier belangrik is, is watter ekonomiese sisteem deur die gemeenskap of samelewing aanvaar 

word, byvoorbeeld 'n sosialistiese of kapitalistiese stelsel en of dit 'n landbou- of industriele staat is 

(Stone, 1981:81). Arrnoede, rykdom, werkloosheid, produktiwiteit en mannekragbenutting speel 

ook 'n belangrike rol in die onderwys. 

Die onderwyser moet onder meer die volgende belangrike kwaliteite by die leerder inskerp: deur

settingsvermoe, verantwoordelikheid en leierskap. 

Elke besluit wat geneem word, byvoorbeeld om skoolbywoning verpligtend te maak of gratis on

derwys aan te bied, is nie altyd haalbaar nie, want dit kan ekonomiese knelpunte veroorsaak. 

Die finansiele toestand van 'n land moet ook in aanmerking geneem word wanneer die inhoud en 

metode van onderwys bepaal word (Barnard, 1984:184). 

2.4.6.6 Estetiese faktore. 

Skone hannonie speel in al die samelewingsverbande 'n belangrike rol en daarom word in kur-

. rikulums voorsiening gemaak vir die estetiese in die onderwys, deur middel van byvoorbeeld tale, 

sang, kuns en musiek (Barnard, 1984:185). Wanneer beroepskeuses gemaak word, kan die kind 

moontlik in een van hierdie vakke belangstel. 'n Esteties ontwikkelde gemeenskap le klem op 

ne~iese skoolgeboue en -terreine en 'n gunstige omgewing vir onderrig aan die leerders. Dit vereis 

ook goeie verhoudings en harmonie tussen rassegroepe, kultuurbevordering in die sillabusse en 

beskaafde optrede by mense (Schoeman, 1983:232; Stone, 1981:83 & Van Schalkwyk, 1988:258). 
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2.4.6.7 Juridiesefaktore. 

Die onderwysstelsel van 'n land word bemvloed deur die heersende regstelsel en regsnorme, en so 

het Suid-Mrika huidiglik 'n Romeins-Hollandse regstelsel (Van Schalkwyk, 1988:259). Die plek van 

die leerder, onderwyser, ouer, kerk, staat, gemeenskap en so meer moet duidelik wees en nie ge1g

noreer word nie. Dit is ook waar dat die juridiese beginsels eis dat reg en geregtigheid teenoor 

almal in die onderwys moet geskied. Die staat is van\...ee sy vervlegdheid met onderwys verant

woordelik vir die juridiese orde en ewewigtige regsharmonie in die onderwysstelsel (Barnard, 

1984:185). 

2.4.6.8 Etiese faktore. 

Die belangrikste van die etiese aspek is die Iiefde, wat neerkom op morele liefde, respek en lojaliteit 

tussen leerlinge, onderwysers, hoofde en ouers. Dit gee aanleiding daartoe dat die kind 'n eie 

beginsel- en waardesisteem ontwikkel (Barnard, 1984:187). Hier moet ook aandag gegee word aan 

die kind se opvoeding tuis en die omstandighede in die gemeenskap. Die kind moet ook weet dat 

vryheid verantwoordelikheid impliseer (Stone, 1981:85). Die onderwys moet mense kweek met 

hoe morele waardes en goeie karakters. Jeugmisdaad en wangedrag moet aangespreek word 

en die rol wat sekere organisasies, soos die welsyn en kerke, hierin speel, behoort erken te word 

. (Van Schalkwyk, 1988:259). 

2.4.6.9 Geloofs- engodsdiensfoktore. 

Die sinkern by die pistiese aspek is sekerheid, geloof en vaste vertroue. Dit speel 'n belangrike rol 

in hoe die ander aspekte ontsluit sal word (Barnard, 1984:187). Godsdiens speel dus 'n groot en 

belangrike rol in die onderwys en het 'n groot impak op die ripe onderwysstelsel in 'n land. 

Godsdiens is 'n belangrike fenomeen waarom mense in kultuurgroepe verdeel is en daarom het 
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elke onderwysstelsel 'n unieke karakter. Die gemeenskap se godsdienstige oortuigings word in die 

skool weerspieel (Van Schalkwyk, 1988:187-188). 

2.5 VERWAGTINGE BY SWART ONDERWYS, 

2.5.1 Inleiding. 

Volgens Luthuli (1985:8) is Swart Onderwys in Suid-Afrika 'n mislukking omdat dit gebaseer is op 

Blanke perspektiewe en die Swartes se lewensomstandighede nie eers ondersoek is nie. Die tradisio

nele Westerse onderwys in Afrika kan dus nie net so aanvaar word nie, omdat dit die kontinu1teit 

tussen skool en huisgesin verbreek. 

Dit is belangrik dat die onderwysstelsel wat op 'n sekere groep mense van toepassing is, nou 

verwant moet wees met hulle lewensfilosofie (Luthuli, 1985:4). Dit is dus belangrik dat wanneer 'n 

onderwysstelsel vir onder meer die Tswana uitgewerk word, hulle filosofie in aanmerking geneem 

moet word. Die Tswana jeugdige moet opgelei word om sy plek in die gemeenskap in te neem, en 

te weet wat die gemeenskap se filosofie, houding, ven;vagting, vaardighede, kennis en dus sy kultuur 

is. Daar is tweespalt tussen die tradisionele sosialisme en Westerse industriele beskawing (Mitter, & 

Swift, 1985(b):601). Dit beteken dat die tradisie van byvoorbeeld die Tswana, wat by die huis van 

toepassing is, nie dieselfde is as wat in die skool geleer word nie. 

2.5.2 'n Swart perspektief. 

Uit die vorige afdeling is dit duidelik dat onderwys vir die Swarte aanvaarbaar moet wees, want dit 

moet gekoppel word aan sy eie ftlosofie en behoeftes. Indien hierdie maatstaf gebruik word, kan dit 

moontlik help dat baie probleme in Swart onderwys in die algemeen en van die Tswana in die 

besonder opgelos word. 
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Luthuli (1985:8-14) gee 'n paar praktiese wenke hoe 'n Swart perspektief verwesenlik kan word, 

naamlik:-

- Onderwys vir Swartes moet plaasvind vanuit 'n Swart perspektief. 

- Aile materiaal wat vir Geskiedenis en Lteratuur gebruik word, moet onder meer ook gebaseer 

wees op che Swarte se ondervinding en verwys na die Swarte se bydrae tot die ontwikkelir.g in 

Suid-Afrika. 

- Die bydrae wat die Swarte gemaak het en nog maak tot die ontwikkeling van die beskawing 

moet uitgelig word. 

- Die literatuur wat gebruik word, moet self deur Swartes gekies word en self geskryf of in same

werking met Swartes geskryf word. 

- Die kurrikulum. moet Suid-Mrikaans wees, maar ingestel wees op die Swarte se behoeftes. 

2.5.3 Relevante onderwys. 

Die onderrig van 'n kind kan nie in 'n vakuum. plaasvind nie, want 'n mens kan nie neutraal staan 

nie en dus speel 'n persoon se lewens- en wereldbeskouing 'n belangrike rol. Die rol wat die onder

wyser vertolk en die onderrigtaal waarin die onderwyser klasgee, speel 'n belangrike rol in die 

opvoeding van die kind. Die onderwyser, kurrikulum en kommunikasie is drie aspekte wat die 

teoretiese gedeelte van die filosofie oorbring na die praktyk. 

V ervolgens word kortliks na die drie aspekte gekyk. 
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2.5.3.1 Die rol van die ondenryser in die onden-igsituasie. 

Dit is 'n vanselfsprekendheid dat die ondernryser die kind en sy lewensomstandighede moet ken en 

verstaan en die ideaal is dat die ondernryser dieselfde lewens- en wereldbeskouing moet huldig 

en handhaaf. Van die goeie ondernryser word dit ook verwag om die kind en sy optrede te ver

staan en te lei om ten volle te ontwikkel en homself, sy eie potensiaal en tekortkominge, te ver

sta.rtl. en te erken. Die ondernryser moet ook lei deur 'n voorbeeld te wees en homself nie bete.:- ag 

as die kind nie. 

2.5.3.2 'n Aanvaarbare kurrikulum. 

Wanneer die skool se kurrikulum die Swarte se omstandighede in ag neem, sal vakke en boeke rele

vant wees volgens die Swarte se behoeftes. Die Swarte moet dus ook 'n rol speel by die ontwikke

ling van 'n sillabus om sodoende te sorg dat 'n Suid-Afrikaanse perspektief in ag geneem word. 

Belangrik egter is dat die Swarte moet sorg dat die nodige materiaal beskikbaar is. Daar moet 

gesorg word dat die nodige boeke Of vertaal of geskryf word. 

2.5.3.3 K.ommumkasie waardeur ondemgplaasvind. 

Slegs die mens kan opvoed, want slegs mense kan met mekaar kommunikeer met behulp van 'n 

taal. Die kultuur van die kind word in die moedertaal versinnebeeld, want hy leer daarin wat reg en 

wat verkeerd is. Die kind dink en redeneer in sy moedertaal. Volgens Mitter, & Swift, (1985(b):698) 

word intemasionaal erken dat die kind veral in die eerste paar skooljare in sy moedertaal onderrig 

moet word. Namate die kind ouer word, kan in 'n multikulturele samelewing van een taal, 

byvoorbeeld Engels, as medium van onderrig gebruik gemaak word (sien hoofstuk 4 punt 4.3.3). 
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2.6 SINTESE. 

In hierdie hoofstuk is dit duidelik waameembaar dat onderwys/ opvoeding, volwassenheid en 

kultuur drie onderskeibare fenomene is wat ineengevleg is. Dit is duidelik dat opvoeding net 'n 

menslike handeling is en dat niemand volwasse kan raak sonder opvoeding nie. 'n Belangrike 

komponent van opvoeding is onderwys wat in verskillende vorme kan plaas~d, naamlik formele, 

nie-formele en in-formele ondetv.rys. Indien onde:tv.rys sistematies beplan en met 'n sekere doel 

plaasvind, is dit opvoedende onderwys. 

Die doel van onderwys is om die onvolwasse kind te lei om 'n volwaardige posisie as volwassene 

in die samelewing in te neem. Om te bepaal wanneer die kind volwasse is, is daar sekere kriteria en 

aspekte waaraan voldoen moet word. Hierdie kriteria is 'n maatstaf waaraan 'n persoon gemeet 

word om te bepaal of hy volwasse is. Dit is egter belangrik dat die persoon gebalanseerd moet 

ontwikkel en nie sekere aspekte, byvoorbeeld die liggaamlike of ekonomiese moet oorbeklemtoon 

rue. 

Dit is ook duidelik dat opvoeding binne 'n bepaalde kultuur geskied, waar aandag gegee word aan 

aspekte wat belangrik vir die groep is. Dit is belangrik dat besef moet word dat in een land ver

skillende kulture kan voorkom. Elke ondetv.rysstelsel bevat 'n universele karakter (algemene eien

skappe watwereldwyd in 'n onderwysstelsel voorkom) en 'n unieke karakter (sekere eienskappe wat 

eie aan 'n bevolkingsgroep is). Dit is duidelik dat inheemse- en Westerse kultuur in sekere opsigte 

verskil wat in aanmerking geneem moet word in die onderrig van die Swart kind. Elke kultuurgroep 

koester sekere verwagtings in hulle ondetv.rys en wil graag dit wat vir hulle waardevol in hulle 

kultuur is, oordra aan hulle kinders. Die gevolg is dat elke kultuurgroep inspraak wil he in sy skool 

se kurrikulum, handboeke, onderwysers en onderrig. 
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Laastens is daar gekyk na verwagtinge wat by Swart ondetwys voorkom en dit wat Swartes as be

langrik beskou in ondetwys. 

In hierdie hoofstuk is navorsing gedoen om die belangrike rol wat opvoeding/ onderwys by die 

volwassewording van 'n kind speel te beklemtoon. Die konsep volwassenheid is ook in diepte 

bespreek asook die rol wat kultuur in ondetwys speel. 

In die volgende hoofstuk gaan gekyk word na die historiese verloop van Swart ondetwys in die 

RS.A. vanaf 1652-1990. 
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HOOFSTUK3 

SWART ONDERWYS IN SUID-AFRIKA 

3.1 AG1ERGROND. 

In hierdie hoofstuk word kortliks 'n oorsig gegee van onderwys aan Swartes in die Republiek van 

Suid-Afrika (RSA) Die tydperk strek vanaf 1652 tot 1990 en word onderverdeel in l1orter histo

riese tydperke. 

Vir die eerste paar eeue vanaf 1652 het onderwys in Suid-Afrika stadig gevorder en baie krisisse 

beleef. Alhoewel Swartes onderrig was, was daar meer aandag gegee aan onderwys vir Blankes. Om 

Nederland se invloed op die onderwys in die Kaap beter te verstaan, moet onthou word dat dit 

kort na die Tagtigjarige oorlog teen Spanje was. Venter (1988:87-89) beskryf dat die Nederlanders 

geveg het vir hulle Calvinistiese geloof. Die kerk moes toesien dat die staat genoeg skole oprig en 

dat daar omgesien word na die geestelike heil van die volk. Die staat moes skole oprig en instand

hou en onderwysers betaal. 

Vroeg in April 1652 het Jan van Riebeeck aan die Kaap geland om te begin met hulle diensbaar

making vir die Europese beskawing (Du Toit, 1970:1). Die Nederlandse Oos Indiese Kompanjie 

(N.O.I.K) het sieketroosters aangestel wat onder andere onderwys moes gee (Venter, 1988:89). 

Die eerste nie-blankes met wie die Hollanders in aanraking gekom het, was die San en Khoi (Behr, 

1971:354). Die eerste skool is in 1658 gestig, en nie in 1656 soos sommige beweer nie, om slawe uit 

Wes-Afrika te onderrig in Hollands en die basiese beginsels van die Christelike geloof (Malherbe, 

1925:28). Die skool het op 17 April 1658 begin, minder as 'n maand nadat die eerste slawe in die 

Kaap aangekom het (Molteno, 1991:45). Van Riebeeck wou graag die slawe se intellek en morele 

omstandighede verbeter. Alhoewel die slawekinders omgekoop was met drank en tabak om skool 
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toe te gaan, moes die skool sluit, omdat die kinders weggeloop het (Malherbe, 1925:30). Volgens 

Molteno (1991:46) het die slawe gevlug omdat hulle in opstand gekom het teen hulle ondergeskikte 

postste. 

'n Tweede skool is in 1663 begin met twaalf kinders van koloniste, vier slawekinders en een 

Hottentot kind. Daar was geen onderskeid tussen kleur nie tot 1676 toe die kerk begin het om 'n 

skeiding tussen kleurgroepe te. bewerkstellig (Du Toit, 1970:3). Met Van Rheede se besoek in 1685 

is 'n skool vir slawe in die Kompanjie se slawekwartiere gestig en hy het ook die skeiding op 

kleurbasis 'n feit gemaak (Coetzee, 1975:405). 

Die onderrig van nie-blankes, veral slawekinders, het die aandag van die regering geniet en in 1717 

is vier kwartiere afgesonder vir die onderrig van slawekinders deur onder andere slawe. Daar het nie 

veel gekom van die idee van afsonderlike onderrig nie en slawe was nooit uitgesluit uit die voorreg 

van onderwys in openbare skole nie (Coetzee, 1975:407). 

Gedurende die periode onder De Mist (1803-1806) is nie spesiaal melding gemaak oor onderwys 

aan nie-blankes nie, alhoewel dit voortgegaan het. Slawe, nie-Christene en Hottentotte is deur ver

skeie sendinggenootskappe onderrig. 

Gedurende die Engelse bewind was die ontwikkeling van onderwys ook tot voordeel vir die nie

blankes. Die sendinggenootskappe het die Kleurlinge onderrig en die sendelinge en hulle vroue het 

ook aan volwassenes letteronderrig gebied. Reeds in 1819 het sendelinge begin om onderwys aan 

Swartes te bied (Du Toit, 1970:54-55). 

In die volgende afdeling gaan gekyk word na tydperke van onderwys aan Swartes asook na die 

belangrike rol wat verskillende sendinggenootskappe gespeel het. 
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3.2 INLEIDING 

Die N.O.I.K het pogings aangewend om die Swartes te onderrig, maar dit was eers gedurende die 

19de eeu dat daadwerklike pogings aangewend is om die Swartes te onderrig (Behr, 1984:173). Die 

Swartes, wat die produk is van vermenging tussen Hamitiese invallers en Negers, maak die groot-ste 

bevolkingsgroep in Suid-Afrika uit (Barnard, 1984:3). Voordat die Swartes met die Blankes in 

aanraking gekom het, het hulle nie oor 'n skrifkultuur be.>kik nie, daarom is daar min bekend oor 

hulle voorgeskiedenis. Bulle bestaan uit vier hoofbevolkingsgroepe in Suid-Afrika naamlik die 

·Sotho, Nguni, Tsonga en Venda. 

Die ontwikkeling van onderwys aan Swartes kan in vier hooftydperke onderskei word naamlik:-

- die 19de eeu toe sendinggenootskappe onder:v.rys gegee het; 

- tweedens 1904-1954 toe Swart onder:v.rys in die hande van kerke en kolonies (sedert 1910 

provinsies) was; 

- derdens 1954-1968 toe onderwys oorgedra is na die Departement van Naturellesake (vanaf 

1958 die Departement van Bantoe-onder:v.rys) met die hoofkantoor in Pretoria; en 

- vierdens sedert 1968 toe onder:v.rys gedesentraliseer is na nasionale state se onder:v.rysdepartemente 

(Barnard, 1984:20). 

Gedurende 1979 is die Departement van Bantoe-onder:v.rys se naam verander na die Departement 

van Onderwys en Opleiding. Die departement sou verantwoordelik wees vir die ondewrwys van 

Swartes wat buite die grense van die nasionale state woon. Vandag bestaan daar 'n Departement 

van Nasionale onder:v.rys en nege Provinsiale onder:v.rysdepartemente. 
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In die volgende afdeling gaan kortliks aandag gegee word aan spesifieke sendinggenootskappe en 

die rol wat elkeen gespeel het in die ondetwyssituasie. 

3.2.1 Sendinggenootskappe 

Die sendinggenootskappe het baie gedoen om ondetwys onder nie-blankes te ontwikkel, daarom 

gaan die belangrikste sendinggenootskappe kortliks genoem word. 

3.21.1 Die Momwiese sendinggenootskap. 

Baron Von Rantsou en C.D. Rothe het die N.O.I.K gevra om sendingwerk in·Suid-Afrika te doen 

en het na 54 jaar Schmidt se werk by Baviaanskloof onder die Hottentotte voortgesit (Behr, 1971: 

361). In 1799 was daar meer as 1200 Hottentotte in die sendingstasie (Haliburton, 1991:250). In 

1806 is die sendingstasie se naam na Genadendal verander en het goeie werk verrig tot dit in 1937 

gesluit is (Coetzee, 1975:412-414 & Molteno,1991:48). 

3.2.1.2 Die Umdense Sendinggenootskap. 

Onder John Wesley en George Whitefield se invloed, het baie mense sendelinge geword en die 

.. sendinggenootskap is in 1795 gestig (Behr, 1971:364). Hulle het onder die San, Khoi en vir 'n tyd 

onder Xhosas gearbei (Haliburton, 1991:250). Bethelsdorp is gestig en nadat dit sleg gegaan het, het 

dokter Philip dit opgehef (Behr, 1988: 91). Vanaf 1851 is die sendingstasies in die Kolonie gesluit en 

is meer aandag gegee om sendingwerk onder die heidene in die binneland te doen (Coetzee, 

1975:418). 
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3.2.1.3 Die JYnse Sendinggenootskap. 

Dit is 'n Duitse senclinggenootskap wat in 1830 begin werk het onder die Kleurlinge en die Swartes 

in die Noordweste (Behr, 1971:370-371). 

3.2.1.4 AnderS endinggenootskappe. 

Teen 1908 was daar reeds 699 senclingskole in Kaapland. Die Paryse Senclinggenootskap het in 

1829 onder Kleurlinge begin bearbei en later aandag gegee aan die Betsjoeanas en Basoetos 

(Coetzee, 1975:427). Die Berlynse Senclinggenootskap het in 1834 begin en Swartes in Transvaal en 

Betsjoeanaland bearbei. In 1835 het kaptein Gardiner die Zoeloes bearbei en die Glasgowse 

Senclinggenootskap het in die Oostelike Provinsie die Xhosas bearbei (Behr, 1971:374). In 1836 

stuur die Amerikaanse Senclinggenootskap vir dokter N. Adams na Natal en die stig die Adams 

Kollege (Behr, 1988:95). 

3.2.1.5 S endingwerk onder die Tswanas. 

a. Inleicling 

Tot ongeveer 1850 het die sendinggenootskappe nie veel aandag gegee aan sendingwerk in Noord

wes-Kaapland nie. Die senclinggenootskappe wat in hierdie gebied 'n rol gespeel en bespreek gaan 

word, is die Londense-, Berlynse-, Paryse- en Wesliaanse Senclinggenootskappe. 

Persone soos dominee Moffat, wat 'n senclingstasie op Kuruman begin het, en Livingstone was 

bekendes van die Londense Sendinggenootskap wat onder die Tswanas gewerk het (Haliburton, 

1991:253). Die Berlynse Senclinggenootskap het senclingstasies opgerig by Betanie en Pniel (Lek

hela, 1970:66). Die Paryse Senclinggenootskap het 'n senclingstasie by Motito naby Kuruman begin 
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en die Wesliaanse Sendinggenootskap het 'n sendingstasie by Platberg, naby Warrenton, begin. 

b. Onderwys 

Die Londense Sendinggenootskap het in Noordwes-Kaapland sendingskole opgerig by Kuru

man, Griekwastad en Taungs (Lekhela, 1970:67). Die doel van hierdie skole was om die evangelie 

vinniger te versprei. Moffat het onder andere die gesangeboek en Bybel in Tswana vertaal (Hali

burton, 1991:254). 

Die kurrikulurn het bestaan uit die 3 R'e naamlik lees, skryf en Wiskunde, asook Godsdiens wat 

ingesluit het kennis van die Bybel, kategismus, Psalms en gebede. Die tale wat bestudeer was, was 

Engels en Tswana (Lekhela, 1970:68). Sekere vaardighede soos Ambagsopleiding, Landbou, Tim

mermansambag en Tuinbou was ook onderrig. 

Tot 1850 was die Londense sendingskole in Noordwes-Kaapland nie deur die staat gesubsidieer nie. 

Die gevolg was dat Engels soms vet\Vaarloos was en godsdiens die enigste vak wat aangebied was 

om persone voor te berei vir aanneming. Ondet\VJS was ook nie as belangrik beskou nie en dit was 

voldoende wanneer 'n persoon uit die Bybel kon lees, die kategismes geken het en Psalms en 

Gesange kon sing (Lovett, 1917:633). 

Die sendelinge se metode van onderrig en oordra van kennis het baie verskil van die hedendaagse 

en is ook nie dieselfde as vandag se didaktiese tegnieke nie. Die mees algemene metode was 'n sin

tetiese, look- spell- and- SC!J, metode waar vanaf sekere blaaie of kaarte gelees is (Lekhela, 1970:68-69). 

Onder die leidingvan Moffat en Ashton was Tswana die medium van onderrig .. 

Landbou, timmet\Verk en ambagswerk is gewoonlik prakties gedemonstreer en sodoende het jong

mense en volwassenes gehelp om geboue vir sendingstasies op te rig. Teen 1850 was tien sending-
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skole opgerig met vyftien sendelinge wat deur die Lon dense sendinggenootskap gefinansier was. 

Die Berlynse Sendinggenootskap het onderwys gegee by die Pniel sendingstasie. Die doel van 

onderwys was om die mense te evangeliseer en te beskaaf met die wil om te werk (Du Plessis, 

1911:260). 

Die kurrikulum het vakk.:: soos Bybelkunde, Gesangc., Psalms, die Kategismus en die 3 R'e inge

sluit. Ambagsopleiding was belangrik en is deeglik onderrig. Die metode van onderwys was memo

risering van vakinhoud (Lekhela, 1970:70). Die beheer en finansiering van di~ onderwys was die 

verantwoordelikheid van die sendinggenootskap. 

Die Paryse Sendinggenootskap het 'n skool in Motito begin en die Tswanas onderrig in die 3 R'e 

en Godsdiens. Die inwoners is geleer om die Nuwe Testament te lees en het uit 'n Tswana ge

sangeboek gesing (Lekhela, 1970:70). 

Die Wesliaanse Sendinggenootskap het hulself by Platberg gevestig en 'n drukkery begin wat 

skoolboeke gedruk het. Hier is persone ook onderrig in die 3 R' e. 

Die hoofdoel van die sendingstasies was om die Chritelike karakter van die Tswana te ontwikkel en 

hulle norme en waardes te verhoog. 

By Tierkloof is 'n Hoerskool gestig wat onderwys in die Vryburg-Mafikeng gebied verbeter het. 

Hierdeur is beter gekwalifiseerde onderwysers opgelei wat die standaard van onderrig by Laerskole 

verhoog het. Tierkloof het ook 'n leidende rol gespeel dat Tswana as 'n akademiese vak bestudeer 

was (Lekhela, 1970:616-617). 
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3.3 DIE TYDPERK VOOR 1910 

3.3.1 Kaapkolonie 

Die eerste skool vir Swartes in die Kaapkolonie is in 1799, naby King Williams Town begin. Tot op 

daardie stadium het net 'n paar Nguni en Sotho sprekendes formele onderwysopleiding ontvang 

(Molteno, 1991:49). In 1806 word Graaf Caledon die eerste goewemeur aan die Kaap en hy open 

weer die slaweskool in die slawekwartiere en beveel dat die evangelie aan die slawe verkondig word 

(Behr, 1971:375). In 1813 stig Cradock die Bybel- en skoolkornmissie wat moet sorg vir gratis 

onderwys aan verwaarloosde blanke en nie-blanke kinders. In 1823 het Somerset aanbeveel dat nie

blankes die vry regeringskole drie dae per week moes bywoon (Coetzee, 1975:430). 

Die sendinggenootskappe was egter grootliks verantwoordelik vir onderwys aan Swartes en die 

staat het nie 'n groot rol gespeel nie tot ongeveer 1839. In hierdie jaar is 'n Departement van On

derwys gestig met James Rose-Innes as die eerste Superintendent-generaal van Onderwys. Die 

sendingskole het onder hierdie departement gesorteer en in 1841 is staatshulp aan hierdie skole 

gegee onder sekere voorwaardes (Barnard, 1984:173). 

Met die aanstelling Sir George Grey as goewemeur aan die Kaap het 'n nuwe era vir Swart 

onderwys aangebreek. Hy het die Britse regering oortuig om sendinggenootskappe te subsidieer om 

Swartes op te lei om hulle eie mense te onderrig (Behr, 1971:378). Sir Langham Dale, wat Rose

Innes as Superintendent-generaal opgevolg het, het in 1891 geskryf dat slegs 'n klein deel~ie Swartes 

van skoolgaande ouderdom wel skoolgaan, want hulle het geglo dit verbrokkel hulle stam-tradisies. 

Dokter Thomas Muir, Dale se opvolger, het 'n paar probleme in Swart Onderwys uitgelig. Bier

onder noem hy ongekwalifiseerde onderwysers ongereelde skoolbywoning van leerlinge, skoolver

laters wat lae standaard van onderrig ontvang het, onderrig wat te boekgebonde en onprakties is en 
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min aandag wat aan die moedertaal gegee is (Behr, 1984:17 6). Dokter Muir het Proklamasie 388 van 

1893 uitgevaardig wat blanke kinders in gesubsidieerde nie-blanke staatskole verbied het. Dit word 

beskou as 'n voorloper van die apartheidswet in 1905 in die Kaapse Skoolraadwet (Coetzee, 

1975:435). 

3.3.2 Natal 

Die geskiedenis van Swart onderwys begin in 1835 met kaptein Gardiner wat 'n skool open (Mol

teno, 1991:49). In 1839 gee die Voortrekkerraad toestemming aan 'n Arnerikaanse sendeling, dok

ter Adams, om 'n sendingstasie te begin (Coetzee, 1975:437-438). 

Natal het in 1848 'n Britse kolonie geword en daar was besluit om nie in te meng met die Swartes se 

tradisies nie. Daar is egter reservate vir Swartes geskep waar sendingskole opgerig was en in 1856 is 

staatshulp aan die skole gegee. In 1877 is 'n Raad van Onderwys gestig en in 1884 het die Raad die 

beheer oor Swart onderwys oorgeneem. Hulle het skole opgerig, onderwysers aangestel en 'n 

kurrikulum vir Swart onderwys opgestel. Die kurrikulum het ingesluit lees en skryf in Engels en 

Zoeloe, Wiskunde, Industriele opleiding, Higiene, Houtwerk en Naaldwerk (Behr, 1984:174; Mol

teno, 1991:58). 

In 1885 is 'n inspekteur vir Swart onderwys aangestel en is begin om onderwysers op te lei. In 1894 

is die Raad van Onderwys ontbind en is Swart onderwys onder die beheer van die Superintendent 

van onderwys geplaas en deur die Natalse Parlement gefmansier. Na die Swart opstand in 1906, is 

in 1907 'n Adviesraad vir Naturelleonderwys saamgestel, wat in voeling met die Swartes se beskou

ings moes bly (Coetzee, 1975:438). 
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3.3.3 Transvaal 

Sendelinge het reeds in 1842 onder die Swartes in Transvaal begin werk en verskeie sendingstasies is 

opgerig (Behr, 1971:384 & Molteno, 1991:49). Tot 1902 was alle Swart onderwys onder beheer van 

sendelinge en het die staat geen finansiele bydrae gelewer nie. Na die ontstaan van die Transvaalse 

kolonie is aandag aan Swart onderwys gegee in die vorm van 'n onderwysordinansie wat in 1903 

uitgevaardig is en daar is ook 'n Superintendent van Onderwys aangestel. Die .onderwyswet nr. 25 

van 1907 het aan die Regering die mag gegee om skole op te rig en geen Swartes was in Blanke 

skole toegelaat nie (Coetzee, 1975:441). 

Daar was voortdurend Swartes in Kleurlingskole en Kleurlinge in Blanke skole en die Witwaters

randse Skoolraad moes na sy instelling in 1908 hierteen optree. Teen 1910 was daar aparte skole en 

elke tipe het sy eie karaktertrekke begin ontwikkel (Coetzee, 1975:445). 

3.3.4 Oranje-Vrystaat 

Onderwys vir Swartes in hierdie gebied was reeds vanaf 1823 in die hande van sendinggenoot

skappe (Molteno, 1991:49). Hulle het baie probleme ondervind met die migrasie van Swartes, 

stamoorloe en die vyandigheid tussen die Boere en Basoetos. Die V rystaat kolonie was arm, maar 

die Volksraad het klein hoeveelhede geld aan die sendinggenootskappe beskikbaar gestel. 

Die ordonansie nr. 27 van 1903 het voorsiening gemaak vir die onderrig van Swart kinders, alhoe

wel geen staatskole vir hulle opgerig is nie, is die sendinggenootskappe finansieel ondersteun (Behr, 

1984:175). In Oktober 1908 het die N.G. Kerk 'n opleidingskool vir Swart onderwysers gestig 

(Coetzee, 1975:441). 

Die volgende tydperk naamlik 1910-1949 handel oor onderwys aan Swartes na Uniewording, tot-
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dat die Nasionale Party (N.P.) aan bewind gekom het. Swart onderwys was beheer deur die verskil

lende Provinsies en ondersoek was ingestel dat dit gesentraliseer moes word. 

3.4 DIE TYDPERK 1910-1949 

3.4.1 lnleiding 

Die besprekings wat volg ten opsigte van ondersoeke, kommissies se verslae en wetgewing het be

trekking op Swart onderwys in die algemeen. Dit het dus ook direk betrekking op die Tswana se 

onderwys en kan dan ook so gelees word. 

Die Suid-Afrikaanse wet van 1909, wat die grondslag vorm van die grondwet van die Unie van 

Suid-Afrika, het bepaal dat aile sake rakende Swartes, behalwe onderwys, in die hande van die Mi

nister van Naturellesake was. Die finansiering en kontrole van Swart onderwys was in die hande 

van die Provinsiale Rade. 

V ervolgens word die verskillende Provinsies se beleid teenoor Swart onderwys afsonderlik 

bespreek. 

3.4.2 Kaapprovinsie 

In die Kaapprovinsie was die ontwikkelingstempo stadig en tot 1922 was daar nie 'n onderskeid 

tussen die kursusse vir Blankes en Swartes nie (Coetzee, 1975:446). In 1922 is 'n sillabus vir Swart 

Primere skole voorgeskryf en nuwe kursusse vir Swart onderwysers (Behr, 1971:389). Gratis on

derwys vir Blankes en Swartes is in 1920 ingevoer en in 1930 is 'n Landbouskool by Fort Cox 

geopen. 
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3.4.3 Natal 

In Natal was daar vinnige vordering waar dokter C.T. Loram die hoofinspekteur van Swart 

onderwys geraak het. Nuwe staatskole is opgerig, kursusse vir die opleiding van onderwysers is 

ingefaseer en indiensopleiding vir onderwysers is ingestel (Behr, 1984:176). 

V anaf 1920 was daar uitbreiding en konsolidasie terwyl die studie van die Zoeloetaal meer aandag 

geniet het (Behr, 1971:389). 

3.4.4 Transvaal 

Na 'n ondersoek deur die onderwysdepartement is gevind dat die onderwys vir Swartes nie op 

standaard is nie en in 1915 is 'n nuwe leerplan ingevoer. Daar is voorsiening gemaak vir Gods

diens- en sedelike opleiding, Liggaamsopvoeding, Maatskaplike opleiding en Nywerheidsopleiding 

(Behr, 1984:176; Behr, 1971:390 & Coetzee, 1975:447-448). Die nuwe leerplan het die skool tot 

standerd 4 uitgebrei en die moedertaal was die medium van onderrig. 

In 1920 is drie inspekteurs aangestel vir Swart skole en in 1935 is 'n hoofmspekteur vir Swart on

derwys aangestel. In 1924 is 'n Adviserende Raad vir Swart onderwys ingestel en in 1926 is Swart 

opsigters vir skole ingestel om die Blanke inspekteur byte staan (Behr, 1971:390). In 1929 is die 

eerste departementele subsidie aan 'n Swartskool betaal (Hartshorne, 1992:61). 

3.4.5 Oranje-Vrystaat 

In 1923 is aile onderwysers by sendingskole op 'n register geplaas om deur die Provinsiale Raad 

betaal te word. In 1924 is 'n inspekteur vir Swart onderwys aangestel wat bevind het dat die toes

tande in Swart onderwys chaoties is (Behr, 1971:390). Daar waste veel op Engels en Rekenkunde 
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gekonsentreer en ander vakke, ook die Swarttale is afgeskeep. Die leerplan is in·1934 hersien en die 

inspeksiestelsel is verbeter. 

In 1929 is 'n leerplan vir onderwysers uitgegee en sedert 1930 is die eksamens vir Swartes in die 

V rystaat afgeneem. In 1928 is die moedertaal as medium vir onderrig tot standerd 2 verpligtend 

gemaak (Behr, 1984:176). In die Vrystaat was die Kleurling- en Swart onderwys deur een 

Onderwysdepartement beheer. 

Onder die volgende punt word die verslag van die Interdepartementele Kommissie oor Swart 

onderwys uiteengesit. 

3.4.6 Die Interdepartementele Kommissie insake Swart Onderwys van 1935-1936 

Om 'n duidelike pren~ie te kry oor die stand van sake in Swart onderwys voor die Tweede \Yereld

oorlog, word aandag gegee aan die verslag van die Interdepartementele Kommissie. Die kernvraag

stukke word onder verskillende hoofde bespreek. 

3.4.6.1 Administrasie en beheer. 

In al die Provinsies was die Provinsiale Raad die wetgewende gesag en die beheer was in die hande 

van afdelings van die Provinsiale onderwysdepartemente wat bygestaan was deur 'n Adviserende 

Raad vir Swart onderwys (Coetzee, 1975:449). Die meeste Swartskole was gesubsidieerde sending

skole onder beheer van 'n sendelingbestuurder en slegs in die Kaapprovinsie was van hierdie be

stuurders Swart predikante. Die bestuurders is in 'n adviserende hoedanigheid bygestaan deur plaas

like komitees. 

In die Transvaal was daar ook stam- of gemeenskapskole wat subsidies ontvang het. Hulle was nie 
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onder beheer van sendinggenootskappe nie, maar is beheer deur die Kringinspekteur van Swart

skole (Behr, 1988:30). Die bestuurders van die Swartskole se pligte was om voorsiening te maak en 

toesig te hou oor godsdienstige- en sedelike onderrig, toesig te hou oor skole, onderwysers te no

mineer en sekere verslae aan die Onderwysdepartement te verstrek (Behr, 1984:177). 

3.4.6.2 Toesig en Inspeksie. 

In Kaapland is inspekteurs van onderwys aangestel om aile staatskole vir Blankes, Kleurlinge en 

Swartes te inspekteur terwyl in die ander Provinsies inspekteurs aangestel is vir toesig spesifiek oor 

Swartskole (Coetzee, 1975:450). Vanaf 1924 is· Swart opsigters, wat rondreisende hoofonderwysers 

was, aangestel om die Blanke inspekteurs by te staan met inspeksie (Behr, 1988:30). 

3.4.6.3 S oorte ontlern:Ys. 

Primere onderwys het oor agt jaar gestrek en het uit twee substanderds en ses standerds bestaan. 

Die leerplan het bestaan uit Godsdiensonderrig, 'n Swarttaal, een van die amptelike landstale, Re

kenkunde, Natuurkennis, Gesondheidsleer, Aardrykskunde, Geskiedenis, Musiek, L.O., Kunsvlyt 

en Nywerheidsopleiding (Coetzee, 1975:451). 

, Die sekondere onderwys het leerlinge opgelei vir die Junior- sertifikaat-eksamen en 'n paar skole vir 

die matrikulasie-eksamen. Hierdie skole het dieselfde leerplan gevolg as die Blanke skole (Behr, 

1971:393). 

In die Kaapprovinsie en Natal is daar voorsiening gemaak vir die Nywerheids- en Handelsoplei

ding wat na standerd ses begin het. Swartvroue het opleiding in Huishoudkunde gekry en in Natal is 

mans in Landbou opgelei. 
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In 1935 was ongeveer 30% van die onderwysers in Swartskole ongekwalifiseerd. Daar was ook 

Blanke-onderwysers wat dieselfde salaris en voordele gekry het as hulle kollegas in Blanke skole 

(Behr, 1984:178). 

3.4.6.4 Bevindings en aanbeve!ings van die Interdepartementele Kommissie. 

Nadat die kommissie baie informasie ingewin het, is besef dat hervorming van die bcstaande stelsel 

noodsaaklik was. Daar is aanbeveel dat die beheer oor Swart onderwys vanaf die Provinsiale Rade 

na die Unie-regering oorgedra moes word, wat dan ook verantwoordelik vir die administrasie en fi

nansiering van Swart onderwys moet wees. Die gevolg was dat die finansiele posisie heelwat ver

beter het in Swart onderwys (Du Toit, 1970:129). Die Swart landbouonderwys moet onder die 

Departement Naturellesake ingedeel word wat oor die nodige masjienerie beskik (Coetzee, 

1975:452). 

Die kommissie was ook gemoeid met die finansiele aspek, waar minstens 70% kinders van 

skoolgaande ouderdom nie op skool was nie, weens 'n tekort aan fasiliteite. Die gesubsidieerde 

skole was ook oorvol en by sendingskole is eerder ongekwalifiseerde onderwysers aangestel as om 

kinders weg te wys. Daar is ook aanbeveel dat naas die gesubsidieerde sendingskole ook begin moet 

word met die oprigvan staatskole (Behr, 1984:178). 

Daar was ook kommer oor jeugmisdaad by die owerhede en daar is aanbeveel waar moontlik moet 

skoolplig ingestel word (Behr, 1988:32). Die belangrikheid van die moedertaal, as medium van on

derrig, is besef, maar 'n amptelike taal moes ingestel word om later as voertaal oor te neem, uitge

sonderd Godsdiensonderrig en Gesondheidsleer. Die skole moes op 'n basis van taalgroepe inge

deel word en so het baie Zoeloe-, Xhosa- en Tswana skole ontstaan. Daar was ook gevind dat die 

Swartkind se prestasie laerwas as die van Blanke kinders (Behr, 1971:395). 
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Die volgende afdeling handel oor die tydperk 1939-1949. Volgens die Superintendent-generaal van 

Onderwys se verslag het Swart onderwys gedurende die jare 1941-1945 vinniger uitgebrei as ooit 

tevore (Du Toit, 1970:129). 

3.4.7 Die tydperk 1939-1949 

V anaf 1926-1945 was Swart onderwys gesamentlik onder beheer van die Provinsiale Rade en die 

Uniedepartement van Naturellesake, en vanaf 1946-1949 was dit onder beheer van die Provinsiale 

Rade en die Uniedepartement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Tot 1941 was skoolgeld in 

sekere skole vir boeke betaal, maar hiema is aile skoolgeld vir primere skole afgestel (Coetzee, 

1975:459). 

Die Swart bevolking het vinnig gegroei en die industriele groei het tot verstedeliking gelei wat tot 

baie probleme aanleiding gegee het, en die gevolg was dat daar dringend na Swart onderwys gekyk 

moesword. 

In die volgende tydperk 1949-1953 gaan spesiale aandag gegee word aan die Eiselen-kommissie 

wat aangestel was om die probleme in Swart onderwys te ondersoek en sekere aanbevelings te 

maak. 

3.5 DIE TYDPERI< 1949-1953 

3.5.1 Inleiding 

In 1949, nadat die Nasionale Party regering van doktor. D.F. Malan aan bewind gekom het, is 

doktor W.M.M. Eiselen aangestel as voorsitter van 'n kommissie om Swart onderwys te ondersoek 

(Behr, 1988:32). 
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Die verstedeliking het aanleiding gegee tot 'n verandering in die sosio-ekonorniese !ewe van baie 

mense, wat tot 'n polerniek tussen Swart- en Witmense in Suid-Mrika gelei het. Daar is baie gede

batteer of Swartes deel van 'n Westerse gemeenskap moet wees, of apart gehanteer moes word 

(Behr, 1971:369). Daar is deeglik ondersoek ingestel of die Swartes apart onderrig moet word, deur 

hulle eie identiteit en kultuur in aanmerking te neem. 

Die komrnissie het 'n belangrike en opsprd.akwekkende verslag uitgebring wat gelei het t::. . die Ban

toe onderwyswet nr. 47 van 1953 (Behr, 1984:179). 

3.5.2 Die Eiselen-kommissie se verslag 1951.-1953. 

3.5.2.1 Inleiding 

Die komrnissie het die volgende aspekte in aanmerking geneem tydens hulle ondersoek, naamlik:-

- Die Swartes is gesien as 'n onafhanklike ras met sy eie kultuur en karaktereienskappe, asook 

hulle behoeftes in die sosio-ekonorniese veranderde klimaat, is in aanmerking geneem. 

- Die bestaande onderwysstelsel moet aangepas word om die Swarte meer beroepsgerigte 

opleiding te gee. 

- Die organisasie en administrasie van die verskillende onderwysdepartemente vir Swart 

onderwys. 

- Hoe Swart onderwys gefinansier moetword (Behr, 1988:32-33). 

Oor die algemene toestand van Swart onderwys het die komrnissie tot die volgende gevolg-
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trekkings gekom, naarnlik:-

- Die onderwysprogram was nie deel van 'n sosio-ekonomiese ontwikkelingsplan nie en het 

net voorsiening gemaak vir 'n klein deel~ie van 'n agterlike bevolking. 

- Daar was geen deelname van Swartes in die bestuur nie. 

- Toesig en inspeksie in Swart skole was onvoldoende. 

- Daar is te vee! vroee skoolverlaters en 80%.leerlinge bereik nie standerd ses nie. 

- Die skole was te vee! akademies gerig en !ewer geen bydrae tot die oplossing van ekonomiese 

en maatskaplike probleme nie. 

- Onderwysers was nie betrokke by beplanning en ontwikkeling van Swart onderwys nie (Behr, 

1984:179 & Coetzee, 1975:461). 

Die kommissie het ook gevind dat leerlinge net om ekonomiese redes skool toe gaan as gevolg van 

die Westerse invloed. Hulle wou 'n skoolsertiflkaat behaal om 'n beter werk te kry. Daar was ook 

ongelukkigheid dat die standaard van onderwys en salarisse nie dieselfde was nie (Behr, 1984:179-

180). Die verslag het ook swakpunte van Sekondere Swart onderwys uitgelig, naamlik dat die 

onderrig te boekgebonde en teoreties is wat net opleiding gee vir witboo~ie werke (Hartshorne, 

1992:65). 

Die kommissie was van mening dat Swart onderwys op 'n bree grondslag bepl~ moet word, om 'n 

maatskaplike diens te !ewer, wat nie net op die intellektuele, morele en emosionele ontwikkeling 

ingestel is nie. Die onderwys moet ook met ander dienste integreer om die lewenspeil van die 
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Swarte te verhoog (Coetzee, 1975:461-462). 

Die verslag stel dit duidelik dat daar 'n tekort aan fasiliteite en onderwysers bestaan. Die gebruik van 

Engels as medium van onderrig veroorsaak dat sommige leerlinge nie ten voile kan ontwikkel nie. 

Daar word ook te veel klem gele op eksamenuitslae (Hartshorne, 1992:66). 

Die kommissie het in sy doelstellings oor 'n Swart onderwysstelsel verklaar dat Swart onderwys 'n 

aparte bestaansreg het, waarin kinders onderrig moet word in sy eie kultuur (Behr, 1971:397). 

3.5.2.2 Aanbeve!ings van die Eiselen-Kommissie 

Die kommissie het aanbeveel dat Swart onderwys uit die hande van Provinsiale Rade geneem moet 

word en aan 'n staatsdepartement, naamlik die van Naturelle sake, in die Unieregering oorgeplaas 

word. Hierdie staatsdepartement moet dan 'n afdeling vir Swart onderwys skep. Om die samewer

king van Swartes te kry moet plaaslike Swart owerhede in die lewe geroep word, wat op plaaslike 

vlak seggenskap in Swart onderwys verkry (Behr, 1988:34). 

Hierdie departement van Swart onderwys moet gedesentraliseer word in ses streke met sy eie 

Streekdirekteur, akademiese- en professionele personeel. Die indeling moet so wees dat homogene 

bevolkingsgroepe saamgegroepeer word om effektiewe desentralisasie te bewerkstellig (Behr, 

1984:180). 

Die kommissie het voorts twee tipes primere onderwys aanbeveel, naamlik 'n laer primere 

skoolkursus oor 'n tydperk van vier jaar vir ouderdomme 7-10 jaar en 'n hoer primere skoolkursus 

vir ouderdomme 11-14 jaar. Die laer primere onderwys het hom toegespits op Lees, Skryf en 

Rekene waar leerlinge outomaties bevorder word. Daar is ook aandag gegee aan Handewerk, 

Natuurkennis, Omgewingsleer, Godsdiensonderwys en Gesondheidsleer. In die hoer primere 
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kursus van vier jaar is voortgegaan met genoemde kursusse en 'n eerste amptelike taal is uitgebrei 

tot lees en skryf van die taal. Daar is ook aandag gegee aan Handewerk, Tuinbo~ en Landbou. 

Na die eerste twee jaar volg die leerlinge 'n akademiese of praktiese leergang (Coetzee, 1975:463). 

Na die voltooing van standerd ses word eksamens afgele in die twee genoemde rigtings. Die leer

tinge kon nou kies tussen 'n akademies gerigte en beroepsgerigte onderrig, waar laasgenoemde die 

leerlinge in staat stel om tegniese opleiding te kry (Hartshorne, 1992:66). Die sekondere skool het 

vyf jaar geduur. Na drie jaar is 'n Junior sertifikaat-eksamen geskryf en 'n verdere twee jaar later 'n 

Senior sertifikaat-eksamen (matriek). Hiema kan die leerling inskryf by 'n universiteit of kollege 

(Behr, 1984:181). 

Aangesien die meerderheid Swart leerlinge in die vier laagste klasse is, moet daar op die moeder

taal gekonsentreer word, terwyl Engels en Afrikaans nie verwaarloos moet word nie (Coetzee, 

1975:464). Landbouskole moet opgerig word om die Swartes te leer om as landbou-demonstra

teurs, opsigters en plaasassistente in boerdery op hulle eie grond op te tree (Behr, 1971:398). 

Die Swartes moet in senior poste aangestel word om 'n aktiewe aandeel te he in die onderrig van sy 

mense. Hulle moet onderwysers in sekondere skole raak en onderinspekteurs om die Blanke in

spekteurs by te staan (Behr, 1988:35). Privaatskole is onnodig en die wat bestaan moet geregistreer 

word en die kerk moet saamwerk met die plaaslike Swartowerhede (Coetzee, 1975:464). 

Nadat die verslag gepubliseer is, is dit deur die Suid-Afrikaanse Instituut oor Rasse aangeleenthede 

bespreek en hulle was nie ten gunste van die idee van aparte onderwys vir Swartes nie (Behr, 

1971:399). 

Die meeste van die aanbevelings van die verslag is egter in die Bantoe onderwyswet (nr. 47 van 

1953) geihkorporeer (Coetzee, 1975:464). Hierdie wet het 'n groot impak op Swart onderwys in 
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Suid-Afrika gehad en dit is belangrik dat daar in die volgende afdeling na hierdie wet gekyk moet 

word. 

3.5.3 Die Bantoe Onderwyswet van 1953 (Wet 47 van 1953). 

Hierdie wet het gevolg kort na die verslag van die Eiselen-Kommissie en is beskou as 'n waterskei

ding in die beheer van Swart onderwys in Suid-Afrika (Behr, 1984:181). Die Eiselen verslag het die 

bree riglyne aangedui vir die wet van 1953. 

Kragtens die bepalings van hierdie wet het die sentrale regering, met ingang 1 Januarie 1954, die 

verantwoordelikheid vir Swart onderwys van die Provinsiale Rade oorgeneem, (Barnard, 1984:10). 

Swart onderwys is ingedeel onder die destydse Departement van Naturellesake, wat weer onder

verdeel is sodat 'n aparte afdeling oor onderwys beheer sou uitoefen (Behr, 1971:399). 

Die sendinggenootskappe het die keuse gehad om hulle skole aan die staat oor te gee, of self aan te 

gaan, maar dan sonder finansiele staatshulp (Cross, 1992:222). Aile privaatskole moet by die De

partement van Swart onderwys geregistreer wees, onderhewig aan sekere voorwaardes, en die 

minister mag registrasie weier . 

. 'n Skool is deel van die gemeenskap en groter verantwoordelikheid is aan Swart ouers gegee met die 

instelling van skoolrade en skoolkomitees (Barnard, 1984:10). Die Swartes moet ook eie inisiatief 

aan die dag le en self skole oprig, finansier en administreer. 

Die minister van Swart onderwys kan geld gebruik om die oprigting van gemeenskapskole te 

subsidieer of te ondersteun. Die minister het ook die reg om staatskole en koshuise te bou en te 

onderhou (Behr, 1984:182). 
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Die minister het ook baie mag om deur regulasies kursusse by skole voor te skryf, die medium van 

onderrig voorskryf, diensvoorwaardes vir onderwysers voorle, voorsiening maak vir Godsdiens

onderrig in skole en om seker te maak dat daar adviesrade vir Swart onderwys gestig word (Behr, 

1984:183). 

Nadat die wet geproklameer is, het die meeste sendingskole staatskole geword onder die Departe

ment van Naturellesake (Coetzee, 1975:465). 

Die volgende tydperk handel oor Swart onderwys in Suid-Afrika onder die Nasionale Party se be

wind tot waar daar onluste uitgebreek het. Daar gaan kortliks aandag gegee word aan die moontlike 

oorsake van hierdie onluste en waar Tuislande geskep is en vir hul eie onderwys moes sorg. 

Gedurende die tydperk 1954-1976 is Swart onderwys weggeneem van Provinsiale beheer en is on

der 'n sentrale Departement geplaas. 

3.6 DIE TYDPERK 1954-1976. 

3.6.1 Inleiding 

Doktor V erwoerd het op 7 Junie 1954 aan die senaat verslag gedoen oor die wet van 1953. Hier het 

hy gese dat die staat Swart skole oomeem van sendinggenootskappe en die klem gaan val op die 

eerste vier jaar van onderwys om soveel moontlik Swart kinders te onderrig (Behr, 1984:183). 

Doktor Verwoerd het ook gese dat die Swartes finansiele verantwoordelikheid teenoor hulle on

derwys het, om te verseker dat daar kontinu!teit in Swart onderwys sal wees. 

In Oktober 1958 het die Mdeling Ban toe onderwys van die Departement van· Naturellesake 'n af

sonderlike departement geword met sy eie minister (Coetzee, 1975:477). Die reeds gekompliseerde 
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taak is bemoeilik met die uitgestrektheid van die landgebiede in Suid-Afrika, en onderwys moet ook 

aan kinders gebied word wat bestaan uit verskillende kulture met hulle eie taal en tradisie (Barnard, 

1984:20). 

Vir maklike administrasie- en organisasiedoeleindes is die land in ses min of meer etnies homogene 

bevolkingstreke verdeel. Elke streek het 'n streeksdirekteur aan die hoof en die streke is verdeel in 

inspekteurskringe, met 'n Blanke inspekteur aan die hoof, bygestaan deur Swart onderinspekteurs 

en opsieners (Coetzee, 1975:478). 

3.6.2 Oogmerke van die Departement van Bantoe onderwys. 

Aangesien die skool 'n integrale deel van die gemeenskap is, moet hulle self nuwe skole inisieer en 

meer betrokke raak met finansies en administrasie (Barnard, 1984:10). Soveel as moontlik Swart 

onderwysers moet aangestel word, moedertaalonderrig moet sover as moontlik toegepas word en 

Godsdiensonderrig is verpligtend volgens 'n voorgeskrewe leerplan. Daar is gekonsentreer om die 

massa te leer lees en skryf en die oprigting van nuwe skole is 'n prioriteit. Eenvormige leerplanne is 

opgestel vir aile Swart skole om 'n eenvormige onderwysstelsel te verseker en 'n eie eksamenafde

ling is vir Swart onderwys ingestel (Coetzee, 1975:478-479) . 

. 3.6.3 Ontwikkelings en verloop gedurende 1954-1976. 

Hierdie afdeling word onderverdeel in drie afdelings om die uiteensetting meer iogies te maak. 

3.6.3.1 Administrasie, organisasie en beheer. 

Swart onderwys het sy eie departement gekry met sy eie minister en die land is opgedeel in ses 

streke. In 1963 is wetgewing deurgevoer dat die Transkei sy eie onderwys moet beheer (Behr, 
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1971:399). In 1968 is die tuislande toegelaat om hulle eie onderwysadministrasie te beheer, terwyl 

die Departement van Swart onderwys nog in beheer was van die onderwysbeleid (Behr, 1984:184). 

In 1963 is die eerste Adviesraad vir Swart onderwys gestig en is ontbind nadat die Swart state 

selfregering aanvaar het. In 1975 is 'n nuwe Adviesraad aangestel om die minister van Onderwys en 

Opleidingvan advies te bedien (Barnard, 1984:21). 

Die administrasie en beheer van Swart onderwys is in twee afdelings ingedeel naamlik:-

- Die RS.A. onder beheer van die Departement Bantoe onderwys (sedert 30 Januarie 1978 be

kend as die Departement van Onderwys en Opleiding) en, 

- Die selfregerende nasionale state met hulle eie onderwysdepartemente naamlik 'n departement 

van Onderwys en Kultuur en teen 1970 het daar al sewe sulke departemente bestaan. 

Die leerlinge moet self die skool en skoolgronde skoonhou. Die meublement is deur die Departe

ment voorsien en by gemeenskapskole is die skoolraad verantwoordelik vir die onderhou en ver

vanging van meublement. Die skoolkomitees is verantwoordelik vir die daarstel en beheer van 

skoolfondse, die instandhouding van skoolgeboue en skoolgronde en die oprig van geboue indien 

, nodig (Behr, 1971:407). 

3.6.3.2 Tipes sko!e. 

Die volgende tipes skole het bestaan:-

- Staatskole wat deur die Departement van Ban toe onderwys beheer en geadministreer word en 

ondersteun word deur 'n Adviesraad (Coetzee, 1975:479). 
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- Gemeenskapskole wat ongeveer twee derdes van aile Swartskole uitmaak, deur 75% Swart leer

linge bygewoon word, en deur die staat gefinansier word. Hierdie skole is oral in Swart gemeen 

skappe opgerig en staan onder toesig van 'n Swart skoolkomitee van sewe lede en word deur 

die ouers gekies. 

- Plaasskole wat op Blankes se plase opgerig is vir hulle arbeiders. Die staat subsidieer die skool en 

die piaaseienaar bestuur die skool (Behr, 1971:401). 

- Mynskole en fabriekskole wat op die eiendom van die myn of fabriek gebou word vir arbeiders 

se kinders. Die staat subsidieer hierdie skole-en die eienaar bestuur die skool. 

- Hospitaalskole waar primere onderrig plaasvind wanneer 'n kind vir Ianger as drie maande in die 

hospitaal opgeneem is. Die staat subsidieer die onderwysers se salarisse en die leerling se boeke. 

- Privaatskole wat hoofsaaklik kerkskole was, moet by die Departement geregistreer wees en moet 

deur die Departement gei'nspekteurword (Coetzee, 1975:480). 

3.6.3.3 Die skoolprogram 

Die Eiselen kommissie se voorstel van 'n laer-, hoer primere en sekondere onderwys is aanvaar. Die 

laer primere kursus se doel is om deur dubbele sessies soveel mense moontlik geletterd te kry. Die 

sillabusse was dieselfde regdeur die land. Die laer- en hoer primere skole se medium van onderrig 

was die moedertaal. In 1962 het die Cingo kommissie bevind dat Afrikaans en Engels geleidelik 

die moedertaal as medium van onderrig moet vervang (Behr, 1971:409). 

In 1968 is nuwe sillabusse in die primere skole ingestel en sluit in Omgewingsleer, Sosiale studies, 

wat Aardrykskunde en Geskiedenis insluit, Voorligting, Rekenkunde en Wetenskaplike studies. Alle 
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primere skole moet drie tale aanbied, en om die Swart tale te help, is 'n lys van terminologiee in die 

verskillende vakke teen 1961 voltooi. Drukk.erye is ook gesubsidieer om teksboeke vir Swart skole 

te druk. 

In 1967 is nuwe sillabusse vir Junior Sekondere skole ingestel wat drie jaar geduur het. Die 

kurrikulum het bestaan uit drie Tale, Algemene Wetenskap, Sosiale studies, Godsdiensonderrig, 

L.O. en Sang. Opsioneel was Landbou, Kuns, Huishoudkunde, Houtwerk, Latyn en Wiskunde. 

Tot 1975 het die struktuur van Swart onderwys bestaan uit 'n dertien jaar skoolprogram. In 1976 is 

'n nuwe twaalf jaar skoolprogram ingefaseer wat in lyn was met die skole van ander departemente 

(Hartshorne, 1992:74). Die sillabusse vir die Sekondere skole naamlik standerd 6-10 was opgestel 

deur 'n interdepartementele silabus komitee. Die kurrikulum en vakkeuses vir standerd 8-10 het 

voldoen aan die vereistes van die Gesamentlike Matrikulasieraad en is deur hulle gemodereer. In 

Swart skole is drie openbare eksamens afgele naamlik aan die einde van standerds 5, 8 en 10 (Behr, 

1984:186). 

Alhoewel meer Swart kinders van skoolgaande ouderdom na 1953 skool toe gegaan het, het 'n paar 

rooiligte geflikker. Eerstens was daar 'n hoe persentasie skoolverlaters sodat slegs 1% van die 

oorspronklike Sub A-leerlinge matriek slaag (Behr, 1984:188). Tweedens was leerlinge van 'n hoe 

, ouderdom in die laer standerds iets algemeen. 

Alhoewel daar 'n behoefte vir verpligte onderwys is, is dit prakties nie moontlik nie, want daar is nie 

genoeg fondse beskikbaar nie (Behr, 1984:190). Die onderwyser leerling verhouding was in 1976 

reeds 1 : 49, wat baie hoog is. 

Die vakinhoude was gereeld hersien om te verseker dat die sillabusse op standaard is. Omgewings

leer vir standerd 1 en 2 het gehandel oor die fauna en flora van die kind se omgewing, vervoer en 
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belangrike persone. Sosiale studies, Rekenkunde en Algemene Wetenskap is dieselfde as by Blanke 

skole en Swart leerlinge moes drie tale neem. 

In 1963 was die paar Tegniese skole nie vol nie, maar die Swartes het die belangrikheid van teg

niese opleiding besef, en veral na Swart Tuislande onatbanklik geword het, speel hierdie skole 'n al 

groter rol. 

Die jaar 1976 was een van die mees kritieke jare in Swart onderwys vanwee boikotaksies en ge

weld. Dit was 'n krisistydperk in Swart onderwys en het tot grootskaalse verandering gelei. V ervol

gens gaan gekyk word na die jare 197 6-1980 wat baie uitdagings aan die regering en opvoeders ge

stel het. 

3.7 DIE TYDPERK 1976-1980 

3.7.1 Inleiding 

Hierdie tydperk word gekenmerk deur grootskaalse onluste in Swart onderwys, wat aanleiding 

gegee het tot grootskaalse veranderings in Swart onderwys in die Republiek van Suid-Afrika. Dit 

was in Soweto waar die opstande begin het en vinnig oor die hele land versprei het. 

Vervolgens gaan gekyk word na die Cillie kommissie se ondersoek na die oorsake van die opstan

de. 
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3.7.2 Die Soweto opstande en die bevindings van die Cillie Kommissie 

3.7.2.1 Die omstandighede en oorsake van die onrus 

Op 16 Junie 1976 was daar 'n massa-opstand deur 6000 skoolkinders in Soweto, wat uitgekring het 

deur die hele land. Dit het gelei tot botsings met die polisie en baie mense het gesterf. 

Die regering het vir regter P.M. Cillie aangestel om die oorsake van die opstand te ondersoek, en op 

29 Februarie 1980 is die kommissie se bevindings aan die parlement voorgele; Hierdie verslag het 

grootliks aanleiding gegee dat daar op 13 JUflie 1980 besluit is die RGN moet ondersoek instel 

(Hartshorne, 1992:151). Die hoofoorsaak van die onrus was dat leerlinge geweier het om klasse by 

te woon, omdat hulle nie Afrikaans as medium van onderrig wou aanvaar nie. 16 Junie 1976 is as 

datum gekies, omdat die halfjaar eksamens in sekondere skole op hierdie datum sou begin het. Die 

opstande het so lank geduur dat teen die einde van 1976 feitlik geen kinders opgedaag het vir die 

eindeksamens nie. Die ouers was ook magteloos en kon nie hulle kinders dissiplineer nie. 

Die Cillie kommissie se bevindings oor die oorsake van die onrus was eerstens dat die Swart 

leerlinge verbitterd en gefrustreerd was oor Mrikaans as medium van onderrig in Swart 

Sekondere skole (Behr, 1988:37). Voorts kon die onderwysowerhede en polisie nie die situasie 

ondont nie. Rassediskriminasie het ook 'n rol gespeel waar Swartes gevoelhet daar word teen 

hulle gediskrimineer. Daar was ook 'n kommunikasiegaping tussen die amptenare van die On

derwysdepartement en die leerlinge. Die leerlinge het gevoel daar word nie na hulle geluister nie. 

Die kommissie het egter bevind dat in gebiede waar die onrus nie so intens was nie, was die ver

houding tussen die owerheid en leerlinge, en die polisie en gemeenskap goed. Die kommissie het 

ook bevind dat die Swart leerlinge ontevrede was met die standaard van onderwys, die kwaliteit 

van onderrig, geboue en toerusting wat daartoe gelei het dat hulle nie maklik 'n goeie werk kon 

kry nie (Unterhalter, et. al., 1991:9) 
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In die volgende afdeling gaan aandag gegee word aan die veranderings wat plaasgevind het na die 

Cillie kommissie se aanbevelings. 

3. 7 .2.2 V eranderings wat plaasgevind het 

Die kommissie het gerapporteer dat na die onluste verskeie veranderings plaasgevind het. 

V eranderings is ingebring ten opsigte van Mrikaans as medium van onderrig wat deur Engels 

vervang is. Daar is ook aandag gegee aan verpligte en gratis onderwys. Die rasseverhouding 

tussen Blankes en Swartes het onveranderd gebly na die onluste, alhoewel die Blankes meer 

simpatiek teenoor die Swartes se gevoelens gestaan het. 

Om te verseker dat Swartes meer beroepsgerigte onderrig ontvang is die volgende kursusse inge

stel naamlik:-

- 'n algemene senior sekondere kursus wat tot 'n matriekvrystelling sertifikaat gelei het; 

- 'n algemene senior sekondere kursus met Wetenskap as 'n vak wat tot 'n matriekvrystelling 

sertifikaat gelei het; 

- 'n algemene senior sertifikaat met handelsvakke wat tot 'n matriekvrystelling sertiftkaat gelei het; 

- 'n algemene senior sekondere kursus sonder 'n matriekvrystelling sertifikaat; 

- 'n algemene senior kursus met handelsvakke sonder 'n matriekvrystelling sertifikaat; 

- 'n tegniese senior sertifl.kaat wat tot matriekvrystelling lei (Behr, 1984:198-199). 
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Met rasionalisering van fasiliteite en personeel kon leerlinge steeds vakke kies ·waarin hulle ge"inte

resseerd was. Om ouers meer betrokke te maak is ouer-onderwysers verenigings gestig by alle 

sekondere skole. Om die k.waliteit van onderwys te verbeter is indiensopleiding vir sekondere 

onderwysers aangebied. In Desember 1978 het die minister van Onderwys en Opleiding, Mnr. 

T.N.H. Janson gese dat die agterstand in Swart onderwys nie onmiddellik uitgeskakel kan word 

nie, weens 'n tekort aan fondse. Daar sal egter aandag gegee word om soveel klaskamers as 

moontlik op te rig. 

'n Nuwe wet vir Swart onderwys was dringend noodsaaklik om die situasie reg te stel en Wet 90 

van 1979 gaan nou bespreek word. 

3.7.3 Die wet op Onderwys en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 1979). 

3.7.3.1 Inleiding 

Die minister van Onderwys en Opleiding het in Maart 1978 aangekondig dat 'n nuwe wet in 1979 

voorgele sou word. Die wet op Swart onderwys van 1953 het sekere tekortkomings bevat en was 

veral gedurende die 1976-1977 onluste hewig gekritiseer (Behr, 1984:200). In November 1978 is 'n 

voorlopige wet in die Staatskoerant gepubliseer om Swart onderwysleiers, veral die adviesraad van 

die departement wat uit Swartes bestaan, geleentheid te gee om die wetsontwerp te bestudeer en 

kommentaar daarop te lewer (Barnard, 1984:11). 

Hierdie wet op Onderwys en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 1979) het die wet op Swart onderwys, 

1953, soos gewysig, vervang en op 1 Januarie 1980 in werking getree. Met hierdie wet is gepoog 

om Swart onderwys in lyn te bring met die wetgewing van die ander onderwysdepartemente. 

Die Departement van Onderwys en Opleiding kon nou onderwys vir Swartes sinvol beplan om 
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aan clie onderwys- en opleidingsbehoeftes te voldoen (Barnard, 1984:11). Hierin word 

voorsiening gemaak vir kleuter-, primere- en sekondere onderwys, tegniese en ambagsopleiding, 

gevorderde tegniese onderwys, buitengewone onderwys en onderwys vir volwassenes. 

3.7.3.2 Begjnsels wat in die wet van 1979 saamgevat is. 

Die wet het sewe belangrike beginsels ingesluit wat van toepassing is op aile Swart skole onder 

clie bestuur, kontrole of subsicliering van clie Departement van Onderwys en Opleiding, naamEk:-

- clie onderwys sal'n Christelike karakter he, met inagneming van clie ouers en leerlinge se 

geloofsoortuigings; 

- clie medium van onderrig is in clie moedertaal tot standerd 2 en daarna in een van clie amptelike 

tale; 

- onderwys is verpligtend en gratis (handboeke ingesluit) met clie samewerking van ouers; 

- onderwys sal geskied volgens clie vermoe, aanleg en belangstelling van clie leerlinge met 

inagneming van clie land se behoeftes en voldoende voorligting sal aan leerlinge gegee word; 

- daar sal koordinasie met clie ander departemente wees wat betref sillabusse, kursusse en 

eksamenstandaarde; 

- erkenning sal gegee word vir ouerdeelname deur ouer-onderwysersverenigings, of plaaslike ko

mitees of rade; 

- gesonheidsdienste sal voorsien word deur clie Departemen t van Gesondheid (Behr, 1988:87). 
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3.7.3.3 V erkorte uiteensetting van die wet op Oncfern:ys en Opleiding (Wet 90 van 1979) 

Die kontrole en administrasie van onderwys en die organisering en verslag van departementele 

ak.tiwiteite word as volg gehanteer: 

Alle noodsaak.like werk en administrasie vir Swart onderwys is die taak van die departement on

der leiding van die Minister wat die hoogste beleidsbepalende en beleidsuitvoerende gesag is. 

Die Direkteur-generaal is die permanente hoof-uitvoerende beampte van die Departement On

derwys en Opleiding. Die departement is verantwoordelik vir die daarstel van die algemene onder

wysbeleid en die uitoefeningvan professionele kontrole (Barnard, 1984:20-21). Die departement 

skryf sillabusse voor, reel inspeksies, reik sertifikate uit en waak oor die onderwyspeil. Die 

sekretaris sal jaarliks 'n verslag vir die minister opstel oor die departement se ak.tiwiteite. 

Om kontrole te vergemak.lik word die land in streke verdeel, asook inspeksi$ringe wat deur die 

minister bepaal word. Die RS.A. is sover moontlik volgens etniese groepe in sewe streke verdeel 

met 'n Streekdirekteur in beheer. Om inspeksie en plaaslike beheer, administrasie en organisasie te 

vergemak.lik is die streke verdeel in 'n aantal inspeksiekringe. 

Die eerste adviesraad vir Swart onderwys, wat in 1963 gestig is, het intussen ontbind en is in 1975 

weer saamgestel om die Minister van Onderwys en Opleiding van advies te bedien. Wet 90 van 

1979 maak. voorsiening van so 'n raad wat uit 24 lede bestaan en deur die Minister aangewys word. 

Wet 52 van 1980 omskryf ook hoe hierdie lede vergoed gaan word en wat hulle take behels (Behr, 

1984:203-204). 

Daar is voorsiening gemaak. vir 'n verskeidenheid tipes skole en opvoedkundige inrigtings wat deur 

die staat opgerig en onderhou word. 
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In afdelings 12-20 sit die wet volledig uiteen hoe ondetwysers aangestel, bevorder en ontslaan kan 

word. 

Mdeling 31 maak voorsiening vir die stigting van 'n ondetwysraad waaraan ondetwysers van die 

Departement Ondetwys en Opleiding kan behoort. Sodoende kan gekwalifiseerde onderwysers aan 

'n professionele liggaam behoort. Die Minister kon in die Gazette sekere gebiede identifiseer waar 

leerlinge van 'n sekere ouderdorr:sgroep verplig is om skole byte woon. Weens 'n tekort aan skole 

en ondetwysers kon dit egter nie realiseer nie. 

Die wet maak ook voorsiening vir plaaslike beheer deur middel van ouer- en gemeenskapsbetrok

kenheid in ondetwys. Deur skoolk.omitees en beheerrade begin die ouers (en gemeenskappe) ver

anwoordelikheid aanvaar vir die opvoeding van hulle kinders, asook die oprigting en instandhou

ding van skole. Elk.e skoolk.omitee bestaan uit sewe lede wat deur die ouers gekies word en sekere 

funksies het om te vervul (Barnard, 1984:25). Die beheerraad bestaan uit 4-7lede wat die skool se 

belange moet bevorder en aanbevelings aan die Direkteur-generaal moet maak. 

3.7.3.4 Ontwikke!ings wat plaasgevind het met die implementering van die wet op Ondernys en Opleiding, 1979. 

Die Eerste Minister, mnr. P.W. Botha, het op 5 Mei 1980 verklaar dat die regering alles in sy finan

siele vermoe sal doen om gelyke ondetwys aan al sy bevolk.ingsgroepe te bied (S.A.(R),1983:691). 

Die departement van Ondetwys en Opleiding het sy eie Minister as politieke hoof, wat geadviseer 

word deur 'n adviesraad van 24 Swart lede, wat hulle gemeenskap verteenwoordig. Die administra

tiewe en professionele beheer is die veranwoordelikheid van die Direkteur-generaal, bygestaan deur 

die Adjunk Direkter-generaal en wee Hoofdirekteure (Behr, 1984:204). 

Die hooffunksies van die departement word uitgevoer deur direkteure vir administrasie, beplan-
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ning en beheer. Onder administrasie val finansies, personeelbestuur, geboue en apparaat. Beplan

ning beheer professionele aangeleenthede soos kursusse, kurrikulums, sillabusse en eksamens en 

beheer het te doen met inspeksies en toesig oor skole. 

Op plaaslike vlak is daar die sewe streke met 'n streeksdirekteur in beheer en die streke is verdeel in 

gebiede met hulle inspekteurs wat skole kontroleer. Die ouers het seggenskap in skole deur demo

kratiese verkiesings van skoolkomitees. 

Vir die eerste vier jaar van onderwys (Sub A tot standerd 2) is die medium van onderrig die 

moedertaal en daarna in 'n amptelike taal, die meeste skole het Engels verkies. Die organisasie vir 

Sekondere skole is 'n drie jaar Junior Sekondere fase en 'n twee jaar senior sekondere fase wat lei tot 

'n matriekeksamen. Die kurrikulum vir die Sekondere skool bestaan uit vakke soos Tale, Landbou, 

K.uns, Bybelkunde, Ekonomie, Aardrykskunde, Geskiedenis, Wiskunde, Musiek, L.O. en Kom

mersiele vakke. 

Die volgende tydperk naamlik 1981-1990 word gekenmerk deur verskillende verslae wat ingedien is 

oor hoe om onderwys in Suid-Afrika meer toeganklik en gelykwaardig vir almal te maak. Verskil

lende politieke asook studenteorganisasies het insette gelewer. 

In die volgende tydperk naamlik 1981-1990 gaan gekyk word na die De Lange ondersoek en Wet 

76 van 1984. Veral1984-1988 was 'n periode van intense aksies wat teen die regering geloods was. 

Politieke organisasies het saamgespan met Swart gemeenskappe, werkers en studente organisasies 

om veranderings van die regering teen te staan met massa-aksies. Twee noodtoestande is afgekon

dig om Swart onderwys te kontroleer en die gevolge was dat van die grootste studente organisasies 

ondergronds begin opereer het (Millar, et. al., 1991:XII-XIII). 
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3.8 DIE TYDPERK 1981-1990. 

3.8.1 lnleiding. 

Alhoewel daar baie gedoen is vir onderwys in die RS.A., was daar nie pariteit nie en 'n verskeiden

heid van Onderwysdepartemente het bestaan. Daar is 'n Departement van Nasionale Opvoeding, 

vier Provinsiale Onderwysdepartemente vir Blankes, die Departement vir Onderwys en Opleiding 

vir Swartes en Onderwysdepartemente vir Kleurlinge en Indiers. 

Probleme met onderwysvoorsiening het daartoe gelei dat Swartes sekere eise gestel het naamlik:-

~ Die demografiese verskynsel wat lei tot die verstedeliking van Swartes vereis dat meer beroeps

gerigte onderwys aangebied moet word. 

- Daar is 'n behoefte aan voorskoolse opleiding, basiese opleiding, verpligte en gratis onderwys. 

Daar is ook probleme met die onderrig van Wetenskaplike vakke en Tale. 

- Daar bestaan 'n behoefte aan ondersteuningsdienste vir die leerlinge (voor_:ligting, remedieren

de dienste en leerprobleme) en die onderwysers (tegnologie, kurrikulumontwikkeling). 

- Daar is 'n behoefte aan meer opgeleide onderwysers. 

- Daar moet 'n meer gebalanseerde verspreiding van finansies wees wat pariteit onder die ver

skillende bevolkingsgroepe sal meebring. 

- Daar bestaan 'n tekort aan skoolgeboue en fasiliteite moet gedeel word vir byvoorbeeld sport 

(Van den Berg, 1981:4-6). 
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Druk vanaf Swartes om onderwys te herorganiseer het gelei tot die De Lange kommissie (Unter

halter, 1991:5) 

Die kabinet het in Junie 1980 die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) versoek om op 

'n gekoordineerde basis 'n indringende ondersoek te onderneem na die totale onderwyssituasie in 

die RS.A. (Barnard, 1984:67). Die laaste kommissie van ondersoek in die onderwysstelsel van Suid

Afrika was dertig jaar tevore, gedurende 1949-1951, deur die Eiselen kommissie (Hartshorne, 

1992:149). 'n Komitee bestaande uit 26 lede vanuit die onderwyssektor is aangewys en Professor 

J.P. de Lange was die voorsitter. 

3.8.2 Die De Lange verslag, 1981. 

Hierdie verslag gee 'n goeie weergawe van die onderwyssituasie op daardie stadium en het met 

positiewe aanbevelings vorendag gekom. Die voot:\Vaardes van die kabinet was dat terugvoering 

binne twaalf maande gedoen moes word rakende die volgende:-

a. Leiding vir die daarstel van 'n onderwysbeleid in die RS.A waarin elke inwoner se voile poten

siaal ontw-ikkel word, ekonomiese groei ontwikkel word en die lewensstandaard van die in

woners verbeter word. 

b. Die organisasie, beheer en finansiering van onderwys. 

c. Metodes vir onderhandeling en besluitneming in onderwys. 

d. 'n Infrastruktuur vir die voorsiening van mannekrag waar daar tekorte is. 

e. Die daarstel van 'n onderwysprogram om onderwys van dieselfde kwaliteit aan aile bevolkings-
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groepe te bied (Behr, 1988:38). 

Die komitee moet die huidige onderwyssituasie, bevolkingsamestelling van die RS.A. en die 

ekonomie in ag neem. Die komitee het agtien areas gei"dentifiseer waarin navorsing gedoen moes 

word en spesialiste is in hierdie areas aangestel. 

Die komitee het elf beginselriglyne vir onderwysvoorsiening in die RS.A. ge!dentifiseer en is as 

volg:-

1. Gelyke onderwysgeleenthede met insluiting van gelyke onderwysstandaarde sal vir elke inwo

ner ongeag ras, kleur, geloof of geslag deur die staat doelgerig nagestreef word. 

2. Die onderwys verleen positiewe erkenning aan sowel die gemeenskaplikheid as die diversi

teit van die religieuse en kulturele leefuryse en die tale van die inwoners. 

3. Die onderwys verleen positiewe erkenning aan die keusevryhede van die individu, ouers en or

ganisasies in die samelewing. 

4. Onderwysvoorsiening sal op opvoedkundig verantwoorde wyse gerig wees op die behoeftes van 

die individu, asook op die van die samelewing en ekonomiese ontwikkeling en sal onder meer 

rekening hou met die mannekragbehoeftes van die land. 

5. 'n Positiewe verband tussen die formele, nie-formele en informele aspekte van die onderwys in 

die skool, samelewing en gesin word nagestreef. 

6. Onderwysvoorsiening op formele vlak is 'n verantwoordelikheid van die staat met dien 

verstande dat die individu, die ouers en die georganiseerde samelewing 'n medeverantwoordelik

heid en inspraak in hierdie verband het. 
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7. Die private sektor en die staat sal mede-verantwoordelikheid he in die voorsiening van die 

formele onderwys. 

8. Die stelsel van onderwysvoorsiening sal vir die stigting en staatsubsidiering van private onder

wys voorsiening maak. 

9. In die voorsiening van onderwys moet die prosesse van sentralisasie en desentralisasie, orga

nisatories en funksioneel versoen word. 

10. Die professionele status van die onderwy.ser en dosent sal erken word. 

11. Effektiewe onderwysvoorsiening sal op voortgesette navorsing berus (Barnard, 1984:67 -75; 

Behr, 1984:302 & Behr, 1988:39). 

Op 30 Julie 1981 is die verslae van die hoofkomitee en 18 werkskomitees aan die Minister van Na

sionale Opvoeding oorhandig (Barnard, 1984:67). 

Die De Lange verslag is op verskillende wyses gemtepreteer deur verskillende groepe mense, 

naamlik:-

- sommige groepe het dit gesien as 'n vertragingstaktiek deur die regering; 

- ander het dit gesien as 'n poging om apartheidsonderrig op te gradeer; 

- ander as 'n poging om minstens sekere probleemareas op te los; 

- party groepe het bedreig gevoel vir die rigting wat aangedui was. 
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Die meeste Swartes het egter gewag om te sien hoe die Regering op die verslag gaan reageer 

(Hartshorne, 1992:149). 

3.8.3 Aanbevelings van die De Lange verslag 

Die verslag spreek eerstens die onderwysstruktuur aan, byvoorbeeld ondersteuning aan skoolbe

ginners om hulle leergereed te kry, hoe skoolverlater syfer, 'n tekort aan beroepsgerigte onderwys 

en 'n groot gaping tussen skool en tersiere opleiding om 'n paar te noem (Van den Berg, 1981:7). 

Die verslag beveel aan dat onderwysvoorsiening in d.rie fases plaasvind naamlik, voor-basiese 

onderwys, basiese onderwys en na- basiese onderwys (Barnard, 1984:82). 

Die voor-basiese onderwys sluit aile voorskoolse onderwysprogramme in om leerlinge skoolge

reed te maak. Op sewejarige ouderdom tree die leerlinge dan toe tot basiese onderwys. 

Die basiese onderwys duu'r ses jaar waarna voldoen moet word aan minimum geletterdheid, 

syferkundigheid en werklikheids-orientasie. Na die ses jaar is die leerling nog vir drie jaar leerpligtig, 

wat hy deur formele of nie-formele onderwys kan voltooi. 

Die na-basiese onderwys is die drie jaar van onderwys wat na die ses jaar van skoolplig volg. Dit 

kan in middelbare (sekondere) en hoer (tersiere) onderwys verdeel word (Barnard, 1984:82-85). 

Die verslag het ook 'n d.rievlakpatroon van onderwysbeheer voorgestel (Van den Berg, 1981:13-

14). Die gemeenskaplikheid en verskeidenheid van die Suid-Afrikaanse bevolking word erken. Om 

te voorsien dat elkeen sy eie identiteit behou word voorsiening gemaak vir volkseie onderwys, maar 

terselfdertyd moet elke groep inspraak he in beplanning, beleidformulering en besluitneming oor 

onderwysaangeleenthede van gemeenskaplike belang. 
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'n Drievlakonderwysbeheermodel is voorgestel wat 'n gesentraliseerde struktuur het, wat vir 

gemeenskaplike onderwysaangeleenthede verantwoordelik is. Dan is daar gedesentraliseerde 

strukture vir partikuliere kultuurgebonde onderwys (Barnard, 1984:76). 

Onderwysbeheer op die eerste vlak bepaal die bree makro beleid en algemene norme en stan

daarde. Op hierdie vlak word vyf Ministers van onderwys aangetref, 'n Suid-Afrikaanse Raad vir 

onderwys, onderwysrade binne kultuurverband, en onderwwysverenigings wat op nasionale grand

slag saamgestel is. 

Onderwysbeheer op die tweede vlak moes .die Provinsiale rade vervang. Hierdie vlak sal wetge

wende en uitvoerende funksies he om die nasionale beleid uit te voer. Tweedevlakonderwysrade 

moet ook ingestel word om te verseker dat gelyke onderwysstandaarde en geleenthede bestaan. 

Msonderlike onderwysdepartemente moet ook funksioneer met sy eie skole en personeel. 

Onderwysbeheer op die derde vlak is waar insette van ouers, onderwysers en die gemeenskap in 

aanmerking geneem word. Ouers kan ook bepaal wie tot die skool toegelaat moet word en moet 

insette lewer oor godsdiens, kultuur en taal by die skool. 

Die verslag het ook uitgewys dat daar 'n tekort bestaan in sekere skaars. vakke naamlik die 

Wetenskappe, Wtskunde en Tegnologie waaraan aandag gegee moetword (Van den Berg, 1981:8). 

Die verslag beveel ook aan dat daar 'n balans moet wees tussen akademies gerigte onderwys en teg

nologie, waar beroepsgerigte onderwys gegee moet word. 

Daar bestaan 'n verskeidenheid van tale in die Republiek van Suid-Afrika en 'n leerling leer die beste 

in sy moedertaal. Die verslag beveel aan dat twee tale geneem moet word, waarvan een 'n amptelike 

taal moet wees. 
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Daar moet ook voorsiening gemaak word om kinders met spesiale behoeftes (verstmdelik en lig

gaamlik gestremdes, asook begaafde leerlinge) te help. 

Die verslag beveel verder aan dat daar ondersteuningsdienste moet wees ~aarnlik Kurrikulum

dienste, Voorligting, Onderwystegnologie en Gesondheidsdienste. Voorts moet onderwysers in

diensopleiding kry om onderwys in die algemeen te verbeter. 

Die verslag beklemtoon dat daar nie pariteit in finansiering bestaan nie en die grootste bevol

kingsgroep in Suid-Afrika ly hieronder. 

Die verslag onderskei tussen gelyke onderwysgeleenthede en identiese onderwys. Die idee is dat aile 

inwoners van die Republiek van Suid-Mrika die geleentheid moet kry om ten voile ontwikkel te 

word tot sy maksimum potensiaal. 

3.8.4 Die Regering se reaksie op die De Lange verslag. 

In Oktober 1981 het die regering weereens bevestig dat onderwysvoorsiening 'n belangrike prio

riteit vir hom is (Behr, 1984:302). Die regering het ook sy dank uitgespreek vir die deeglike onder

seek wat gedoen is (Millar, et. al., 1991:17). Daar sou ook indringende aandag gegee word aan die 

De Lange verslag onder sekere riglyne naarnlik:-

1. Die regering volstaan by Chritelike Nasionale Onderwys met die erkenning van elke bevol

kingsgroep se bestaansreg. 

2. Die regering erken dat moedertaalonderrig belangrik is, alhoewel die medium van onderrig by 

sekere bevolkingsgroepe probleme kan veroorsaak. 
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3. Die regering het weer bevestig dat elke bevolkingsgroep sy eie skole en onderwysdepartemente 

moethe. 

4. Die regering erken dat die individu die vryheid het om te kies wat opvoedkundige sake betref, 

byvoorbeeld 'n loopbaan, maar binne die raamwerk van sy eie skole. 

5. Alle besluite rakende die aanbevelings van die komitee moet inpas binne die raamwerk van die 

grondwet (Behr, 1984:303 & Millar, et. al., 1991: 17). 

Daar was baie geskryf en gedebateer oor die De Lange verslag en die Mrikaners het 'n kongres in 

Bloemfontein gehou gedurende 18-20 Maart 1982. Die kongres het die elf beginselriglyne vir 

onderwys aanvaar. Hulle was egter bekommerd dat Blanke onderwys se standaard verlaag kan 

word en het aangedring dat Blankes in beheer van hulle eie onderwys moet wees (Behr, 1988:57). 

Die Blankes in die Republiek van Suid-Afrika was nog nie gereed vir die veranderings wat die De 

Lange verslag voorgehou het nie, terwyl die Swartes gemeen het dit is wat hulle propageer en wil 

aanvaar (Hartshorne, 1992:183). 

3.8.5 Die regering se Witskrif (1983). 

In 1983 is 'n referendum vir die Driekamer Parlement gehou en op 23 November 1983 is die finale 

Witskrif vir onderwys gepubliseer, waarin volledig gereageer word op die De Lange verslag (Behr, 

1984:352; Hartshorne, 1992:179). Hierin word onderwys gesien as die instrument wat moet lei tot 

veranderings in Suid-Afrika en aanleiding moetgee tot dinarniese groei (Unterhalter, et. al., 1991:7) 

Die Witskrif was nie soseer op die De Lange verslag gebaseer nie, maar eerder op die regering se 

werkskomitee. Die Witskrif het die regering se standpunt, wat in 'n memorandum in 1981 
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saamgevat is, weerspieel (Hartshorne, 1992:180). In die memorandum is eie sake beklerntoon, asook 

Chritelike Nasionale Onderwys, moedertaalonderrig, aparte skole en aparte Departemente. 

Die De Lange verslag se voorstel dat onderbenutte instansies gebruik moet word, is nie aanvaar nie. 

Die regering se doel is om aan aile mense die hoogste graad van geestelike en materiele voorspoed 

te bring. 'n Infrastruktuur moet ontwikkel word wat sal lei tot 'n ordelike gemeenskap. 

Die Witskrif het vier aparte ministeries voorgestel vir die verskillende bevolkingsgroepe en 'n vyfde 

minister vir Nasionale onderwys. 'n Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys is ingestel wat die Minister 

van Nasionale Onderwys moes inlig. 

Die Witskrif het Wet 76 van 1984 geword. Die elf beginselriglyne is met 'n paar klemverskuiwings 

aanvaar (Hartshorne, 1992:183). Wanneer daar gekyk word na die nuwe Onderwyswet (Wet 76 van 

1984) moet die grondwet (Wet 110 van 1983) in aanmerking gene em word. 

3.8.6 Die Grondwet van die Republiek van Suid-Mrika (Wet 110 van 1983). 

Volgens die grondwet is die wetgewende mag in die hande van die Staatspresident en Parlement 

wat uit drie huise bestaan het vir Blankes, Kleurlinge en Indiers (Behr, 1984:364). Die Provinsiale 

Rade bly voortbestaan, maar eie sake word na die betrokke huis verwys. Vir Swartes was daar die 

Departement van Onderwys en Opleiding met 'n Blanke Minister. 

Eie sake het gehandel oor die kultuur, tradisie en gewoontes wat eie aan 'n sekere bevolkingsgroep 

is. Algemene sake is onder andere landbou, kuns, veiligheid en onderwys. Onderwys is egter be

skou as gedeeltelik eie en gedeeltelik algemene sake. Eie sake by onderwys is byvoorbeeld onderrig 

op aile vlakke soos afstandsonderwys en beroepsopleiding vir volwassenes en skoolsport. Alge

mene sake is norme en standaarde vir finansiering, salarisse en diensvoorwaardes, sillabusse, 
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eksaminering en serti.fisering (Behr, 1984:366). Elke huis kan sy eie wette maak wat eie sake betref, 

maar al drie huise besluit oor algemene sake en dan moet die Staatspresident dit onderteken om 

wet te raak.. 

3.8.7 Die Onderwyswet (Wet 76 van 1984). 

Hierdie wet het voorsiening gemaak: vir Nasionale beleid, wat betref algemene onderwyssake, wat 

deur die Minister van Nasionale Onderwys geadministreer is. Die wet het aan die Minister die mag 

gegee om, nadat met die Ministers van die verskillende bevolkingsgroepe onderhandel is, 'n 

algemene beleid geformuleer word wat formele, nie-formele en informele onderwys betref. 

Die Nasionale Minister van Onderwys was verantwoordelik vir algemene sake wat in die volgen

de vier kategoriee ingedeel is naamlik:-

- norme en standaarde oor fmansiering van onderwys; 

- salarisse en diensvoorwaardes; 

- professionele registrasie van onderwysers; en 

- norme en standaarde wat betref sillabusse, eksaminering en serti.fisering van kwalifikasies (Behr, 

1984:369). 

Alle besluite sal egter onderhewig wees aan die elf beginsels wat deur die De Lange komitee opge

stel is. 

Die Departement van Nasionale Onderwys is nie direk betrokke met onderwysvoorsiening nie, 
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maar om 'n bree beleidsraamwerk daar te stel. Die departement is ook verantwoordelik vir die 

bevordering van sport en rekreasie en kultuur as algemene sake. 

Die Minister van Nasionale Onderwys moes altyd eers met die vier Ministers van Onderwys 

(Blankes, Kleurlinge, Indiers en Swartes) konsulteer, voordat besluite wet word. Die wet het ook 

voorsiening gemaak dat verskillende rade en komitees gevorm word om die Minister van Nasio

nale Onderwys van advies te bedien. Van die kornitees en rade was: die Suid-Afrikaanse Raad vir 

Onderwys (bestaande uit kenners in die onderwysveld), Adviesraad vir Universiteite en Techni

kons ensovoorts (Durniny, et. al., 1992:128). 

Die Minister van Onderwys en Opleiding was die hoogste politieke gesag in Swart Onderwys en 

was aan die Parlement verantwoordelik. Die Direkteur-generaal was die hoogste permanente uit

voerende gesagspersoon en direk aan die Minister van Onderwys en Opleiding verantwoordelik. Sy 

fwlksies was die implementering van die wetsaspekte rakende die Departement. 

Die Departement van Onderwys en Opleiding se hootka.ntoor was in Pretoria en was 

verantwoordelik vir die vasstelling van beleid en professionele kontrole. Die Departement skryf 

byvoorbeeld sillabusse voor, doen inspeksie, gee professionele advies, reik sertifikate uit en 1s 

verantwoordelik dat 'n hoe standaard van onderrig plaasvind (Durniny, et. al., 1992:136). 

Die RS.A. is opgedeel in verskillende geografiese streke, wat vir makliker kontrole ingedeel is in 

areas. Op plaaslike vlak word skoolkornitees gekies deur die ouers wat die skole moet adviseer en 

kontroleer. 

3.8.8 Die Swart skoolopset. 

Vanaf die ouderdom van ses jaar gaan leerlinge skool toe. Die Junior Primere fase is vanaf Sub A 
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tot standerd 2 en die Senior Primere fase is standerd 3-5. Volgens Duminy, et. al., (1992:143) be

staan 'n verskeidenheid tipes Junior en Senior Primere skole naamlik: gemeenskapskole, plaasskole, 

mynskole, fabriekskole, staatskole, hospitaalskole en privaatskole. (Privaatskole word meestal beheer 

deur kerke soos die Rooms Katolieke Kerk.) 

Die Sekondere skool bestaan uit standerd 6-10 of vorm I-V. Junior Sekondere skole is vorm I, II 

en HI, alhoewel vorm III reeds deel uit: naak van die senior sertifikaat. 

V erpligte skoolonderwys vir Swartes is nog nie geiinplementeer nie, vanwee 'n tekort aan onder

wysers en fasiliteite. 

Die medium van onderrig is in die moedertaal vanaf Sub A tot standerd 2 (in sommige skole is 

dit tot standerd 1). Afrikaans of Engels word reeds in standerd 2 aangebied as vak. Vanaf standerd 

3 (sommige skole standerd 2) kies die skool en skoolkomitee watter amptelik_e taal, naamlik Afri

kaans of Engels Of albei, op 'n 50/50 grondslag, die medium van onderrig gaan wees. Die meeste 

skole het Engels as medium van onderrig gekies. Daar word egter voorsiening gemaak dat die amp

telike taal wat nie die medium van onderrig is nie saam met die moedertaal as skoolvakke aangebied 

word. 

V akke wat in die Primere skole aangebied word is onder andere die drie tale naamlik Tswana, 

Engels en Mrikaans. Dan is daar Wiskunde, Algemene Wetenskap, Geskiedenis, Aardrykskunde en 

Gesondheidsleer. Daar is ook nie-eksamenvakke soos Kuns, Naaldwerk, Tuinbou, Liggaamlike Op

voeding, Musiek en Voorligting. 

In die Sekondere skole is onder andere drie tale naamlik Tswana, Engels en Mrikaans, Wiskunde, 

Biologie, Skeinat, Geskiedenis, Aardrykskunde, Bybelkunde, Landbou wetenskap, Bedryfseko

nomie, Rekeningkunde en Handelswiskunde. Nie-eksamenvakke is Liggaamlike Opvoeding, Musiek 
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en Voorligting. 

Die Onderwyswet (Wet 76 van 1984) was gedurende 1990 nog steeds in werking. Na 1990 het 

verskeie organisasies 'n belangrike rol gespeel met die voorbereiding vir 'n nuwe onderwyswet. 

3.8.9 Gebeure gedurende die laat tagtigerjare. 

Die middel tagtigerjare was gekenmerk deur opstande om politieke regte te verkry vir die Swart 

meerderheid. Gedurende hierdie tydperk was stakings, boikotte, massa aksies en sabotasies aan die 

orde van die dag (Coutts, 1992:14). 

Ondanks oorvol klasse in Swart skole, 'n stagnante ekonomie, fmansiele en handelssanksies is meer 

geld aan Swart onderwys bewillig om die ongelykhede uit te skakel. Swart skole was egter die 

fokuspunt van onrus, brandstigting en terreur, sodat veiligheidsmagte soms wet en orde op 

skoolgronde moes toepas. 

Gedurende 1985 is 'n beweging naamlik People's Education gestig, wat alternatiewe onderwysstrukture 

daargestel het, om onder andere rassisme teen te werk (Coutts, 1992:14). Swart leerlinge het al hoe 

meer mag aan hulself toegeein en die gevolg was dat die Regering streng opgetree het. 

Op 2 Februarie 1990 het President De Klerk verskeie politieke organisasies ontban en 'n poging 

aangewend dat Suid-Mrika na norma!iteit moet terugkeer. V erskillende politieke organisasies het by 

The Convention for a Democratic South Africa (CODESA) vergader om 'n nuwe grondwet vir Suid

Afrika op te stel (Coutts, 1992:14). 
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3.9 SIN1ESE. 

Die Westerlinge wat na Suid-Afrika gekom het, het 'n groot invloed gehad op die ontwikkeling 

van ondetwys in die RS.A. Die idee van formele skoolopleiding is deur die Blankes in Suid-Mrika 

gevestig. 

Daar is gekyk na die sendinggenootskappe se rol in die ondetwys, ook onder die Tswana. Daarna 

is gekyk na ondetwys voor 1910 in die verskillende Provinsies. 

Daarna is gekyk na die periode tussen 1910-1_949, toe Suid-Afrika 'n Unie geword het, tot na die 

N.P. oorgeneem het in Suid-Afrika. 

Die volgende tydperk was 1949-1953 en hier is veral aandag gegee aan die Eiselen-kommissie se 

ondersoek en verslag. Die onderwyswet van 1953 (Wet 47 van 1953) is ook bespreek. 

Daarna is oorgegaan na die tydperk 1954-1976. In hierdie tydperk is Swart onderwys genasio

naliseer en eindig voor die Soweto opstande. 

Die volgende tydperk is 1976-1980 wat handel oor die Cillie Kommissie se ondersoek en bevin

dinge van die Soweto-opstande. Dit sluit af met die Onderwyswet van 1979 (Wet 90 van 1979). 

Die laaste tydperk is 1981-1990. Dit handel oor die De Lange verslag, sy ondersoek en bevin

dinge. Daar word ook gekyk na die Regering se Witskrif van 1983, die Grondwet (Wet 110 van 

1983) en die Onderwyswet (Wet 76 van 1984). 

In hierdie hoofstuk is die ontwikkeling van Swart ondetwys in die RS.A, vanaf 1652-1990 kortliks 

bespreek. Die kulturele, byvoorbeeld moedertaal en medium van onderrig, sosio-ekonomiese, 
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byvoorbeeld fmansies en sosiale insprake, asook politieke probleme is bespreek. 

In die volgende hoofstuk. gaan spesifiek op die Tswana-bevolkingsgroep gekonsentreer word, 

naamlik. hulle oorsprong en die ontwikkeling van hulle onderwys. Daar gaan ook gekyk word wat 

is multikulturele onderwys en of dit 'n moontlike oplossing bied vir onderwys in die RSA met sy 

k:ulturele verskeidenheid. 
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HOOFSTUK4. 

IS MULTIKULTURELE ONDERWYS DIE ANTWOORD VIR DIE KULTURELE 

ONDERRIGPROBLEME VAN DIE TSWANA? 

4.1 DIE VESTIGING VAN SWART INWONERS IN SUID-AFRIKA. 

Daar bestaan min inligting oor die vestiging van Swartes in Suid-Mrika. Dit wat bekend is, is 

hoofsaaklik as gevolg van mondelinge oorvertelling en argeologiese opgrawings wat gedoen is. 

Lank voordat die Swartes Suid-Mrika ingetrek het, was die gebied beset deur persone wat uit die 

steentydperk dateer en die voorouers van die San was (Haliburton, 1991:217 & Shillington, 1990:1). 

Volgens Cornwell (1988:96) het sekere kulture van die vroee Ystertydperk hulle reeds ongeveer 

2000 jaar gelede in Suid-Afrika kom vestig. Alhoewel hierdie groepe Negers was, het hulle nie 

Bantoetale gepraat nie. Daarna het ander groepe, die laat Y stertydperk, hulle in die elfde eeu in 

Suid-Afrika kom vestig. Albei hierdie groepe was die voorvaders van die Bantoesprekende stamme 

en het hulle in die Hoeveld kom vestig (Haliburton, 1991:217 & Cornwell, 1988:96). 

Dit kom daarop neer dat dit verkeerd is om te dink dat die Swartvolke in een groot groep na Suid

Mrika gemigreer het. In die laat Y stertydperk het die groepies nuwelinge veroorsaak dat daar kul

turele en linguistieke vermenging plaasgevind het met Swartes wat alreeds duisende jare in Suid

Afrika gewoon het. Geeneen van hierdie hipoteses kan egter as onomstootlik bewys word nie. 

Aangesien hierdie proefskrif oor die Tswana handel, gaan daar vervolgens gekyk word na wie die 

Tswana is en waar hulle vandaan kom. 
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4.2 DIE GESKIEDENIS VAN DIE TSW ANAVOLK 

Aangesien daar wemtg dokumentasie en ander bronne bestaan oor die ontstaan van die 

Tswanavolk, word hier net kortliks 'n oorsig gegee van die Tswanavolk se geskiedenis soos dit aan 

ons bekend is. 

Die :erm Tswana is 'n woord wat nie lank gelede vir politieke en administratiewe funksies 

geformuleer is nie (Cornwell, 1988:96). In die geskiedenis is dit moeilik om nasionale en stam

groeperings te identifiseer omdat dit nie duidelik gedefinieer kan word nie. 

Daar is vroeer aanvaar dat die Tswana as 'n taalgroep Suid-Afrika oor die Limpopo ingetrek het 

(bylae C kaart 1). Volgens oorlewering in die Tswanageskiedenis word die feit al meer beklemtoon 

dat die Tswana oor kort afstande gemigreer het in Suidwes-Transvaal (Cornwell, 1988:96). Dit wil 

voorkom of die vermenging van kulture en tale op die Transvaalse hoagland gelei het tot die ont

staan van die Tswana. 

Argeologiese opgrawings bewys dat Suid-Transvaal gedurende die elfde eeu die digs bewoonde 

gebied was. Hiervandaan het migrasie oor eeue heen wes- en suidwaarts plaasgevind. Kundiges 

meen dat hierdie kulture baie ooreenstem met die van die modeme Tswana (Cornwell, 1988:98). 

Weens die oorvloed water en weiding het verskillende kapteins hulle eie groepe gevorm, byvoor

beeld die Tlhaping, Thlaro en Rolong. Hierdie groepe is dikwels vernoem na die stigter van die 

groep (Shillington, 1990: 15). 

Vervolgens gaan van die verskillende Tswanagroepe kortliks bespreek word. 

Die Rolong: Hierdie stam is vernoem na hulle voorvader, Morolong, en het 'n gebied bewoon wat 
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noord van die V aalrivier tot by die Kalahari strek (Shillington, 1990: 16). Die vyftiende Rolong-kap-

tein was Tau wat die hoofstad Taung gestig het en 'n ryk opgebou het vanaf die Molopo-rivier tot 

waar Klerksdorp vandag gelee is (Legassick, 1990:443). Die Rolong het verdeel in vier hoofgroepe 
I 

wat elkeen gelei is deur 'n seun van Tau, naamlik Ratlou, Rapulana, Seleka en Tshidi (Shillington, 

1990:17). As gevolg van die Difakane het die Rolongs verspreid geraak en het die Voortrekkers 

hulle in die Vrystaat ontmoet onder kaptein Moroka. Na die Difakane het 'n groep by Thaba 

Nchu gebly, maar 'n deel van die Rolongs het hulle in die omgewing van Mafikeng gaan vestig. 

(Legassick, 1990:444). 01ergelyk kaart 2 in bylae q. 

Die Tlhaping: Gedurende Tau se regering het 'n groep Rolongs weggebreek en hulself langs die 

Vaalrivier gevestig. Gedurende 'n droogte moes hulle vis (tlhapi in Tswana) eet om te oorleef. Van-

daar die naarn Tlhaping. Teen die einde van die agtiende eeu het hulle 'n sterk staat geword en 

Dithatongwas hulle hoofstad (sien bylae C kaart 2). 

Die Hurutshe: Die Hurutshe word beskou as die mees senior van aile Tswanastamme en woon van-

dag in die Maricodistrik (Legassick, 1990:444). Hulle hoofstad was Kaditshwena (Shillington, 

1990:17). Na die dood van hulle vyfde kaptein, Malope, het die stam verdeel in ander groepe, 

naarnlik die Kwena, Ngwato en Ngwaketse (Legassick, 1990:444). 01ergelyk bylae C kaart 2). 

Die Kwena: Teen die laat sewentiende eeu het die Kwena in die Pretoria-omgewing gewoon 

(Shillington, 1990: 17). 01 ergelyk bylae C kaart 2). 

Met die ontdekking van diamante in 1867 in die omgewing waar die Vaalrivier in die Oranje-

rivier vloei, het die Tswana 'n belangrike rol gespeel (Davel, 1992:106). Die Tswana het ook aan

spraak gemaak op die diamantgronde wat deur die Keate-uitspraak opgelos is. 01 ergelyk bylae C 

kaart 3). Die Tswana het met die Suid-Afrikaanse Republiek gebots oor grondregte en hulle is later 

deur Brittanje geannekseer (Cornwell, 1988:102). 
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Nadat diamante ontdek is, het die Tswana 'n belangrike rol gespeel met die ekonomiese en 

politieke ontwikkeling in Suid-Afrika (Manson, 1987:130). Die Tswana, en hier veral die Tlhaping, 

het die delwers voorsien van kos, vuunnaakhout en arbeid (Davenport, 1987:238). Die voor

spoed was egter van korte duur, want nadat die spoorlyn Kimberley in 1885 ~ereik het, is handel

dryf met die Tswana stopgesit. 

Die gewese Republiek van Bophuthatswana wat wt verskillende gelapte dele bestaan het, is 'n 

aanduiding van hoe verspreid die Tswana voorgekom het. Vandag word baie Tswana-sprekende 

mense in die Noord-Kaap en Noordwes provinsies aangetre£ (Sien bylae C, kaart 4). 

In hoofstuk 2 is fundamentele navorsing gedoen oor onderwys, kultuur en volwassenheid vanuit 'n 

Westerse oogpunt en 'n Swart perspektief gesien, en wat sal dien as riglyn vir wat verder in hoof

stuk 4 bespreek gaan word. V ervolgens word gekyk na kulturele faktore en die praktiese implikasies 

wat dit vir die Tswana in die onderwys inhou. 

4.3 KULTURELE FAKTORE SE INVLOED IN DIE ONDERWYSSITUASIE. 

Kultuur en onderwys (sien hoofstuk 2 punt 2.4.4) is twee aspekte wat nie van mekaar geskei kan 

word nie. In Suid-Afrika word dit toenemend ervaar dat verskillende rassegroepe in een klaskamer 

. saamgegroepeer word. Hierdie saamgroepering van verskillende rassegroepe kan daartoe lei dat die 

kultuuragtergrond van sekere groepe nie in ag geneem word tydens die onderrigproses nie. Die 

gevolge hiervan kan moontlik wees dat sommige leerlinge vreemd voel in die klas deurdat die vak, 

onderwerp of metode van onderwys vir hulle vreemd is. 

Volgens Coutts (1992:85) het ondervinding geleer dat daar 'n verband bestaan tussen kultuur en 

onderrigmetodes. Hierdie verband kan daartoe aanleiding gee dat kinders van tradisionele platte

landse gebiede wat nie-Wester:r is, die volgende probleme kan ervaar, naamlik:-
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- 'n swak ontwikkelde taalbegrip; 

- foutiewe uitspraak, grammatika en woordeskat; 

- verkeerde aanwending van die taal wat dien as medium van onderrig; 

- passiwiteit sonder enige werksetiek; 

- verkeerde interpretasie van opdragte; 

- 'n vrees om te misluk; 

- verwarring van feite wat dieselfde lyk; 

- 'n afhanklikheid van visuele vaslegging van feite; en 

- die memoriseer van feite sonder insig. 

Vervolgens word gekyk na watter belangrike bydrae die skool, as onderwysinstansie, moet !ewer om 

die verskillende kulturele faktore prakties toe te pas totdat die leerlinge volwassenheid bereik het 

(sien hoofstuk 2 punt 2.4.6). Die vrae wat hieruit voortspruit gaan dan ook dee! uitmaak van 'n 

empiriese ondersoek deur middel van onderhoude en vraelyste. (Sien hoofstuk 5). 

4.3.1 Analitiese faktore se rol in die onderwyssituasie. 

Die analitiese faktore wat dee! uitmaak van die mens en sy kultuur, handel oor kritiese en logiese 

denke. Daar is sekere vakinhoudelike kennis en vaardighede wat die skool aan die leerling moet 

_ oordra, naamlik die vermoe om te kan lees, skryf en die bemeestering van sekere vakareas soos die 

natuur- en sosiale wetenskappe. 

Die leerlinge (ook die Tswanaleerlinge) moet op 'n sistematiese en logiese wyse onderrigword (Van 

Schalkwyk, 1988:256). Sulke onderrig sal daartoe lei dat die kind se denke so ontwikkel word dat hy 

op 'n logiese wyse kennis en vaardighede ontvang en aanleer (Barnard:1984:181). Hierdeur kan ook 

die Tswanaleerling dee! wees die kennisontploffmg in die modeme samelewing (sien hoofstuk 2 

punt 2.4.6.1). 
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4.3.2 Enkele kultuurhistoriese faktore as bydraende faktor tot kulturele onderrigprobleme. 

In die onderwysstelsel speel samelewingsverbande, soos byvoorbeeld die gesin, 'n belangrike rol 

en die kultuur van die gesin moet in ag geneem word. Geen onderwysstelsel kan homself egter 

isoleer van ander onderwysstelsels nie. Dit is hier belangrik dat daar 'n balans gehandhaaf moet 

word tussen die universele en unieke eienskappe van 'n onderwysstelsel. Dit wil se die kultuur van 

die indvidu moet erken word, maar dit wat goed is in ander kulture se ondet:".;vysstelsels rnoet 

ingewerk word om sodoende jou eie onderwysstelsel te verryk en tred te kan hou met ontwikke

lings wereldwyd (Van Schalk:wyk, 1988:243). 

Gemeenskappe verskil van mekaar en so het die Tswana sy eie kultuur. Die skool moenie weier 

om te verander nie, maar moet ook nie dit wat sy eie is, laat vaar nie (Stone, 1981:96). Sodoende 

kan die skool vreemde kulture inneem en erken, maar ook sy eie, byvoorbeeld sy taal, behou. 

4.3.3 Taal as medium van onderrig in die onderwyssituasie. 

Taal en kultuur is nou verbind en is 'n baie aktuele onderwerp in die onderrig van leerlinge. Daar

om gaan hierdie afdeling meer breedvoerig bespreek word. 

'n Mens dink en kommunikeer in 'n taal. Dit is belangrik dat die moedertaal wat 'n mens se kul

tuur weerspieel, eers goed ontwikkel moet word (Heiberg, 1992:31). Dit help so 'n kind om hom

self reg uit te druk en meer kreatief te dink. 

In Huisgenoot (Desember, 1996:156-159) is verskeie kenners se mening oor Suid-Afrika se taal

kwessie ingewin. Hiervolgens verkies baie ouers om hulle kinders na Engelse skole te stuur omdat 

hulle glo dit is 'n wereldtaal wat meer geleenthede vir hulle kinders kan skep. 
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V ervolgens gaan kortliks gekyk word na verskillende aspekte van taal as medium van onderrig. Die 

belangrike rol wat die moedertaal speel, gaan beklemtoon word. 

Moedertaalonderrig: Volgens die meeste kenners is dit die beste om jou kind in sy moedertaal te laat 

onderrig (Heiberg, 1992:32). Esterhuizen, 'n opvoedkundige sielkundige, se dat 'n mens nie sonder 

taal kan dink nie en jy dink in jou moedertaal. Die gevolg is dat 'n kind vinniger en beter in sy 

moedertaal dink (Barnard, 1984:183; Huisgenoot, Desember 1996:156 & Schoeman, 1983:104). 

Volgens Cluver, (Huisgenoot, Desember 1996:156) 'n Johannesburgse taalkundige, vaar jy altyd 

beter in jou moedertaal, maar as jou moedertaal 'n klein taal is, kan jy die kind benadeel indien hy 

net daarin skoolgaan. Hy glo dat kinders tydens hulle eerste ses skooljare moedertaalonderrig moet 

ontvang, met swaar klem op Engels as vak. Volgens hom is die swakste altematief om 'n kind wat 

in sy eerste jare baie min blootstelling aan Engels gehad het, van graad een af daarin te laat 

skoolgaan. Dekker, & Lemmer, (1993:45) sluit hierby aan deur te se sulke leerlinge het 'n hoe risiko 

· om te druip of die skool vroeg te verlaat. 

Serudu, (Huisgenoot, Desember 1996:157) van Unisa, asook Van Schalkwyk (1988:257) beweer 

dat kinders makliker konseptualiseer in hul moedertaal. Moedertaalonderwys s_org ook dat kinders 

nie van hul kulturele agtergrond en omgewing vervreem word nie. 

Die ideaal sou wees dat swart kinders in Mrikatale onderrig word, maar ongelukkig is die tale nog 

nie goed genoeg ontwikkel om vakke soos Wetenskap en Biologie te beskryf nie. Neethling 

(1995:51) haal vir Claassen aan deur te se dat Swartes deur hulle hele skoolloopbaan in hulle moe

dertaal onderrig moet word en sodoende kan gelyke taalberegtiging van multikulturele onderwys 

ondersteun word. 

Tweede taal as medium van onderrig: Potgieter (Huisgenoot, Desember 1996:156) en Coutts (1992:85) 
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beweer dat kinders veral sukkel om in 'n tweede taal te filosofeer, opstelle te skryf of letterkunde te 

verstaan. 'n Verdere probleem is die ervaring van tyd en ruimte wat die eerste dinge is wat die kind 

in sy moedertaal aanleer. Volgens Potgieter moet kinders tot hulle puberteit in hulle moedertaal 

skoolgaan. Die kind is dan meer volwasse en sy verwysingsraamwerk en begrip behoort sterk ge

noeg te wees om na 'n tweede taal oor te slaan, mits hy goeie blootstelling aan die taal gehad het. 

Volgens Seelye (1981:49) ervaar die leerlinge wat nie Engels goed magtig is nie probleme, byvoor

beeld, hulle dmip maklik en in die proses om Engels te bemeester, skeep hy sy moedertaal en kul

tuur af en dit gee aanleiding daartoe dat hy nie meer trots op sy eie kultuur is nie. 

Neethling (1995:27) haal vir Groenewald aan oor die nadele van 'n tweede taal as medium van 

onderrig deur te se:-

- die verstandelike ontplooiing van die opvoedeling word gerem; 

- die uitbreiding van die woordeskat van die opvoedeling word beperk; en 

- die denkgebeure word bemoeilik en vertraag, terwyl vermoeienis in tree. 

Die nuwe idee van vee!talige ondernys is waar meer as een taal in dieselfde klas gepraat word. Die on

derwyser gee byvoorbeeld klas in Engels en die leerlinge wat Engels goed magtig is, verduidelik dan 

aan anderstalige leerlinge in hulle moedertaal wat die onderwyser se (Dicker, 1995:119-120). Hier 

kan egter praktiese probleme ontstaan wanneer die leerlinge nie Engels goed verstaan nie, of waar 

die onderwyser nie die leerlinge se taal magtig is nie. Dan sal weer na een taal, naarnlik Engels, 

teruggeval moet word. 

Uit bogenoemde argumente blyk dit dat die onderrig in 'n tweede taal vanaf 'n vroee stadium se

kere nadele vir die Tswana (en enige ander) kind kan inhou. Hierdie nadele kan soos volg saarn

gevat word, naarnlik:-
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- die meeste Tswanakinders het min blootstelling aan Engels (in 'n vroee stadium van hulle 

lewe). 

- daar kan gapings in leerareas ontstaan omdat die vreemde taal nie altyd reg verstaan word nie 

en die kind sekere terminologiee in vakverband verkeerd interpreteer (Coutts, 1992:85). 

4.3.4 Enkele sosiale faktore wat 'n bepalende rol speel in die onderwyssituasie. 

Die mens is 'n sosiale wese wat nie in afsondering kan bly voortbestaan nie. Suid-Afrika is 'n land 

wat ryk is aan verskillende kulture wat onderling met mekaar omgang het (Schoeman, 1983:273). 

Dit is belangrik dat elke persoon sy eie kultuur moet ken en trots moet wees daarop, want so

doende kan hy homself tussen ander mense identifiseer (Van Schalkwyk, 1986:243). Dit is ook 

belangrik dat elke persoon 'n gelyke kans moet he om ten voile te ontwikkel in sy gemeenskap (Van 

der Merwe, 1988:352). Alhoewel hy met ander kulture in aanraking kom, moet elke kind op skool 

die geleentheid kry om in sy eie kultuur onderrig te word. 

Onder sosiale faktore word bedoel dat leerlinge met mekaar sal speel, kommunikeer en vriend

skapsbande sluit. Sosiale faktore sluit ook in dat daar onderlinge omgang en kommunikasie 

tussen onderwysers, kinders en ouers sal wees (Barnard, 1984:184 & Stone, 1981:79). 

Bogenoemde sosiale faktore bring mee dat die Tswanagemeenskap, net soos enige ander gemeen

skap, insette sal moet lewer om te sorg dat die skool sy eie kultuur bevorder. Hierdie insette kan 

verskeie vorms aanneem, soos byvoorbeeld die verkiesing van skoolrade, stigting van ouer

onderwysers-verenigings, huisbesoek deur onderwysers en oueraande by die skool. Wanneer boge

noemde plaasvind, gee dit aanleiding tot spontane onderlinge verkeer wat die mens op sosiale vlak 

sal verryk (Schoeman, 1983:230). 
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4.3.5 Sosio-ekonomiese faktore se invloed in die onderwyssituasie. 

Op die huidige oomblik ervaar Suid-Afrika 'n ekonomiese k:risis wat deursuur na die onderwys. 

Voorbeelde hiervan is die hoe onderwyser-leerling-ratio en tekorte aan fasiliteite en skryfbehoeftes. 

In 'n ondersoek na die redes waarom swart matriekleerlinge in die gebied van Bergville, Natal, so 

swak gepresteer het, is 'n tekort aan fasiliteite as die t\veede vemaamste rede aangevoer (Simon, 

1985:81). 

Volgens Simon (1985:81) word die skuld vir swak eksamenuitslae voor die deur van die onderwy

sers gele. Onderwys kan verbeter wanneer 'n- leerkultuur by skole geskep word. Onderwysers en 

leerlinge moet self verant\voordelikheid begin aanvaar, in die opsig dat onderwysers in die klas

kamer moet wees en onderrig, en leerlinge klasse moet bywoon en moet leer. 

4.3.6 Estetiese faktore wat deel van die kurrikulum uitmaak. 

Estetiese faktore, wat ook skone harmonie is, (sien hoofstuk 2 punt 2.4.6.6) maak 'n belangrike deel 

uit van die skool se kurrikulum en kan soms afgeskeep word. 

Dit kan in die kurrikulum voorkom in tale, kuns en sang. Byvoorbeeld word jou moedertaal 

gerespekteer, en word tradisionele liedjies en kuns beoefen? (Barnard, 1984:185). Dit kan t\veedens 

ook voorkom in onderlinge kontak met ander kultuurgroepe met die beoefening van sport en 

kultuur. Hier kan gevra word of die ander kultuur hierin gerespekteer word. Skoonheid kan der

dens ook weerspieel word deur netjiese en skoon geboue en gronde (Schoeman, 1983:232; 

Stone, 1981:83; & Van Schalkwyk, 1988:258). 

Bogenoemde estetiese faktore bring mee dat die Tswanagemeenskap, net soos enige ander ge

meenskap, insette sal moet lewer om te sorg dat die skool sy eie kultuur bevorder. Hierdie insette 

116 



kan verskeie vorms aanneem, soos byvoorbeeld die erkenning van Tswana as moedertaal en die 

beoefening van sang en kuns wat tradisioneel deel van die Tswana se kultuur is (Barnard, 1984:185). 

4.3.7 Juridiese faktore in die onderwyssituasie. 

Hierdie aspek handel oor die belangrike rol van die regstelsel wat deur 'n land gehandhaaf word 

(Van Schalkwyk, 1988:259). Elke individu en gemeenskap se regte moet beskerm word. Mense

regte word in die nuwe Grondwet beskerm en as gevolg hiervan is elke persoon geregtig op 

onderwys in die taal van sy keuse (Northern Cape Provincial policy working document, 1 June 

1995:12). 

Dit is die staat se verantwoordelikheid om toe te sien dat elke persoon in die land 'n gelyke kans 

moet he om onderrig te word in 'n ordelike onderwysstelsel (Barnard, 1984:185). Sodoende het elke 

Tswanaleerling 'n gelyke kans om onderrig te word tot sy voile potensiaal om sy plek in die 

samelewing in te neem (Draft policy document, September 1994:5). 

4.3.8 Die rol wat etiese faktore speel in die onderwyssituasie. 

Dit handel hier oor respek en lojaliteit wat 'n kind teenoor sy ouers, gemeenskap en skool moet 

openbaar (sien hoofstuk 2 punt 2.4.6.8). Die leerling moet onderwysers en ander leerlinge respek

teer. Hy moet ook 'n waardestelsel opbou deur dit wat vir ander belangrik is, te erken en te 

waardeer. Die leerling moet leer om verantwoordelikheid te aanvaar en eerlik en opreg in sy 

studies te wees (Barnard, 1984:187). 

Bogenoemde etiese faktore gee daartoe aanleiding dat die Tswanaleerling, net soos leerlinge van 

ander rassegroepe, in staat moet wees om in die skool aan te pas en 'n eerlike en hardwerkende per

soon te wees. Hy moet sy medeleerlinge, onderwysers en ouers respekteer (Barnard, 1984:187). 
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4.3.9 Die rol wat godsdiens in die onderwyssituasie speel. 

Elke mens glo aan iets wat meestal met godsdiens gekoppel kan word. In die onderwys word die 

ouers en leerlinge se godsdiens gerespekteer en erken (Van Schalkwyk, 1988:187-188). Die nuwe 

uitgangspunt by skole is om die leerlinge bewus te maak van die verskeidenheid godsdienste wat be

staan. Die leerlinge maak kennis met ander godsdienste en leer om hulle te respekteer (Northern 

Cape Provincial policy working document, 1 June 1995:13). 

Wanneer die kulturele faktore (wat onder punt 4.2 genoem en bespreek is) en die eise wat dit aan 

onderwys stel, ontleed word, is dit duidelik dat 'n groot en moeilike taak op die skouers van onder

wysers rus. 

Daar gaan nou kortliks gekyk word na multikulturalisme en die rol wat dit in Suid-Afrika speel. 

4.4 MULTIKULTURALISME AS FAl<TOR IN ONDERWYSPROBLEME. 

Die woord multikulturalisme beteken 'n verskeidenheid van kulture wat in die wereld bestaan. 

Durojanye (1985:247-304) skryf die volgende oor multikulturalisme: Wanneer verskillende kulture saam

gegroepeer word, bestaan die gevaar dat, wanneer die minderheidsgroep met die meerderheidsgroep assimileer, die 

minderheidsgroep ry eie kultuur kan versaak om erkenning te kry l?J die meerderheidsgroep. 

Volgens Bullivant (1986:113) het die Australiese ministerie van onderwys multikulturalisme beskryf 

as: ... an ideal sociery where groups would co-exist harmoniousfy, free to maintain ma'!)' of their distinctive religious, 

linguistic or social customs, equal in their access to resources, civzl rights and political power and sharing with the rest of 

the sociery particular concerns and values, which have national significance. 

As gevolg van kolonisasie is grense vir lande waarin verskillende etniese groepe saamgegroepeer is, 
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vasgele. Wanneer meer as een kultuurgroep in 'n land saamgegroepeer word, word diegene wie se 

kultuur van jou eie verskil, beskou as persone wat geen kultuur het nie, of sy kultuur word as 

minderwaardig beskou (Duminy, & Steyn, 1985:56-60). 

Die Westerse industriele beskawing gee aanleiding tot die verbrokkeling van Mrikakultuur en die 

Westerse kultuur het ook invloed gehad op die Tswana se kultuur (McGurk, 1990:101). Heiberg 

(1992:22) sluit hierby aan deur te vermaan dat die Westerling nie die Swartman se kultuur moet 

probeer vorm na sy eie nie, maar die geslote kulturele samelewing van die Swartman moet ontsluit 

tot 'n kulturele rykdom waartoe aile kulture bestem is. 

Assimilasie is volgens die V erklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne, & Eksteen, 

1993:49) die samesmelting van verskillende kulture tot een geheel. Assimilasie is wanneer 'n kul

tuurgroep die waardes, norme en karaktereienskappe van 'n ander kultuur oomeem en sy eie 

verwerp (Banks, & Lynch, 1986: 197). Die oogmerk van assimilasie in die onderwys is om individue en 

groepe mense in 'n dominante, hoofstroomku!tuur wat as meerderwaardig beskou word, .op te neem (Squelch. 

1996(a):77). Dit impliseer ook dat die mense in die dominante kultuur opgeneem wil word. Hieruit 

kan afgelei word dat voorstanders van assimilasie kulturele verskille as 'n nadeel beskou, want dit 

kan aanleiding gee tot probleme om-dat die minderheidsgroep se kultuur van die dominante kultuur 

verskil. 

Die teenoorgestelde van assimilasie is apartheid of separatisme, waar etniese groepe apart bly 

voortbestaan. Separatisme kan geklassifiseer word onder kulturele pluralisme, wat die verskille 

tussen etniese groepe oordryf. Hierdeur word die samelewing verdeel en geskei (Squelch, 1996(a): 

80-83). 

Assimilasie is die gevolg van 'n monokulturele beleid van die meerderheidsgroep en het vroeer in 

die meeste multikulturele Westerse lande voorgekom (Lemmer, & Squelch, 1993:2). Dit kom 
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daarop neer dat die regerings van Westerse lande waar meer as een kultuur voorkom, gesorg het dat 

die kultuur wat eie aan die regeerders is, die heersende kultuur in die land is. Hiervan is die VSA 'n 

voorbeeld (Banks, & Lynch, 1986:197). 

Tussen die twee uiterstes, naamlik assimilasie en apartheid, is multikulturalisme, wat 'n moontlike 

oplossing bied. Dit is waar almal sekere gemeenskaplike waardes deel (byvoorbeeld almal se kinders 

gaan skool toe en word onderrig) en tog behou elke groep sy eie kultuur (byvoorbeeld, sy 

moedertaal is die medium van onderrig) wat vir hom waardevol is. Die kultuur van elke groep kan 

so verryk word deur waardes van ander kulture oor te neem (sien hoofstuk 2 punt 2.4.5.4). 'n 

Voorbeeld is taal, waar Engels byvoorbeeld aangeneem word as 'n gemeenskaplike taal as medium 

van onderrig. 

Assimilasie ontken dat kulture van mekaar verskil en dit kan lei tot 'n lae selfbeeld en 'n persoon 

kan van sy eie kultuur vervreem word (Lemmer, & Squelch, 1993:2). Hierteenoor laat multi-kultu

ralisme ruimte dat kulture voortdurend verander en vemuwe, maar elke kultuur behou nog se

kere norme en waardes wat sy eie kern vorm, byvoorbeeld taal. Elke leerling moet die norme en 

waardes van die hoofstroomkultuur in die land leer ken, die makrokultuur, om in te pas en effek

tief in die gemeenskap te funksioneer. Dit beteken egter nie dat hy sy eie kulturele erfenis, die 

mikrokultuur, ontken en versaak nie, maar dit nog steeds behou (Lemmer, & Squelch, 1993:2). 

Die makrokultuur is dus die nasionale of gemeenskaplike kultuur van die land en die kleiner 

kulture waaruit dit bestaan, is mikrokulture (Squelch, 1996(a) :52). Elke kultuurgroep het oorkoe

pelende waardes, ideale, gelowe ensomeer. Sodoende kan die gemeenskaplike waardes in harmonie 

ontwikkel saam met etniese waardes. 

Die onderwysstelsel van Suid-Afrika ondergaan omvangryke veranderinge wat aanleiding gee tot 

nuwe uitdagings en probleme. Voorbeelde hiervan is dat meer leerlinge klasse bywoon, die skole en 

klaskamers kry leerlinge van verskillende kulture en nuwe kurrikula word opgestel (Squelch, 
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1996(a):iv). Hierdie toedrag van sake veroorsaak dat onderwysers voortdurend nuwe vaardighede 

moet aanleer om die situasie te kan hanteer. Hier wag dus 'n uitdaging aan onderwysers om aan 

leerlinge van verskillende kulture se opvoedkundige behoeftes te voldoen. 

Multikulturele onderwys gaan nou van nader beskou word asook die opsies wat dit aan die 

Tswanaleerling bied om, met sy eie unieke kultuur, in die Suid-Afrikaanse skoolstelsel opgeneem te 

word. 

4.5 MULTIKULTIJRELE ONDERWYS. 

4.5.1 Inleiding. 

Die huidige ANC-regering, asook verskillende vonge regerings m Suid-Afrika, 1s daarvoor 

verant<.;voordelik dat verskillende kulture in die onderwys verskillend benader word. 

Separatisme was nog altyd 'n kenmerk van die onderwys in Suid-Afrika. Die Onderwyswet van 

1907 het gekleurde kinders verbied om in Blanke skole te wees (Behr, 1984:175). Gedurende die re

geringstydperk onder die Nasionale Party wat in 1948 aan bewind gekom het, is 'n segre

gasiebeleid grootliks in skole toegepas met die gevolg dat daar skole vir Blankes, Swartes, I<leur

linge en Asiers was. Hierdie afsonderlike onderwys se doel was om die kultureel diverse bevol

king te verdeel en kinders in hulle eie kultuur te onderrig (Behr, 1971:397; & Squelch, 1996(b):53). 

Elke etniese groep het dus sy eie skole gehad waar hulle onderrig is. 

Alhoewel die onderwys veronderstel was om cfsonder!ik, maar gejyk te wees, was dit nie die geval nie. 

Hierdie ongelykhede het voorgekom by die voorsiening en verspreiding van fmansiele hulpbronne, 

die toewysing van fisiese hulpbronne, disproporsionele leerkrag-leerling-verhoudinge, hoe uitval

syfers onder agtergeblewe groepe en die swak gehalte van onderwys (Squelch, 1996(b):53). In die 

121 



praktyk was die swart onderwysers swakker gekwalifiseerd, die klaskamers oorvol en daar was 'n 

tekort aan toerusting en fasiliteite. 

Na die 1976-Soweto-opstande het sekere privaatskole, soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke 

Kerk, sy skole vir aile rasse oopgestel (Squelch, 1996(b):54). Onder die huidige ANC-regering kom 

demokrasie en menseregte sterk na vore en die gevolg is dat enige persoon, ongeag ras, taal en 

godsdiens enige skool mag bywoon (Suid-Afrika (Republiek) 24 April1996:75). Dit kan aanleiding 

gee tot nie-rassige onderwys waar kulturele verskille ge1gnoreer word en die skool gebruik word 

om 'n nuwe kultuur te bou. Squelch (1996 (b):SS) se egter dat die desegregasie van skoolopleiding 

nie outomaties die gehalte van onderwys sal verbeter nie. Desegregasie sal ook nie vraagstukke soos 

ongelykhede, rassisme en diskriminasie oplos nie tensy die hele onderwysstelsel hervorm word. 

Daar gaan nou gekyk word na die historiese agtergrond van multikulturele onderwys. 

4.5.2 Ontstaan van Multikulturele onderwys. 

Vir baie jare het die VSA bekend gestaan as the great melting pot, waar mense van verskillende kulture 

hulle in Amerika gevestig het, veral na die T weede Wereldoorlog, en hier hul eie kultuur prysgee het 

en 'n Amerikaanse kultuur aangeneem het (Saunders, 1982:13 & Tiedt, 1979:2). Squelch (1996(a):86) 

. noem dat sosiale, politieke en ekonomiese faktore bygedra het tot die ontwikkeling van 

multikulturele onderwys en haal vir Lynch aan waar die noem dat drie hoofredes aanleiding gegee 

het tot multikulturele onderwys, naamlik:-

- immigrasie het toegeneem en dit het gelei tot verandering in die samestelling van samelewings 

waar die immigrante se kultuur verskil het van die van die inwoners; 

- grootskeepse beweging van mense, veral na die T weede Wereldoorlog, het voortgeduur met die 

soek na 'n heenkome en ekonomiese geleenthede in ander Iande; en 
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- die vemietiging van menselewens in die oorlog het 'n groter belangstelling in menseregte laat 

ontstaan. 

Mutikulturele onderwys het egter in die V erenigde State van Amerika 0fSA) begin as gevolg van 

etniese herlewingsbewegings om sosiale en historiese gebeure wat tot ongelyke geleenthede gelei 

het, te hervorm (Banks, & Lynch, 1986:201). Ten spyte van 'n heterogene bevolking het die VSA 'n 

sosiale beleid van assimilasie gevolg. Sodoende is 'n beleid van assimilasie en segregasie ook in 

die onderwys gevolg (Dekker, & Lemmer, 1993:38). Die Amerikaanse skoolstelsel se onvem1oe om 

gelyke onder-wysgeleenthede vir aile kinders te voorsien, het tot multikulturele onderwys 

aanleiding gegee wat die beleid van assimilasi_e uitgedaag het (Squelch, 1996(a):86). Tot die vroee 

vyftigerjare was onderwys in die VSA apart en ongelyk (Lemmer, & Squelch, 1993:3). Volgens 

Banks, & Lynch, (1986:201) was die hoofdoel van multikulturele onderwys opvoedkundige her

vorming waardeur studente van verskillende rasse en etniese groepe gelyke onderwys kry. 

Volgens Banks, & Lynch, (1986:201) en Squelch (1996(a):88-89) het multikulturele onderwys in die 

VSA in vyf fases ontwikkel, naanilik:-

- mono-etniese kursusse is ingestel as gevolg van druk dat instellings meer voldoende voorsie

ning moes maak vir die behoeftes van minderheidsgroepe. Die mono-etniese kursusse is aan 

spesifieke etniese groepe aangebied en het hoofsaaklik gehandel oor blanke rassisme en die 

onderdrukking van die nie-blanke; 

- kursusse in multi-etniese studies het gevolg namate meer etniese groepe begin aandring het 

dat hulle eie geskiedenis en kulture in die kurrikulum opgeneem moet word en aan aile studente 

onderrig moes word; 

- multi-etniese onderwys was nodig omdat gevind is dat sekere leerkragte 'n negatiewe houding 
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openbaar het en die etniese materiaal ondoeltreffend aangewend het. Gevolglik het opvoeders 

daarop begin aandring dat 'n breer onderwyshervorming moet plaasvind met die fokus op die 

totale skoolomgewing; 

- multikulttuele onderwys het ontstaan toe talle opvoeders in 'n onderwyshervormingsbewe

ging begin belangstel wat nie net in etniese minderheidsgroepe se behoeftes moet voldoen nie, 

maar ook in die van agtergeblewe groepe, godsdienstige groepe en gestremdes; en 

- institusionalisering wat beskryf word as die geleidelike ontwikk.eling en vestiging van 

bogenoemde vier fases wat 'n stadige proses is. 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat bo en behalwe onderrig aan verskillende etniese groepe, mul

tikulturele onderwys ook aan die gestremde en begaafde kind gelyke geleenthede en akademiese 

gelykheid bied. 

DuPlessis (1987:94) vermeld dat daar in 1896 in die Amerikaanse Hooggeregshof 'n saak Plessy v 

Ferguson was waarin die hof uitspraak gelewer het ten gunste van aparte skole vir afsonderlike 

bevolkingsgroepe. Die hof het bevind dat afsonderlike onderwys, met gelyksoortige onderwys

fasiliteite, nie teenstrydig met die grondwet van die VSA is nie. 

Volgens Tiedt (1979:9) het die Hooggeregshof van die VSA in die saak, Brown v Topeka Board 

of Education, bevind dat aparte skole tot ongelykhede aanleiding gee. In 1954 is aparte skole vir 

Blankes en Swartes as ongrondwetlik verklaar (Squelch, 1996(a):87). Hierdie beslissing het daartoe 

aanleiding gegee dat 'n US Commission on Civil Rights in 1957 gestig is wat klagtes oor rassisme aange

hoor het (Squelch, 1996(a):87). 

Die werking van bogenoemde kommissie het tot gevolg gehad dat onderwyswetgewing in die 
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VSA in die sestigerjare so verander het dat dit gelyke toegang tot onderwys .aan aile bevolkings

groepe verseker het. Volgens Du Plessis (1987:96) het drastiese stappe in die VSA gevolg om 

desegregasie in skole verpligtend te maak deur middel van geregshowe. Die kurrikulum is 

verander en die kulturele erfenis van aile etniese groepe is ingesluit (Dekker, & Lemmer, 1993:39). 

Die gevolg was 'n meer omvattende benadering tot onderwys wat rasse-ongelykhede, kulture en so

sio-eko-nomiese ongelykhede aangespreek het. 

Die verandenng in die VSA het 'n groot invloed op ander Westerse multikulturele lande gehad. 

In die volgende afdeling gaan daar gekyk word na wat onder multikulturele onderwys verstaan 

word. 

4.5.3 Wat is multikulturele onderwys? 

Multikulturele onderwys is 'n baie aktuele en kontroversiele onderwerp. Daar bestaan verskillende 

definisies oor wat multikulturele onderwys is en dit gee aanleiding daartoe dat hierdie definisies nie 

in aile geledere aanvaarbaar is nie. 

Dit is moeilik om een enkele defmisie te gee van wat multikulturele onderwys is. Die gevolg van 

hierdie onduidelikhede is dat multikulturele onderwys by verskillende instansies verskillend toegepas 

.. word. Dit word soms aanvaar dat multikulturele onderwys toegepas word wanneer leerlinge ingelig 

word oor die kultuur van ander leerlinge (Lemmer, & Squelch, 1993:3). 

V ervolgens gaan 'n paar defmisies gegee word oor wat multikulturele onderwys is en hoe verskil

lende opvoedkundiges multikulturele onderwys beskryf. 

Uit 'n inligtingstuk van die Sentrum vir Ontwikkeling en Ondersteunende Opleiding in Bloemfon

tein, (November/Desember, 1993:3) word multikulturele onderwys beskryf as: .... education which 
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makes provision for the maintenance of dtjferent cultural entities which are represented in the education rystem. 

Multikulturele onderwys word deur Baker (1983:4) gedefmieer as 'n proses waardeur individue van 

hulself en van hulle plek in die groter wereld bewus word. Banks, & Lynch, (1986:201) ornskryf 

multikulturele onderwys as 'n hervonningsbeweging wat poog om skole te verander sodat aile 

leerlinge van elke groep gelyke geleenthede het om te leer. V erder omskryf Banks, & Lynch, 

(1986:42) die defmisie van die Amerikaanse Assosiasie van Onderwyskolleges oor wat multikulturele 

onderwys is, as volg: Multicultural education qffirms that schools should be oriented towards the cultural 

enrichment of all children and youths through programs rooted to the preservation and extension of cultural 

alternatives. 

Die ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development) (1977:3) noem dat: 

Multicultural education goes bryond understanding and acceptance of different cultures. It recognizes the right of 

different cultures to exist, as separate and distina entities, and acknowledges their contribution to the societal entiry. 

Hoopes, & Pusch, (1981:4) beskryf multikulturele onderwys as 'n gestruktureerde proses wat 

daartoe moet aanleiding gee dat mense van verskillende kulture mekaar moet verstaan, aanvaar en 

konstruktiewe verhoudings moet he. Volgens Claassen (1986:14) kan multikulturele onderwys as 'n 

salad bowl omskryf word waar elke bestanddeel van die slaai steeds herkenbaar is. Hiervolgens 

_ word mense van verskillende kulture saamgevoeg, terwyl individuele kulture steeds herken word. 

'n Volledige definisie is die van Suzuki (1984:305) waarin hy multikulturele onderwys as volg defi-

nieer, naamlik:-

Multicultural education is a multidisciplinary educational program that provides multiple learning environments 

matching the academic, social and linguistic needs of students. These needs mqy vary wide!J due to differences in the 

race, sex, ethniciry, or sociolinguistic backgrounds of the students. .......... the program should help students develop a 
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better understanding qf their own backgrounds and qf other groups that compose our sociery. Through this process, the 

program should help students learn to respect and appreciate cultural diversiry, overcome ethnocentric and prejudical 

attitudes, and understand the sociohistorica~ economic, and prychological factors that have produced the contemporary 

conditions qf ethnic polarization, inequa!iry, and alienation . ......... final!J it should help them conceptualize a vision qf 

a better sociery and acquire the necessary knowledge, understanding, and skills to enable them to move the sociery to-

wards greater equa!iry and freedom .......... and the development qf meaningful identiry for all people. 

Die meeste definisies beskryf multikulturele onderwys as 'n benadering tot onderwys wat 'n 

aaneenlopende proses is en die volgende insluit, naamlik:-

- ontwikk.eling van kulturele bewustheid; 

- die erkenning en aanvaarding van kulturele verskille wat in ag geneem word tydens die formu

lering van onderwysbeleid; 

- ontwikk.eling van gelykheid in onderwys; en 

- die omskep van die skoolomgewing om aan die behoeftes van studente van verskillende 

kulture, taal en sosio-ekonomiese agtergrond te voldoen (Dekker, & Lemmer, 1993:36). 

Uit genoemde definisies noem Squelch (1996(a):95) die volgende kenmerke van multikulturele 

onderwys ten einde geskikte leergeleenthede te skep vir studente uit diverse agtergronde, naamlik 

dat multikulturele onderwys:-

- erkenning verleen aan die regmatige bestaan van verskillende kulturele groepe; 

- kulturele diversiteit as 'n bate beskou en nie as 'n las nie; 
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- die ontwikkeling van 'n regverdige en demokratiese samelewing voorstaan; 

- die verskille tussen mense insluit; 

- eerder inklusief as divisief is. Diversiteit is nie verdeeldheid soos in die geval van separatisme nie; 

- tot demokratiese prosesse en praktyke verbind is; en 

- daarna streef om rassisme en vooroordeel in die samelewing teen te werk. 

Na die uiteensetting van definisies en kenmerke van multikulturele onderwys gaan daar nou gekyk 

word na watter doelwitte daar in multikulturele onderwys bestaan. 

4.5.4 Doelwitte van multikulturele onderwys. 

Squelch (1996(a):iv) noem dat die hoofdoel van multikulturele onderwys is om die leerkragte te 

help om meer krities bewus te raak van die aard van die multikulturele klaskamer, en die soorte on

derwysbeleidsrigtings en praktyke wat suksesvolle onderwys in multikulturele skole bevorder . 

. Multikulturele onderwys wil eerstens 'n persoon bewus maak van sy eie kulturele erfenis en van die 

feit dat een kultuur nie belangriker as 'n ander kultuur is nie en tweedens het dit die verkryging van 

vaardighede om effektief in 'n multikulturele omgewing te funksioneer ten doel (Hoopes, & Pusch, 

1981:4). 

Volgens Neethling (1995:24) kan die doelwitte vir Multikulturele onderwys soos volg gekategori

seer word, naamlik om:-
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- begrip, respek en lojaliteit in menslike diversiteit te kweek; 

- gelyke ondetwysgeleenthede te voorsien; 

- gelyke onderwysstandaarde te bewerkstellig; 

- bestaansreg aan kulturele, etniese, taal- en godsdiensgroepe te erken; 

- wedersydse aanvaarding en begrip tussen verskillende kultuurgroepe te bevorder; 

- individualiteit te erken; en 

- aan oplossings vir moontlike koniliksituasies mee te werk. 

Volgens Baker (1994:25-26) en Dekker, & Lemmer, (1993:40-42) word die volgende gemeen

skaplike doelwitte in multikulturele onderwys uitgelig en elkeen word kortliks bespreek, naamlik:-

4.5.4.1 Bevordering van gefyke oncfern:ysgeleenthede. 

Een van die hoekstene van multikulturele onderwys is gelyke ondetwysgeleenthede (Bennett, 

1986:52). Multikulturele onderwys spreek hiervolgens ongelykhede en diskriminasie aan wat 

ontstaan uit rasse-, taal-, geslags- en godsdiensverskille. Vanwee die feit dat multikulturele onderwys 

vry is van diskriminasie en vooroordeel, behoort aile leerlinge 'n gelyke kans te kry om op skool te 

presteer (Dekker, & Lemmer, 1993:41). Daar moet weggedoen word met aile wette en reels wat 

sommige groepe verhoed om dee! te wees van ondetwys (Squelch, 1996(a):35). 

129 



4.5.4.2 Die vermoif om jouse!f te identifiseer tussen ander groepe. 

Multikulturele onderwys het ten doel om elke individu te help om sy eie kultuur en die van ander 

beter te verstaan en te respekteer. Die oomblik as 'n persoon positief oor sy ·eie kultuur is en dit 

waardeer en verstaan, kan hy meer oor ander mense se kultuur leer en dit verstaan (Baker, 1994:25 

& Dekker, 1993:41). 

4.5.4.3 Die verstaan en waardering van ander kulture. 

Deur ander kulture te verstaan, versterk 'n mens jouself, want dit help jou om jouself beter te 

verstaan en meer objektief in jou optrede te wees. Dit kom daarop neer dat, om te oorleef 'n mens 

kennis moet he van ander kulture en dit moet respekteer. 

4.5.4.4 V erminden"ng van rassediskriminasie. 

'n V erdere doelwit van multikulturele onderwys is om rassedisk.rirninasie wat ontstaan as gevolg van 

unieke rasse- en kulturele eienskappe, te verminder. Rassistiese houdings wat tot ongelykhede lei, 

word teengewerk . 

. 4.5.4.5 Ontwikkeling van multikulture!e houdings, vaardighede en kennis om bulle sodoende te laat inpresteer. 

Multikulturele onderwys het ook ten doel om relevante houdings, vaardighede en kennis oor te dra 

om almal voor te berei om deel te wees van 'n kultureel diverse omgewing. Elke individu wat aka

demies presteer, verwerf sekere vaardighede waarmee hy homself inpresteer in die samelewing en 

so 'n bydrae kan lewer tot konstruktiewe sosiale veranderings (Squelch, 1996(a):108). 'n Monokultu

rele benadering word vervang met 'n multikulturele perspektief. Hierdeur kry alle leerlinge gelyke 

geleenthede, ongeag elkeen se unieke agtergrond (Dekker, & Lemmer, 1993:41). 
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4.5.4.6 Vas/egging van kernwaardes. 

Bacchus (1991:89) noem dat elke gemeenskap sekere kemwaardes moet he wat elkeen in staat stel 

om in die gemeenskap deelnemend te funksioneer. Multikulturele onderwys se doe! is die insluiting 

van unieke en gemeenskaplike waardes. 

4.5.4.7 Ontwikkeling van 'n goeie verhouding tussen die skoo! en dte ouerhuis. 

Ouers speel 'n belangrike rol in die onderrig van leerlinge. Elke kind se kennis, waardes en houdings 

is reeds by die ouerhuis vasgele voordat hy skool toe gaan. Dit is 'n stadige proses vir die leerling 

om die nuwe waardes waarmee hy in die skool te doen kry, te akk.ommodeer (Bosman, 1991:676). 

Daar moet dus goeie kommunikasie tussen die ouers en die skool wees tot voordeel van die kind. 

In multikulturele omgewings is daar onvermydelik meer spanning en probleme tussen die huis en 

die skool (Squelch, 1996(b):59). Die onderwyser werk ook met ouers wat verskillende politieke en 

sosio-ekonomiese agtergronde het. Hier is 'n multikulturele perspektief op ouerbetrokkenheid en 

leerkrag-ouer-verhoudinge van kardinale belang. Sodoende kan die een struikelblok, naamlik kruis

kulturele kommunikasieverskille, vermy word (Squelch, 1996(b) :59) . 

. Wanneer daar na bogenoemde doelwitte gekyk word, kan die afleiding gemaak word dat multikul

turele onderwys 'n proses is wat deeglike beplanning verg. Daar gaan sekere eise aan die onderrig 

van multikulturele onderwys gestel word waaraan aandag gegee moet word. V ervolgens gaan van 

hierdie eise wat aan multikulturele onderwys gestel word om suksesvol te wees, nader toegelig word. 

4.5.5 Eise vir suksesvolle multikulturele onderwys. 

Daar is verskeie faktore wat 'n bepalende rol speel in die suksesvolle aanbieding van multikulturele 
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onderwys in die skool. Van hierdie faktore word deur Dekker, & Lemmer, (1993:42-46) as volg 

genoem, naamlik:-

4.5.5.1 V roee integrasie. 

Multikulturele onderwys kan meer suksesvol wees indien die leerling op 'n jong ouderdom, reeds op 

voorskoolse vlak, hieraan blootgestel word. Dit is nie 'n voorvereiste dat verskillende rassegroepe in 

die klas teenwoordig hoef te wees nie; selfs in monokulturele skole kan leerlinge voorberei word 

om die vereistes wat 'n multikulturele samelewing aan hulle stel, te oorkom (Dekker, & Lemmer, 

1993:42). 

4.5.5.2 Die ontwikkeling van 'n kurrikulum. 

Volgens Lynch, (1989:15) lewe ons in 'n multikulturele samelewing en die kurrikulum moet op 'n 

simpatieke wyse die verskillende kulture reflekteer. Die kurrikulum moet so hervorm word dat die 

behoeftes van aile leerlinge daarin weerspieel word tydens die seleksie, samestelling en aanbieding 

van die kurrikulum. Die kurrikulum moet multikultureel wees om sodoende gelyke deelname te 

verseker . 

. Volgens Bullivant (1986:42) het die onderrig van verskillende kulture, hulle geskiedenis, gewoontes 

en lewenswyses niks te doen met gelyke onderwysgeleenthede nie. Multikulturele onderwys moet 

op aile vakke, selfs die neutrale wetenskappe, byvoorbeeld Wiskunde, geihkorporeer word. Die leer

linge moet dus in elke vak ervaring en geleenthede kry wat verder strek as sy eie leef.Wereld. 

Hand aan hand met die kurrikulum moet die onderrigmateriaal, byvoorbeeld boeke, notas, artikels, 
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films, videos en prente baie selektief plaasvind. In hierdie seleksieproses moet die akkuraatheid van 

inhoud, die skrywer se siening, die teenwoordigheid van verskillende groepe, taal en illustrasie in ag 

geneem word. 

Soms weerspieel die onderrigmateriaal nie die kultureel diverse aard van die samelewing nie en is 

teenstrydig met die doelstellings van multikulturele onderwys (Squelch, 1996(a):112). Grant, & 

Grant, (1977: 119-120) maak die volgende aanbevelings oor wat gedoen kan word in verband met 

die inhoud van klaskamermateriaal om multikulturele onderwys te verbeter, naamlik:-

- reflekteer die pluralistiese gemeenskap in -'n positiewe lig en moenie rasseverskille uitlig nie; 

- sluit soveel moontlik verskillende kulture van oor die wereld in in materiale wat aan leerlinge 

uitgedeel word; 

- laat leerlinge die bydraes van persone van verskillende rassegroepe in die wetenskap, onderwys 

en handel erken; 

- stel kulturele verskille in 'n positiewe lig; 

- beeld kulture in die algemeen uit en moenie 'n kultuur op sekere spesiale dae uitbeeld nie, by

voorbeeld wat Swartes gedurende die Joodse Paasfees maak; en 

- ondersoek die sosiale, ekonomiese en politieke magte en toestande wat mindere of meerdere 

geleenthede bied aan individue as gevolg van hulle geslag, ras, kultuur, ouderdom of fisiese voor

koms. 
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4.5.5.4 V erskillende onderrigmetodes. 

Volgens Squelch (1996(a):55) bestaan daar 'n verband tussen onderwys en.kultuur en net so 

bestaan daar 'n verband tussen kultuur en onderrigmetodes omdat sekere onderrigmetodes beter by 

sekere kulture werk. In die onderrig van swart leerlinge word byvoorbeeld baie klem gele op pape

gaaiwerk waar werk uit die kop geleer word. Die klem moet egter verskuif word na 'n kreatiewe 

leerproses waar die leerlinge meer aktief en deelnemend raak. Bennet (1990:219) noem dat die leer

inhoud in eenhede opgedeel word en 'n kleiner eenheid eers bemeester moet word voordat na die 

volgende eenheid oorgegaan word. Wanneer leerlinge in groepe saamwerk gedurende die leerproses 

het dit die voordeel dat sosiale interaksie plaasvind en taalvermoe en verhoudings verbeter word 

(Bennet, 1990:252). 

4.5.5.5 Evaluering. 

Gestandardiseerde toetse, byvoorbeeld I.K-toetse en belangstellingstoetse, asook gewone klas

kamertoetse in multikulturele skole bevoordeel sekere rassegroepe wat taal- en agtergrondkennis in 

'n vak betref en moet elke leerling se agtergrond in ag neem (De Wet, et. al., 1988:153 & Coutts, 

1992:95). Squelch (1996(a):112) stel dit dat die meeste toetse kultureel bevooroordeeld is vanwee 

die taalversperring of die gebrek aan vertroudheid met die inhoud. Onderwysers moet ook hulle 

metodes van evaluering wat geskrewe, mondelinge en observasietoetse betref, varieer, sodat dit nie 

diskriminerend is nie en toepaslik is vir aile leerlinge. Hier moet die leesvermoe en taalvlak van leer

linge in ag geneem word en meer gereelde kort toetse gegee word. 

4.5.5.6 Meertalige onderrig. 

Hierdie afdeling is breedvoerig onder afdeling 4.2.3 bespreek. Dit kom daarop neer dat leerlinge se 

moedertaal nie ge1gnoreer moet word nie, maar dat almal se taal erken en gerespekteer moet word. 
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Wanneer 'n leerling in 'n taal wat nie sy moedertaal is nie onderrig word, moet ekstra programme 

gebruik word om die leerling se taalvermoe te ontwikkel. Die rede hiervoor is dat taal 'n struikel

blok kan wees vir leer, veral vir die kinders wat 'n beperkte vermoe het om die medium van on

derrig te gebruik (Squelch, 1996(a):57). 

4.5.5.7 Opleiding van ondenJ:ysers. 

Die onderwyser het 'n belangrike taak om van multikulturele onderwys 'n sukses te maak. Onder

wysers moet tydens hulle opleiding multikulturele kennis, vaardighede en houdings aangeleer word 

om suksesvol te kan wees in die onderrig van verskillende etniese groepe (Dekker, & Lemmer, 

1993:46). Multikulturele onderwys word in die klaskamer 'n werklikheid waar dit geiinplementeer 

word (Squelch, 1996(b):68). Die grootste struikelblok is egter dat onderwysers min of geen op

leiding of ervaring het van multikulturele onderwys nie. Onderwysers is gewoonlik in monokul

turele ins tansies vir monokulturele skole opgelei (Squelch, 1996(b) :68). 

Om multikulturele onderwys suksesvol te maak moet daar 'n cognitive content oor etniese groepe se 

kultuur en sosio-politieke ondervinding, tesame met die nodige vaardighede om dit oor te dra in 

onderwysprogramme, bestaan. Sodoende moet multikulturele onderwys leerlinge van verskil

lende etniese groepe kan onderrig, asook leerlinge oor die bestaan van etniese pluralisme kan on

derrig (Gay, 1986:168). 

Onderwysers wat in multikulturele klaskamers onderrig, moet bewus wees van die volgende kultu

rele aspekte, naamlik, kernwaardes, interaksie en verhoudingstyle, sosialisasie modelle, me

todes van kommunikasie, studiemetodes en modelle van etniese identifikasie (Gay, 1986: 

168). Onderwysers moet ook sodanig opgelei word dat hulle kennis dra van die gevolge van 

rassisme, die verspreiding van ekonomiese hulpmiddels en die toekenning van politieke 

mag aan verskillende etniese groepe (Gay, 1986:168). 
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Uit bogenoemde kan afgelei word dat onderwysers, bo en behalwe hulle normale opleiding, ook 

ekstra opleiding oor multikulturele onderwys moet ontvang deur indiensopleiding. 

4.5.5.8 Huis-en-skool-verhoudings. 

Multih."Ulturele onderwys kan slegs suksesvol wees wanneer daar 'n noue samewerking tussen ouers 

en onderwysers bestaan. Daar moet effektiewe ouer-onderwysers-programme ontwikkel word wat 

hierdie samewerking fasiliteer. Tans is die Onderwysdepartemente besig om die skoolrade op te lei 

in wat hulle, en dus ook die ouers, se wetlike regte en pligte teenoor die skool is. Hierdie saak is ook 

onder 4.4.4.6 bespreek. 

V ervolgens gaan gekyk word na multikulturele onderwys in die klaskamersituasie. 

4.5.6 Multikulturele onderwys in die klaskamersituasie. 

Wanneer leerlinge van verskillende rassegroepe in een klaskamer saamgegooi w<;>rd, kan die verskille 

wat tussen kulture bestaan moontlik tot probleme aanleiding gee. Die uitdaging le egter daarin dat 

elke leerling 'n gelyke kans moet kry om ten volle te ontwikkel. 

Coutts (1992:83-85) bespreek 'n paar strategiee wat moontlik aan die onderwyser m die 

klaskamersituasie leiding kan bied, naamlik:-

Rasseverskille lei tot rassisme waar sekere groepe hulleself as beter beskou en sodoende ander 

rassegroepe uitskakel in die wedloop na werksgeleenthede. 'n Stereotipe siening teenoor ander ras

se lei tot probleme en kan daartoe aanleiding gee dat sekere leerlinge depressief en minderwaardig 

voel en nie na wense presteer nie (Coutts, 1992:83-84). Wanneer leerlinge van verskillende rasse in 

dieselfde skool uit die werkersklas kom, is daar kompetisie vir werksgeleenthede. 
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Kultuurverskille kan selfs in 'n monokulturele klas vanwee verskillende agtergronde na vore kom. 

In 'n mulrikulturele klas sal die verskille nog grater wees. Dit is 'n werklikheid dat sekere leerlinge 

onderdrukking en tekorte mag ervaar het wat tot probleme kan lei. Die beginsel wat hier moet geld, 

is dat die sterk samebindende en verrykende faktore gebruik moet word tot voordeel van 

onderwys in die algemeen (Coutts, 1992:84). I-Iierdie faktore is byvoorbeeld dat elke leerling sy eie 

persoonlike identiteit, asook sekere waardes en norme wil ontwikkel en onafhanklik wil word en 

hierop moet gekonsentreer word. 

Volgens Gay (1986:166) omskryf Lynch ses strategiee aangaande multikulturele onderwys wat in 

die klaskamer toegepas kan word, naamlik:-

- parallelisme, waarvolgens aparte etniese kursusse bo en behalwe die normale kurrikulum aange

bied word; 

- addisionele eenhede of modules oor verskillende aspekte van etniese kulture wat by bestaan

de kursusse bygevoeg word; 

- etniese inligting word in die hele struktuur van verskillende kursusse bygevoeg; 

- onderrigmateriaal word aangepas om beter in te pas by etniese pluralisme; 

- konsultering met onderwysers om hulle persoonlike houdings en onderrigmetodes te veran

der; en 

- aktiewe navorsing om die regte etniese inhoud aan die leerlinge oor te dra. 

Sekere rassegroepe mag in die verlede negatiewe ondervinding opgedoen het wat daartoe lei dat 

hulle negatief teenoor onderwys ingestel is en nie meer wil leer nie. I-Iier word gedink aan oorvol 
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klaskamers en leervaardighede wat afwesig mag wees. Sommige leerlinge is nie gewoond daaraan 

om sy eie mening te gee of vrae te vra nie. 'n Gebrek aan deelname kan ook daartoe lei dat onderrig 

nie na wense is nie. Genoemde probleme is die gevolg van die feit dat daar 'n verband bestaan 

tussen onderrigmetodes en kultuur. Nuwe leerlinge mag byvoorbeeld oogkontak vermy wat, as deel 

van hulle kultuur, beteken hulle wys respek vir ander, maar verkeerd verstaan kan word. 

Onderwysers moet bewus wees van hierdie probleme en hulle onderrigmetodes varieer. 

Dit is duidelik dat multikulturele onderwys 'n kontroversiele onderwerp is. wat deur sommige 

ondersteun en deur ander verwerp sal word. Daar gaan gekyk word na watter voordele en nadele 

multikulturele onderwys inhou. 

4.5.7 Voordele en nadele van multikulturele onderwys. 

Die voordele van multikulturele onderwys staan duidelik uit in wat in die hoofstuk bespreek is. Dit 

spreek kulturele verskille aan en wil he dat jou eie kultuur behoue moet bly, terwyl die ander 

persoon se kultuur gerespekteer moet word. Hieruit kan afgelei word dat multikulturele onderwys 

politieke en sosiale probleme wat tot meningsverskille aanleiding kan gee, aanspreek. 

'n Moontlike nadeel van multikulturele onderwys is dat dit rasse- en kulturele verskille beklem

toon en dit kan aanleiding gee tot negatiewe houdings en vooroordele (Dekker, & Lemmer, 

1993:46). Volgens Bennett (1986:53-54) is bogenoemde 'n verkeerde persepsie, want multikulturele 

onderwys erken en aanvaar kulturele verskille en ooreenkomste, maar wil almal akkommodeer 

sonder om 'n sekere groep te bevoordeel. 

'n Ander nadeel is dat minderheidsgroepe Westerse waardes en gedrag by hulle kinders wil ontwikkel 

om hulle in staat te stel om in 'n Eerstewereld dee! te neem en te oorleef (Dekker, & Lemmer, 

1993:47). Hierdie houding verskil egter van multikulturele onderwys se doel, naamlik om aile 
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kultuurgroepe te akkomodeer en te ontwikkel, soos gesien onder punt 4.5.3. 

Uit bogenoemde uiteensetting kan die afleiding gemaak word dat daar by sommige twyfel bestaan 

of multikulturele onderwys in staat is om komplekse probleme, soos rassisme en vooroordeel, aan 

te spreek en op te los. 

In die hoofstuk is sekere aspekte van multikulturele onderwys in Suid-Afrika reeds aangeraak en in 

die volgende afdeling gaan die Suid-Afrikaanse situasie kortliks bespreek word. 

4.6 'n VOORUITSKOUING VAN MULTIKULTURELE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA. 

Suid-Afrika is demografies en sosiaal 'n multikulturele samelewing. Vir 'n lang periode het die 

politieke beleid van separatisme tot gevolg gehad dat die kulturele groepe verdeeld was (Squelch, 

1996(b):53). Die politieke situasie het egter verander en nou word 'n nuwe onderwysbeleid daar

gestel wat nie diskriminerend is nie. Alle inwoners moet nou 'n gelyke kans. he om onderrig te 

word. 

Net soos in die VSA was onderwys in Suid-Afrika ook veronderstel om afsonderlik, maar gelyk 

te wees en net soos in die VSA het dit tot ongelykhede gelei, naamlik ongelyke finansiele en fisiese 

voorsiening wat onder punt 4.5.1 volledig bespreek is. In 1992 het skole hulle eie toelatingsbeleid 

bepaal en sommige staatskole het hulle deure vir aile rasse oopgemaak (Squelch, 1996(b):54). 

Op die oomblik word wetgewing in plek gcstcl wat tot die desegregasie van skoolopleiding 

aanleiding gee. Suid-Afrika is nou besig om na verskillende aspekte te kyk om multikulturele onder

wys 'n werklikheid te maak, byvoorbeeld die daarstel van 'n aanvaarbare kurrikulum, die uitwerk van 

'n etos vir die skole, die aanspreek van onderrigmedium, opleiding van leerkragte wat kan in pas in 'n 

multikulturele onderwysstelsel en die aanspreek van die huis-skool-verhoudings wat onder punte 
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4.5.4 en 4.5.5 volledig bespreek is. 

Suid-Afrika is nog maar in die beginstadium van multikulturele onderwys; daar is baie verskille oor 

wat multikulturele ondet\vys werklik is, maar dit bied 'n opsie wat onderwys in Suid-Afrika moont

lik kan help hervonn en demokratiseer. 

In die laaste afdeling gaan gekyk word na 'n samevatting van hierdie hoofstuk en 'n vooruitskouing 

van die volgende hoofstuk. 

4.7 SAMEVATTING. 

In hierdie hoofstuk is gekyk na die vestiging van Swartes in Suid-Afrika en die ontstaan van die 

Tswanavolk. Daarna is gekyk na kulturele faktore en die rol wat dit in die onderwyssituasie speel. 

Daarna is die term multikulturalisme bespreek en die bydrae wat dit kan !ewer wat tot onderwys

probleme kan aanleiding gee. As oplossing vir die kultuurverskille in die klaskamer, is multikulturele 

onderwys bespreek. Hieronder is gekyk na defmisies van, doelwitte vir, asook vereistes wat aan 

multikulturele onderwys gestel word. Laastens is multikulturele onderwys in die klaskamer bespreek 

en die moontlikhede van multikulturele onderwys in Suid-Afrika wat dan ook as 'n oplossing vir 

die Tswanas kan dien. 

In die volgende hoofstuk gaan die vraelys en onderhoud, wat as meetinstrumente vir hierdie 

navorsing gebruik gaan word, bespreek word. Daarna gaan die inligting wat van die meetinstru

mente verkry is, gelntepreteer en bespreek word. 

140 



HOOFSTUK5 

EMPIRIESE ONDERSOEK NA DIE ROL WAT DIE TSWANAKULTUUR IN DIE 

ONDERRIG VAN DIE TSWANALEERLING TER BEREIKING VAN VOLWAS

SENHEID SPEEL. 

5.1 INLEIDING. 

Hierdie hoofstuk behels die instrumente wat gebruik gaan word vir die ondersoek en insameling 

van data met behulp van 'n vraelys en onderhoude. Deur die response behoort die nodige inligting 

verkry te word om die hipoteses (soos in hoofstuk 1 gesteD te aanvaar of te verwerp. 

Die Tswana-matriekleerlinge en die Tswanapersone wat in die onderwys staan, het die nodige inlig

ting en ervaring om die verlangde peiling mee te doen. Daar word van die kwasie-eksperimentele 

navorsing gebruik gemaak waar die navorser nie die situasie waarin die navorsing gedoen word, 

manipuleer nie (De Wet, et. al., 1988:13). Die navorsing geskied ook in ex post facto, dit wil se die 

bestaan-de gegewens wat in 'n natuurlike situasie verkry is, word gebruik (De Wet, et. al., 1988:13; 

Smit, 1983:80). Die navorser het self die vraelyste na die skole geneem en afgehaai. 

5.2 NAVORSINGSONTWERP. 

5.2.1 Ontwerp van die meetinstrument. 

Inligting word verkry deur waarnemings en dit kan soms onbetroubaar wees omdat dit subjektief 

van aard is. Volgens Smit (1983:144) is dit belangrik dat maniere gevind moetword om objektiwiteit 

by waarnemings te verhoog en subjektiwiteit so ver as moontlik uit te skakel. Hierdie waarneming 

moet gekwantifiseer word en daarom word van meetinstrumente gebruik gemaak (De Wet, et. al., 

1988:125 & Smit, 1983:144). Die meetinstrument moet ook gestandaardiseer word om so 'n 
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akkurate lesing as moontlik te gee (De Wet, et. al., 1988:152). 

Op grond van bogenoemde inligting is 'n meetinstrument gekonstruktureer om inligting random 

die kultuur en opvoeding van die Tswana-matriekleerling te meet. Volgens Smit (1983:145) vind hier

die meting plaas op verskillende vlakke (kwalitatiewe, kwantitatiewe) wat elk sy eie metingskale het. 

Op grond van hierdie inligting het navorser besluit om van 'n vraelys as een van die meet

instrumente van hierdie navorsingsprojek gebruik te maak omdat dit aan die belangrike vereistec:: vir 

so 'n meetinstrument voldoen, naamlik die weergee van objektiewe, geldige en betroubare inligting 

(De Wet, et. al., 1988:120), (sien ook punt 5.2.1.5). Die ander meetinstrument is die onderhoud wat 

onder punt 5.3 bespreek gaan word. Gevolglik vind meting by hierdie ondersoek op die kwantita

tiewe vlak (met sy nominale, ordinale, interval en ratioskale), plaas (Smit, 1983:145-146. 

V ervolgens gaan die vraelys as meetinstrument bespreek word. 

5.2.1.1 Die vrae!Js ~laag D. 

a. Die voordele van 'n gestruktureerde vraelys is volgens (De Wet, et. al., 1988:163; Olivier, 

1994:137; Pietersen, 1988:95; Smit, 1983:168 & Vander Westhuizen, 1986:56) as volg:-

· - die vraelys is 'n tydbesparende metode van data-insameling; 

- die vraelys is maklik om toe te pas aangesien dit vooraf gekodeer kan word om kwantifisering te 

vergemaklik; 

- die vraelys is as meetinstrument meer betroubaar as die onderhoud aangesien die persoonlike 

oordeel van die navorser uitgeskakel word. Objektiewe menings van die respondente is dus 

moontlik; 
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- die moontlikheid van sydigheid by die onderhoudvoerder bestaan nie; 

- die respondente se identiteit bly onbekend - 'n hoe mate van anonimiteit; 

- instruksies vir die voltooiing van die vraelys is gestandaardiseer en is dus makliker verstaanbaar 

vir die respondent; 

- die invul van die vraelys werk meer tydsekonomies as die onderhoud; 

- die vraelys is 'n ekonomiese metode van data-insameling; en 

- analisering en tabulering van response word deur die vraelys vergemaklik. 

b. Die nadele van 'n vraelys is (volgens Olivier, 1994:138; Pietersen 1988:95; Smit, 1983:168 & 

Vander Westhuizen, 1986:56) as volg:-

- die geldigheid en betroubaarheid van die vraelys is moeilik bepaalbaar; 

- vrae kan verskillend deur respondente vertolk word. Die moontlikheid van herhaling van die 

vrae as die respondent dit verkeerd verstaan het, bestaan nie; 

- die korrektheid van antwoorde is moeilik bepaalbaar en die beantwoording van vrae kan na 

willekeur geskied; 

- baie vrae word nie beantwoord nie; 

- die vraelys kan gedelegeer word na iemand vir wie dit glad nie bedoel was nie; 
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- aangesien daar nie voorsiening gemaak word vir altematiewe antwoorde nie, word die respon

dente gedwing om keuses uit te oefen uit die voorgeskrewe antwoorde; en 

- die steekproefkan moontlik sydigwees. 

c. Die doel van die vraelys word as volg omskryf: 

Volgens De Wet, et. al., (1988:165) moet die doel van die meetinstrument, of in hierdie geval die 

vraelys, duidelik omskryf word. Die doel van 'n vraelys is om navraag te doen oor bestaande 

toestande om sodoende houdings en menings te peil (Vander Westhuizen, 1986:56). Die vrae wat 

op die vraelys verskyn, het ten doel om 'n spesifieke reaksie of boodskap uit te lok (Pietersen, 

1988:87). Navorserwil by Tswana-matrikulante navraag doen ten opsigte van hulle praktiese 

ondervinding in die skool, gesien vanuit hulle eie kultuur. Sodoende wil bepaal word watter 

invloed die Tswana-kultuur het, en in hoeverre dit kan aanleiding gee tot swak matriekuitslae. 

Navorser is nie bewus van 'n bestaande gestandaardiseerde vraelys wat die invloed van die Tswana

kultuur wat aanleiding kan gee tot swak prestasie, bepaal nie, en navorser moes dus self die vraelys 

genereer en standaardiseer. Die vraelys is so opgestel dat dit 'n aanduiding. kan gee van watter 

invloed die verskillende kultuuraspekte van die Tswana het, wat aanleiding kan gee tot swak 

· prestasie. 

Aangesien net die Tswana-matriekleerling ter sprake is, is besluit om net een vraelys op te stel 

aangesien hulle die aangewese bronne is wat verantwoordelike en verantwoordwoordbare data kan 

lewer. Die vraelys is net in Engels beskikbaar aangesien dit die medium van onderrig is. Die vraelys 

word anoniem ingevul en die inligting word as vertroulik beskou om nie die goeie naam van 'n 

skool in gedrang te bring nie. 
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d. Met die loodsvraelys word as volg te werk gegaan: 

Die vraelys is aanvanklik ontwikkel en daama word 'n loodsondersoek uitgevoer (Steyn, 

1981(a):31). 'n Aantalloodsvraelyste is aan matrikulante by Dr. E.P. Lekhela Skool gegee om te 

voltooi. Die doel van die loodsvraelys is om te bepaal of daar enige gebreke ten opsigte van die 

vraelys bestaan en of die vrae wat gestel is, verstaanbaar is. 

e. Die finale vraelys. 

Die finale vraelys (Bylae D) is gefinaliseer nadat die loodsvraelys voltooi is. V eranderings wat aan

gebring is, is as volg, naamlik: 

- vraag 5 was 'n dubbele vraag, naamlik of inisiasieskool EN lobola belangrik is. Hierdie vraag is 

verander sodat vraag 5 die belangrikheid van die inisiasieskool toets en vraag 6 die belangrikheid 

van lobola. Die gevolg hiervan is dat aile vrae van die loodsvraelys vanaf vraag 5 een vraag verskil 

van die finale vraelys; 

- by vraag 8, wat die verskillende onderwysmetodes by die skool navors, is 'n ekstra metode, 

naamlik besprekings, bygevoeg in die finale vraelys; en 

- by vrae 11, 15, 21, 33 en 34, wat in die loodsvraelys net beantwoord moes word, moet die rede 

vir die antwoord in die finale vraelys gemotiveer word. 

V ervolgens gaan gekyk word na hoe die seleksie van proefpersone plaasgevind het. 
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5.2.1.2 Seleksie van pror!fPersone. 

Die populasie sluit aile Tswana-matrikulante van die Noord-Kaap in. Dit is egter nie moontlik 

om almal te bereik nie, gevolglik moet navorser hom op 'n steekproef, ook ·genoem standaardi

sasiesteekproef (Huysamen, 1978:143) van die relevante populasie, verlaat. Elke lid van die popu

lasie moet volgens die teorie van ewekansigheid, 'n gelyke kans he om toevallig deur die steek

proef betrek te word (Smit, 1983:178). 

Die steekproef moet ook verteenwoordigend wees van die populasie sodat dit diese1fde ken

merke van die populasie besit (De Wet, et. al., 1988:111). Volgens Smit, (1983:200) moet die 

gevolgtrekkings wat gemaak word nie aileen ten opsigte van die subgroep self wees nie, maar ten 

opsigte van die populasie gemaak word. Die teikenpopulasie vir die vraelys is drie Tswana 

Sekondere Skole in Galeshewe, waarvan een 'n privaatskool is met 'n kerklike denominasie en een 

plattelandse Sekondere Skool in Ritchie. 

V ervolgens gaan gekyk word na die konstruksie van die vraelys. · 

5.2.1.3 Konstmksie van die vraefys. 

· 'n Gestruktureerde vraelys wat uit drie en dertig vrae bestaan, is gebruik (vergelyk Bylae D). Die 

vraelys kan in die volgende afdelings verdeel word, naamlik:-

- die algemene inligting in die eerste afdeling (vraag 1-6) word ingesamel met die doel om te bepaal 

wat die ouderdom, geslag en die algemene houding van die leerling teenoor sy kultuur is; 

- die volgende afdeling (vraag 7-11) handel oor die leerling se ingesteldheid teenoor analitiese- en 

kultuurhistoriese faktore; 
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- die afdeling (vraag 12-16) handel oor die leerling se houding teenoor sy moedertaal en kommu

nikasie by sy huis en skool; 

- in hierdie afdeling (vraag 17-27) word inligting oor die leerling se sosio-ekonomiese omstandig

hede ingewin; 

- die volgende vrae (vraag 28-31) handel oor die estetiese faktore; en 

- die laaste afdeling (vraag 32-34) handel oor juridiese faktore. 

In die volgende afdeling gaan gekyk word na die administratiewe prosedure wat gevolg is met die 

uitvoering van die navorsing. 

5.2.1.4 Administratiewe prosedure ry die uitvoering van die navorsing. 

'n Aansoek vir die uitvoer van hierdie navorsing is by die Noord-Kaapse Departement van 

Ondetwys, Opleiding, Kuns en Kultuur gedoen (Bylae A) en toestemming is verleen (Bylae B). 

Navorser het self die vraelyste na die skole geneem, waar dit uitgedeel en ingeneem is. Voordat die 

vraelyste uitgedeel is, het navorser kortliks aan die groep verduidelik wat kultuur is. 

V ervolgens gaan gekyk word na geldigheid en betroubaarheid as 1:\vee vereistes waaraan 'n 

meetinstrument moet voldoen. 

5.2.1.5 Geldigheid en betroubaarheid van die vraefys. 

Volgens Smit (1983:147) is geldigheid en betroubaarheid 1:\vee van die vemaamste vereistes 
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waaraan 'n meetinstrurnent, en in hierdie geval die vraelys, moet voldoen. Met betroubaarheid 

word bedoel die bestendigheid of konstantheid waarmee 'n toets die eienskappe wat dit ver

onderstel is om te meet, vasstel. Dit wil se by herhaalde toepassings op dieselfde of ek:wivalente 

groepe moet dit naastenby dieselfde resultaat lewer onder soortgelyke omstar:J.dighede (Marais, & 

Vlok, 1991:4). 

Geldigheid is die kriterium waarvolgens vasgestel kan word in watter mate 'n evalueringsproses of 

meetinstrument dit meet waarvoor die meetinstrument ontwerp is, met ander woorde, presies 

wat dit veronderstel is om te meet (Marais, & Vlok, 1991:4). 

V ervolgens gaan gekyk word na onderhoude as 'n metode van ondersoek wat in hierdie navorsing 

gebruik. gaan word. 

5.3 ONDERHOUDE. 

Navorser heg baie waarde aan onderhoude en stem saam met Gordon Allport dat, If we want to 

know how people feel: what thry experience and what thry remember, what their emotions are like, and the reasons for 

acting as thry do- wf?y not ask them (Smit, 1983:154). 

, Navorser het met verskeie persone wat in die Tswana-onderwyssektor staan, onderhoude gevoer, 

byvoorbeeld die skoolhoofde van die verskillende skole waar die vraelyste uitgedeel is, 'n Tswana-in

spekteur van onderwys en Tswanadosente by navorser se Onderwyskollege. 

Dit is gestruktureerde onderhoude en die vorm van die onderhoud kan in twee afdelings ingedeel 

word, naamlik algemene inleidende vrae en 'n deel wat bestaan uit spesifieke vrae (bylae E). 

V ervolgens gaan 'n ontleding gemaak word van die inligting wat verkry is van die vraelyste. 
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5.4 RESULTA1E EN IN1ERPRETASIE 

5.4.1 Vraelyste. 

Die uitslag van die vraelyste gaan in persentasies in kolomme geplaas word langs die betrokke skool 

wat deur 'n letter in die eerste kolom aangedui word. Skool A is byvoorbeeld die skool waar die 

loodsvraelys gedoen is en 34 respondente die vraelys ingevul het. Skool B is die ander eks-Departe

ment van Onderwys en Opleiding skool in Galeshewe waar 116 respondente die vraelys ingevul 

het. Skool Cis die privaatskool in Galeshewe en hier het 117 respondente die vraelys voltooi. Skool 

D is die plattelandse skool by Ritchie waar 29 respondente die vraelys voltooi het. 

Voordat die ontleding van die vraelyste gedoen word, wil navorser net die volgende agtergrond

inligting bekend maak, naamlik dat die matrieks se slaagsyfer van skole A, B en D die afgelope 5 jaar 

gevarieer het van 42-60%, terwyl skool C se slaagsyfer 98-100% was. 

Vraag 1 handel oor die ouderdom van die respondente en word as volg opgesom. 

-17 18 19 20 20+ 

A 0 24 24 11 41 

B 7 19 22 18 34 

c 16 54 26 3 1 

D 3 21 17 28 31 

Totaal 6 30 22 15 27 

Volgens die respondente is daar slegs 6% matrieks wat 17 jaar of jonger is, terwyl die ander 

ouderdomme redelik verspreid is. Dit is interessant om daarop te let dat skole A, B en D 'n groot 

hoeveelheid leerlinge hetwat 20 jaar en ouer is, terwyl54% van skool C se leerlinge 18 jaar oud is. 

149 



V raag 2 handel oor die geslag van die respondente. 

Manlik Vroulik 

A 71 29 

B 44 56 

c 44 56 

D 34 66 

Totaal 48 52 

Die tabelle toon aan dat dogters by die skole in die meerderheid is. Slegs by skool A, waar 

respondente op 'n ewekansige wyse geselekteer is, is daar meer seuns as dogters. 

Vraag 3 handel oor hoe goed die respondente hulle eie kultuurken. 

Baie goed Redelik Gladnie 

A 41 47 12 

B 22 69 9 

c 6 91 3 

D 31 52 17 

Totaal 25 65 10 

By vraag 3 toon die meerderheid respondente dat hulle hul kultuur redelik ken, terwyl slegs 10% se 

dat hulle glad nie hulle kultuur ken nie. Dat slegs 'n 1/4 van die respondente se hulle ken hulle kul

tuur baie goed, kan 'n aanduiding wees dat die oordrag van die kultuur nie meer so belangrik is by 

sommige gesinne nie. In hoofstuk 2 onder punt 2.4.5.3, word dit duidelik gestel dat 'n kultuur sy 

uniekheid moet behou, sy eie kwaliteite identifiseer en optimaal ontplooi en dit kan slegs geskied 
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wanneer 'n persoon sy eie kultuur goed ken. 

Vraag 4 probeer uitvind of die Tswanakultuurvir die respondente belangrik is of nie 

Ja Nee Gee nie om nie 

A 91 6 3 

B 80 18 2 

c 71 26 3 

D 83 17 0 

Totaal 81 17 2 

By vraag 4 is dit positief dat die oorgrote meerderheid respondente, naamlik 81%, voel dat hulle 

kultuur nog vir hulle belangrik is. In hoofstuk 4 onder punt 4.3.4, word dit duidelik gestel dat elke 

persoon trots op sy kultuur moet wees om homself sodoende tussen ander mense te identifiseer. 

Onder punt 4.3.2 van dieselfde hoofstuk word die uniekheid van 'n onderwysstelsel bespreek, 

waar die kultuur van die individu erkenning moet kry. 

Vraag 5 pro beer uitvind of die inisiasieskool nog belangrik is vir die respondente. 

Ja Nee Gee nie om nie 

A 65 29 6 

B 59 38 3 

c 31 66 3 

D 79 21 0 

Totaal 59 38 3 
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Die meerderheid respondente, naamlik 59% het positief geantwoord dat die inisiasieskool nog 

belangrik is. By skool B het 50% van die seuns en 63% van die dogters positief geantwoord. By 

skool C het 37% seuns en 26% dogters positief geantwoord teenoor 66% wat negatief geantwoord 

het. Dit wil dus lyk asof die Westerse invloed hier 'n sterker rol speel en die inisiasieskool nie meer 

so belangrik is nie. By die plattelandse skool D, het 79% respondente ja geantwoord, wat 'n 

aanduiding is dat die inisiasieskool nog 'n belangrike plek op die platteland inneem. 

V raag 6 pro beer uitvind of lobo/a nog belangrik is vir die respondente. 

Ja Nee Gee nie om nie 

A -- -- --

B 55 45 0 

c 56 40 4 

D 69 31 0 

Totaal 60 39 1 

Skool A (wat die loodsvraelys beantwoord het) het nie hierdie vraag beantwoord nie, aangesien 

, vraag 5 en 6 gekombineerd was. Die meerderheid van 60% het positief geantwoord terwyl slegs 1% 

gese het hulle gee nie om nie. By skool B het 29% seuns en 75% dogters positief geantwoord en by 

skool C het 46% seuns en 63% dogters positief geantwoord. Die indikasie is dat lobola vir dogters 

belangriker is as vir seuns. Weereens het 69% van skool D se respondente positief geantwoord op 

hierdie vraag. 
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Vraag 7 probeer om uit te vind waarom die respondente graag skool toe gaan. 

Die ouers se Om'n Om 'ngoeie Om van die Wil graag leer 

so matrieksertifi- werk te kry strate af te bly 

kaat te 

verwerf 

' 
A 0 9 47 0 44 

B 1 20 40 2 37 

c 0 15 30 1 54 

D 0 17 59 0 24 

Totaal 0,5 15 44 0,5 40 

Volgens die respons op vraag 7 gaan die meerderheid kinders skool toe om 'n goeie werk te kry, 

naamlik 44% teenoor 40% wat skool toe gaan omdat hulle graag willeer. By skool A, B en D wil 

tussen 56-76% respondente graag 'n matrieksertifikaat behaal of 'n goeie werk kry. By skool C wil 

54% leerlinge graag leer wat 'n aanduiding is dat hierdie skool se leerlinge meer positief teenoor on

derrig staan. 

Vraag 8 wil uitvind watter onderrigmetodes by die skool gebruik word. 

Handboeke Notas Aktiwiteite Dosering Besprekings 

A 38 59 0 3 0 

B 47 45 2 4 2 

c 28 68 0 1 3 

D 52 41 0 0 7 

Totaal 41 53 1 2 3 
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Die meerderheid respondente, naamlik 94% het genoem dat hulle van handboeke en notas gebruik 

maak. By skool C het baie leerlinge genoem dat die onderrigmetodes wat by die skool gebruik word 

notas, teksboeke en besprekings is. 

V raag 9 wil meer uitvind van watter studiemetodes die respondente gebruik maak. 

Geen Memoriseer Opsommings Insig 

A 6 9 76 9 

B 4 16 78 2 

c 3 20 70 7 

D 0 24 69 7 

Totaal 3 18 73 6 

By vraag 9 het 73% van die respondente genoem dat hulle studeer deur middel van opsommings. 'n 

Klein persentasie, naamlik slegs 6%, studeer met insig. Daar is nog steeds 18% van die leerlinge wat 

studeer deur feite te memoriseer, en dit vind aansluiting by punt 4.5.5.4 in hoofstuk 4, waar genoem 

word swart leerlinge studeer deur papegaaiwerk. 

Vraag 10 wil uitvind of die respondente met boeke of koerante in aanraking gekom het by die huis 

voordat hulle begin skoolgaan het. 

Ja Nee Seide 

A 59 38 3 

B 53 30 17 

c 60 13 27 

D 55 28 17 

Totaal 57 27 16 
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Alhoewel 57% van die respondente vermeld dat hulle met koerante en tydskrifte in aanraking 

gekom het voor hulle skool toe gegaan het, verteenwoordig 27% en 16% wat nee of selde 

geantwoord het 'n te hoe persentasie. Die effek hiervan is dat die geskrewe taal vir sommige kinders 

iets vreemds is wanneer hulle vir die eerste keer skool toe gaan. 

Vraag 11 wil uitvind of die respondente graag meer oor ander kulture in die skool willeer. 

Ja Nee Onseker 

A 88 6 6 

B 77 13 10 

c 78 7 15 

D 86 0 14 

Totaal 82 7 11 

Dit is 'n positiewe teken dat 82% van die respondente graag van ander kulture willeer, wat bewys 

die respondente is bewus van ander kulture in die land en dat dit belangrik is om hulle te erken en 

te ken. In hoofstuk 4 punt 4.3.2 word vermeld dat ander kulture erken moet word en dit wat 

. aanvaarbaar in ander kulture se onderwysstelsels is, moet by jou eie onderwysstelsel ingewerk word; 

sodoende verryk jy jou eie onderwysstelsel. In hoofstuk 2 onder punt 2.4.4 word vermeld dat 

onderwys moet help dat kulture mekaar beter moet verstaan en vreedsaam saamwerk. Onder 

punte 2.4.5.4 en 2.4.6.4 word die vernuwing van die mens en die integrasiebeginsel sterk 

beklemtoon. 
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V raag 12 wil graag uitvind watter taal die respondente as hulle moedertaal beskou. 

Tswana Engels Afikaans 

A 91 0 9 

B 84 8 8 

c 90 1 9 

D 79 0 21 

Totaal 86 2 12 

86% van die respondente beskou Tswana as hulle moedertaal. Dit is interessant om te sien dat 21% 

van die respondente op die platteland Mrikaans as hulle moedertaal beskou. Hierdie vraag kan in 

noue konteks gelees word met vrae 14 en 16. Onder punt 4.3.3 van hoofstuk 4, word dit uitgewys 

dat 'n mens beter en vinniger in jou moedertaal dink en dat leerlinge akademies beter vaar in hulle 

moedertaal. 

Vraag 13 wil uitvind of die respondente met Engels in kontak gekom het voor hulle begin 

skoolgaan het. 

Gereeld Soms Selde Nooit 

A 6 79 3 12 

B 9 65 12 14 

c 9 68 15 8 

D 7 79 3 11 

Totaal 8 73 8 11 
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Die oorgrote meerderheicl, naamlik 92% van die respondente het nie baie met Engels in aanraking 

gekom voordat hulle skool toe gegaan het nie. Dit is hoofsaaklik deur middel van die T.V. dat 

respondente met Engels as taal in aanraking kom. Onder punt 4.3 van hoofstuk 4 word 'n aantal 

probleme genoem wat die gevolg is wanneer leerlinge nie die medium van onderrig goed 

bemeester het nie. Punt 4.3.3 van hoofstuk 4 benadruk die feit dat dit nie goed is om 'n leerling, wat 

min blootstelling aan Engels as kind gehad het, reeds vanaf graad 1 daarin te laat skoolgaan nie. 

Hierdtc: \craag korrdeer met die :>telling in punt 4.3.3, naamlik dat die Tswanakind min blootstelling 

aan Engels het. 

Vraag 14 wil uitvind in watter taal die respond~nt droom. 

Tswana Engels Afrikaans 

A 53 38 9 

B 53 42 5 

c 72 20 8 

D 24 28 48 

Totaal 50 32 18 

Die helfte van die respondente se dat hulle in Tswana droom. Dit is interessant om te sien dat 

amper die helfte (48%) van die skool op die platteland in Mrikaans droom. 
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V raag 15 wil uitvind of dit belangrik vir die respondente is om in hulle moedertaal onderrig te word. 

Ja Nee Onseker 

A 67 24 9 

B 59 29 12 

c 43 34 23 

D 52 31 17 

Totaal 55 30 15 

Hier wil 55% van die respondente in hulle moedertaal onderrig word, terwyl 45% nee se of onseker 

is. By skool C het 57% gese dat dit nie belangrik is om in hulle moedertaal onderrig te word nie. 

Anders as by die ander skole waar die vraelys voltooi is, is daar nie so baie Tswana-onderwysers by 

hierdie skool nie en dit kan 'n invloed op die leerlinge se reaksie he. 'n Groot persentasie van die 

leerlinge wat nee of onseker aangevoer het, het genoem dat hulle graag in 'n ander taal onderrig wil 

word om meer daarvan te leer. Volgens punt 4.3.3 in hoofstuk 4 verkies baie ouers dit dat hulle 

kinders in Engels onderrig moet word, omdat dit 'n wereldtaal is en meer geleenthede vir hulle 

kinders bied. 

Onder punt 4.3.3 van hoofstuk 4 word dit beklemtoon dat dit baie belangrik is dat 'n kind se 

moedertaal eers goed ontwikkel moet word om hom te help om kreatief te dink, want 'n mens 

kan nie sonder taal dink nie, en jy dink in jou moedertaal. Punt 2.5.3.3 in hoofstuk 2 beklemtoon 

ook die feit dat 'n kind in sy moedertaal dink en redeneer en vir die eerste paar skooljare in sy 

moedertaal onderrig moet word. 
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V raag 16 wil uitvind in watter taal onderwysers gewoonlik moeilike werk in die klaskamer verduidelik. 

Tswana Engels Afrikaans 

A 62 38 0 

B 58 35 7 

c 38 56 6 

D 21 55 24 

Totaal 45 46 9 

By hierdie vraag word gesien dat 45% van moeilike begrippe in Tswana verduidelik word, 46% in 

Engels en 9% in Afrikaans. Slegs by skool C, naamlik 56% en skool D 55%, word 'n groter persen

tasie van moeilike begrippe in Engels verduidelik. Dit is interessant om op te merk dat 24% van die 

moeilike begrippe by die plattelandse skool in Afrikaans verduidelik word. Punt 4.3.3 in hoofstuk 4 

verwys daama dat daar gapings in leerareas kan ontstaan wanneer die medium van onderrig nie 

goed verstaan word nie en leerlinge kan akademies swak vaar. 

V raag 17 wil graag uitvind of die respondente trots op hulse!fis. 

Ja Nee Onseker 

A 97 0 3 

B 99 1 0 

c 97 0 3 

D 100 0 0 

Totaal 98 0,5 1,5 
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98% van die respondente het gese dat hulle trots op hulself is en dit vind aansluiting by vraag 4 van 

die vraelys, waar 81% van die respondente gese het dat hulle trots op hulle kultuur is. Die leerlinge 

is trots op hulself omdat hulle voel hulle behoort erens deur aan 'n sekere kultuur, naarnlik die 

Tswanakultuur, te behoort. 

V raag 18 wil uitvind of die respondente trots is op hulle ouers. 

Ja Nee Onseker 

A 97 3 0 

B 96 3 1 

c 94 1 5 

D 100 0 0 

Totaal 97 2 1 

Hier het 97% van die respondente gese dat hulle trots op hulle ouers is. Dit vind aansluiting by 

punt 2.4.6.8 in hoofstuk 2 en punt 4.3.8 in hoofstuk 4, waar genoem word dat dit belangrik is dat 

kinders respek en lojaliteit aan hulle ouers moet openbaar, om sodoende 'n waardestelsel op te 

bou. 

Vraag 19 wil uitvind hoeveel kamers daar in die huis is waarin respondente woon. 

-4 5-6 7-8 9+ 

A 48 20 26 6 

B 64 18 15 3 

c 41 27 17 15 

D 62 11 24 3 

Totaal 54 19 20 7 
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By hierdie vraag het 54% van die respondente geantwoord dat hulle in huise bly wat vier vertrekke 

of minder het. Dit weerspieel die feit dat hulle uit 'n armer sosio-ekonomiese veld kom. Hierdie 

feit word onder punt 4.3.5 in hoofstuk 4 bespreek wat sekere tekortkominge uitlig. 

V raag 20 wil uitvind hoeveel persone saarn met die respondente in hulle huise woon. 

-4 5-6 7-8 9+ 

A 23 48 26 3 

B 35 34 21 10 

c 34 40 17 9 

D 14 37 28 21 

Totaal 26 40 23 11 

Die meerderheid, naarnlik 40% van die respondente, het gemeld dat daar 5-6 persone saarn met 

hulle in die huis woon. Hier moet in ag geneem word dat die meeste in huise woon wat vier of 

minder vertrekke het en by 74% van die respondente woon vyf of meer persone in die huis. Dit 

kan daartoe aanleiding gee dat sommige leerlinge nie sy eie plek het om in stilte te studeer nie. 

Vraag 21 wil uitvind wat diegemeenskap se houdingteenoor onderwys is. 

Positief Negatief Neutraal 

A 62 6 32 

B 51 8 41 

c 54 7 39 

D 48 14 38 

Totaal 54 9 37 
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Die meerderheid persone, naarnlik 54% het aangedui dat die gemeenskap positief is teenoor 

onderwys, 37% het aangedui die gemeenskap is neutraal, terwyl net 9% aangedui het dat die 

gemeenskap negatief is. Punt 2.4.4 in hoofstuk 2 beklemtoon die belangrike rol wat die gemeen

skap speel om kultuur deur middel van die onderwys oor te dra. Dat so 'n groot persentasie in die 

gemeenskap neutraal en negatief teenoor onderwys staan, vind aansluiting by vraag 7 waar 'n groot 

aantalleerlinge skool toe gaan net om 'n goeie werk of 'n matrieksertifikaat te kry. 

Vraag 22 wil uitvind hoeveel onrus daar in die gemeenskap is waarin die respondente woon. 

Soms Seide Nooit 

A 82 9 9 

B 86 9 5 

c 75 20 5 

D 83 14 3 

Totaal 82 13 5 

By hierdie vraag het 82% van die respondente geantwoord dat daar soms onrus in die gemeenskap 

is. Die meeste oorsake wat genoem word, is dat die onrus gewoonlik naweke is wanneer mense te 

veel gedrink het. 
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Vraag 23 wil uitvind of die gemeenskap waarin die respondent woon arm is. 

Ja Nee Sommiges 

A 26 0 74 

B 25 13 62 

c 16 5 79 

D 34 3 63 

Totaal 25 5 70 

25% van die respondente het geantwoord dat die gemeenskap arm is, 70% het gese sommiges is 

arm terwyl net 5% genoem het dat die gemeenskap nie arm is nie. Hierdie vraag koordineer met 

vrae 19 en 20 in die vraelys, waar sommige respondente in klein huise woon met heelwat inwoners 

in die huise. 

Vraag 24 wil uitvind wie die respondent op skoolfinansiei!l ondersteun. 

Ouers Grootouers Broer of Oom oftante Hulself 

suster 

A 71 14 6 3 6 

B 74 8 5 5 8 

c 90 8 0 1 1 

D 90 3 0 7 0 

Totaal 81 8 3 4 4 
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81% van die respondente word op skool deur hulle ouers finansieel onderhou. Die een persent by 

skool C wat vir hulself betaal, word deur die skool self fmansieel onderhou. Dit is belangrik om 

daarop te let dat die meerderheid ouers nog betrokke is by hulle kinders se skoolloopbaan. 

Vraag 25 wil uitvind of die respondente deur middel van die skool met ander etniese groepe kontak 

maak., byvoorbeeld deur sport of kultuur. 

Ja Nee 

A 71 29 

B 59 41 

c 72 28 

D 66 34 

Totaal 67 33 

Die meerderheid leerlinge, naamlik 67%, het aangedui dat hulle wei met ander. kulturele groepe wil 

kontak maak. Hierdie vraag word onder punte 2.4.5.2 in hoofstuk 2 en 4.3.6 in hoofstuk 4 verder 

toegelig, waar leerlinge van skole met mekaar kontak maak op die gebied van sport en kultuur om 

meer bewus te raak van en te leer van ander kulture. Dit vind aansluiting by vraag 11 in die vraelys, 

waar 82% van die respondente gese het hulle wil graag meer leer oor ander kulture en wat onder 

vraag 11 bespreek is, is ook hier van toepassing. 
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V raag 26 wil uitvind of die respondente graag met ander kultuurgroepe deur hulle skole wil kontak 

maak. 

Ja Nee Gee nie om nie 

A 94 3 3 

B 87 10 3 

c 94 3 3 

D 100 0 0 

Totaal 94 4 2 

94% van die respondente het gese dat hulle graag deur die skool met ander kultuurgroepe wil 

kontak: maak. Hierdie vraag moet in samehang met vrae 11 en 25 gelees word. Dit is duidelik dat by 

hierdie vrae 'n positiewe korrelasie bestaan waar 'n groot groep respondente graag met ander 

kulture wil kontak: maak en meer van hulle willeer. 

Vraag 27 wil uitvind of daar enige T V-stelle in die respondente se huise is. 

Ja Nee 

A 88 12 

B 82 18 

c 97 3 

D 83 17 

Totaal 88 12 
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'n Groot meerderheid, naamlik 88% van die respondente het geantwoord dat hulle T.V.-stelle by 

die huis het. Dit is 'n interessante feit wanneer vrae 19 en 23 hiermee vergelyk word. Die positiewe 

realiteit wat hier na vore kom, is dat dit tot gevolg het dat 'n groot groep van die kinders met 

Engels en hulle moedertaal in kontak kom deur die televisie. 

Vraag 28 wil uitvind of kuns 'n vak by responden~e se skool is. 

Ja Nee 

A 0 100 

B 5 95 

c 4 96 

D 14 86 

Totaal 6 94 

Navorser het uitgevind dat kuns nie 'n vak by die skole is nie. Tog het 6% van die respondente 

positief geantwoord. Die rede kan tweerlei verklaar word. Respondente wat na skool by die 

kunssentrum kuns as 'n sesde of sewende vak neem, 6f wat kuns deur kulturele aktiwiteite 

beoefen. In hoofstuk 2 punt 2.4.6.6 en hoofstuk 4 punt 4.3.6, word die estetiese waarin kuns 'n be

langrike bydrae tot die ontwikkeling en behoud van 'n mens se kultuur lewer, beklemtoon. Dit is 

betreurenswaardig en onverskoonbaar dat 'n vak soos kuns nie meer in die kurrikulum van 

hierdie Tswana-skole bestaan nie. 
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lndien kuns 'n vak by die skool is, wil vraag 29 uitvind of die Tswanakultuur by die vakinhoud erken 

word. 

Gereeld Soms Seide Nooit 

A 9 20 9 62 

B 9 23 8 45 

c 8 9 4 26 

D 11 24 3 45 

Totaal 9 19 6 45 

Aangesien kuns nie 'n vak by die skool is nie, het 21% van die respondente nie hierdie vraag 

beantwoord nie en 34% het tot 'n mate positief geantwoord. Hierdie vraag word egter nie gemter-

V raag 30 wil uitvind of sang 'n vak is by die responden te se skool. 

Ja Nee 

A 44 56 

B 40 60 

c 79 21 

D 45 55 

Totaal 52 48 

167 



Alhoewel sang ook nie meer 'n vak by die skole is nie, het 52% van die respondente positief op 

hierdie vraag geantwoord. Weereens kan dit tweerlei verklaar word. Eerstens sing van die re

spondente koor en dit kan die rede wees, 6f die skole het gereelde godsdiensseremonies waar 

gesing word. In hoofstuk 2 punt 2.4.6.6 en hoofstuk 4 punt 4.3.6, word die estetiese beklemtoon 

waarin sang 'n belangrike bydrae lewer tot die ontwikkeling en behoud van 'n mens se kultuur. Dit 

is net soos by vraag 28 hier ook betreurenswaardig en onverskoonbaar dat 'n vak soos sang nie 

meer in die kurrikulum van hierdie Tsw:maskole bestaan nie. 

Indien sang 'n vak by die skool is, wil vraag 31 uitvind of die Tswanakultuur by die vakinhoud erken 

word. 

Gereeld Somtyds Seide Nooit 

A 29 50 0 21 

B 22 37 7 18 

c 55 31 1 1 

D 52 28 0 11 

Totaal 40 37 2 13 

Alhoewel 92% respondente hierdie vraag beantwoord het, waarvan 79% tot 'n mate positiewe 

antwoorde gegee het, gaan hierdie vraag nie ontleed word nie. 
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V raag 32 wil by die respondente uitvind of die dissipline by die huis en skool dieselfde is. 

Altyd Soms Seide Nooit 

A 29 38 6 27 

B 21 49 7 23 

c 47 47 4 2 

D 37 45 11 7 

Totaal 34 45 7 14 

79% van die respondente het positief hier geantwoord. Dit is interessant om op te merk dat by 

skole C en D slegs 2% en 7% gese het dat die dissipline nooit dieselfde is nie. In hoofstuk 2 onder 

punt 2.5.1 word die feit beklemtoon dat daar kontinuiteit moet wees tussen die skool en die huis. 

By skole A en B lyk dit of hier 'n probleem kan bestaan. 

V raag 33 wil uitvind hoe die respondente hulle onderwysers se skoolbywoning beskou. 

Goed Gemiddeld Swak 

A 68 29 3 

B 25 46 29 

c 90 9 1 

D 79 21 0 

Totaal 66 26 8 
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Wanneer vrae 33 en 34 ontleed word, moet die agtergrondinligting wat onder punt 5.4 van hierdie 

hoofstuk gegee is, in gedagte gehou word. 66% van die respondente se dat die onderwysers se 

skoolbywoning goed is, 26% se gemiddeld en 8% se dit is swak. Dit is interessant om te sien dat 

90% van skool C en 79% van skool D se respondente hulle onderwysers s~ bywoning as goed 

beskou. Skool A met 68% as goed en veral skool B met 25% as goed en 29% as swak is nie 

aanvaarbaar nie. In hoofstuk 2 punt 2.5.3.1 word dit duidelik gestel dat die onderwyser 'n 

voorbeeld vir die kind moe,: wees. In hoofstuk 4 punt 4.3.5 word reguit gese dat onderwysers die 

skuld moet kry vir swak eksamenuitslae en dat hulle in die klas moet wees en onderrig. 

V raag 34 wil uitvind hoe die respondente leer~ge se skoolbywoning beskou. 

Goed Gemiddeld Swak 

A 56 32 12 

B 29 45 26 

c 72 26 2 

D 34 52 14 

Totaal 48 39 13 

Volgens vraag 34 se 48% respondente dat die leerlinge se skoolbywoning goed is, 39% se dit is 

gemiddeld en 13% se dit is swak. Vraag 33 en 34 van skool B korreleer goed met mekaar, waar slegs 

29% van die respondente se die skoolbywoning van leerlinge is goed. By skole A, C en D is die 

skoolbywoning van die leerlinge heelwat swakker as die van die onderwysers. In hoofstuk 4 punt 

4.3.5 word dit duidelik gestel dat leerlinge klasse moet bywoon om te presteer. 
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5.4.2 Onderhoude. 

Soos vermeld, is die onderhoude gestruktureerd met spesifieke vrae wat aan die persone gevra is. 

Twee vrae is gevra, naarnlik: 

- wat is die redes waarom so baie matriekleerlinge druip? 

- wat is die persoon se gevoel aangaande oop klasse vir alle rassegroepe; en 

- behalwe vrae 1, 2, 12, 14, 19 en 20 is dieselfd~ vrae van die vraelys aan die persone gevra. 

Op die vraag: Wat is die redes waarom so baie matriekleerlinge druip?, was daar die volgende 

antwoorde wat onder twee afdelings ingedeel kan word, naarnlik algemene redes en kulturele 

redes. 

Algemene redes was as volg, naarnlik: 

Die swart skole ondervind 'n tekort aan fisiese fasiliteite en 'n tekort aan finansies. 

Baie van die ouers is nie baie betrokke by die skool nie en stel nie belang om skoolgeld te betaal 

nie. Sommige ouers stuur hulle kinders na eks-model C-skole en dan is hulle betrokke en betaal 

skoolgeld. Daar is egter ouers wat betrokke is by die skool en hulle kinders presteer dan ook in baie 

gevalle beter op akademiese gebied. 

Daar bestaan 'n gebrek aan dissipline deurdat onderwysers ongemotiveerd is. Hulle het 'n lae 

werketiek, onderrig nie, neem deel aan boikotte en stakings, is besig om self te studeer om 

sodoende hulle kwalifikasies te verbeter. 
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Ter versagting vir die onderwysers word genoem dat die klasse oorvol is en dat daar 'n gebrek 

aan handboeke en hulpmiddels is. 

Die leerlinge is ook glad nie gemotiveerd nie, studeer nie, kom laat skool toe en loop vroeg huis 

toe. Die prinsipale het gekla dat daar ook nie duidelike riglyne aan hulle uiteengesit is oor hoe om 

op te tree nie. Leerlinge mag nie meer lyfstraf kry nie; dus kan hulle byvoorbeeld nie teen laat-

kommers optree nie. 

Kulturele redes was as volg: 

Die algemene gevoel tydens die onderhoude was dat die Tswana sy eie kultuur versaak ten gunste 
. . 

van 'n Westerse kultuur. Van die Tswanas beskou nie meer sy eie kultuur as so belangrik nie. Hulle 

het byvoorbeeld nie spesifieke dae wat hulle aan hulle eie kultuur wy nie. Dit is omtrent net gedu-

rende dood en troues wat die Tswana se kultuur nog 'n rol speel. 

Daar is genoem dat taal 'n belangrike rol speel. Die algemene gevoel is dat die kind in sy moeder-

taal onderrig moet word. Daar is ook genoem dat baie ouers hulle kinders in Engels wil laat leer 

omdat hulle glo hulle kinders sal dan beter werksgeleenthede kry. Die skoolhoof op die platteland 

het ook genoem dat daar Tswana en Xhosaleerlinge in sy skool is. Die leerlinge kommunikeer dan 

in Mrikaans as gemeenskaplike taal met mekaar. 

Daar is ook 'n gevoel dat 'n nuwe kultuur onder die leerlinge posgevat het, naamlik dat hulle voel 

hulle hoef nie te leer nie en almal sal buitendien deurkom. Dit herinner aan die slagspreuk pass-one-

pass-all. Wat genoem is, is dat die vroeere kultuur van die Tswana, waar al die kinders van dieselfde 

ouderdom almal dieselfde werk moes doen, 'n invloed kan he. Dit kom daarop neer dat almal gelyk 

behandel word. 
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Daar is ook genoem dat sommige ouers die Tswanakultuur in die ouerhuis willaat voortleef en dan 

is dit in konflik met die skool wat Westers georienteerd is en tot botsende emosies by die kind lei. 

'n Ander probleem is egter dat daar by baie huise nie meer dissipline is nie omdat albei ouers werk 

of omdat die ouers bang is om teen hulle kinders op te tree. Die gevolge hiervan is dat die skool 

ongedissiplineerde kinders kry wat maak wat hulle wil. Hierdie kinders het geen respek vir ouer 

men.'~ nie en luister nie vir die ondetvrysers nie. 

Met die weede vraag, naarnlik of klasse moet oop wees vir aile rassegroepe was daar eenstem

migheid deurdat almal dit verwelkom het en geen probleem daarmee gehad het nie. Dit korreleer 

met vrae 11 en 26 van die vraelys waar die meeste positief geanwoord het. 

Die beanwoording van die vraelys se vrae het baie met mekaar en die leerlinge se anwoorde 

gekorreleer. Die besprekings wat onder die vraelys se intepretasies gedoen is, is dus hier ook van 

toepassing. 

By vraag 3 oor hoe goed die Tswanakinders hulle kultuur ken, het almal erken dat dit nie goed is 

nie en die Westerse invloed 'n groot rol speel. 

By vraag 4 wat wil uitvind of die Tswana-kultuur nog vir die leerlinge belangrik is, was die reaksie 

dat dit nie vir almal meer belangrik is nie. Soos reeds vroeer onder punt 5.4.2 genoem is, vind die 

meeste troues en begrafnisse nog tradisioneel plaas. 

Ditwil voorkom of die belangrike rol wat die inisisiasieskole in die Tswana se verlede gespeel het, 

nou getaan het. By vraag 5 was die gevoel dat inisiasieskole nie meer vir die jong Tswanaman 

belangrik is nie. Hierteenoor is die anwoord by vraag 6 meer positief deurdat lobolla nog 

belangrik is vir baie mense. 
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By vraag 7 oor hoekom die lcinders wil skoolgaan, was die gevoel dat daar 'n sekere groep leerlinge 

is wat graag willeer, maar die meeste leerlinge leer om vir hulle 'n veilige toekoms vol sekuriteit te 

verseker. Dit kom daarop neer dat leerlinge leer om 'n matrieksertiftkaat te verdien en 'n goeie werk 

te kry. Die gevoel onder die skoollioofde, behalwe die van skool C, was dat die matrieks van 

hierdie jaar nie baie positief ingestel is op hulle werk nie. 

Di rnpons bj vraag 8 was dieselfde as die vraelys, naamlik dat daar van teksboeke (wat by 

sommige skole skaars is) en notas gebnu.k gemaak word as onderwysmetodes. Daar is egter onder

wysers wat van ander metodes gebruik maak waar hulle die nodige geriewe, soos oorhoofse 

projektors en ander elektroniese media het. 

Die studiemetodes van die leerlinge is om gebruik te maak van opsommings, maar volgens die 

skoollioofde leer 'n klomp nog uit hulle koppe uit. 'n Rede kan wees dat die swak gekwalifi

seerde onderwysers self nie die inhoud goed bemeester het nie, dit nie kan verduidelik nie en daar

om moet die leerlinge dit memoriseer. 

By vraag 10 was die reaksie dat baie min leerlinge met boeke in aanralcing gekom het voordat hulle 

skool toe gegaan het. 'n Behoefte wat duidelik hier uitgekom het, was dat baie min leerlinge die 

voorreg het om na 'n pre-primere skool toe te kan gaan. 

Met die onderhoude was die res pons op vraag 11 ook positief, deurdat die leerlinge meer van ander 

kulture wil leer, veral die Westerse kultuur. Die skoolhoof van skool C het egter genoem dat 

leerlinge eers hulle eie kultuur moet ken, voordat hulle meer van 'n ander kultuur willeer. 

Volgens vraag 13 kom die Tswanalcinders in die Noord-Kaap baie min met Engels in aanralcing 

voordat hulle skool toe gaan. Die televisie is basies die enigste media waardeur hulle met Engels 

kontak maak. 

174 



By vraag 15 het aile persone geantwoord dat dit belangrik is dat leerlinge in hulle moedertaal 

onderrig moet word. Die gevoel is dat leerlinge eers hulle moedertaal volkome moet bemeester 

voordat hulle in byvoorbeeld Engels onderrig word. 

Aldie· persone het genoem dat moeilike werk in Tswana verduidelik word, behalwe die skoolhoof 

van die platteland wat gese het moeilike werk word in Mrikaans verduidelik. Moeilike werk word 

dus verduidelik in 'n taal wat die leerling die beste verstaar1, maar daar is ook genoem dat gedurende 

die eksamens leerlinge probleme ervaar om die vrae dan in Engels te beantwoord. 

Beide vrae 17 en 18 is positiefbeantwoord de~dat die gevoel is dat die kinders trots op hulleself en 

hulle ouers is. 

By vraag 21 was die gevoel dat 'n deel van die gemeenskap positief teenoor onderwys staan, veral 

die ouer lede van die gemeenskap. Wanneer die skool egter 'n vergadering met die ouerkorps het, 

daag daar min op vir die vergadering. Die gevoel is dat sommige ouers voel dit is alleenlik die on

derwyser se plig om die kind te lei. Die ouers wat egter goed met die skool saamwerk se kinders 

doen akademies gewoonlik beter. 

Die gevoel by vraag 22 was dat daar nie baie geweld in die gemeenskap is nie, meestal naweke 

wanneer mense te veel gedrink het. 

By vraag 23 was die gevoel dat die gemeenskappe ann is en by vraag 24, dat die ouers en 

grootouers meestal verantwoordelik is om die leerlinge finansieel by te staan. 

Die antwoord op vraag 25 was dat die skole al hoe meer op sport- en kulturele gebied met mekaar 

kontak maak en in 'n goeie gees meeding. Net so was die antwoorde by vraag 26 'n oorweldigende 

ja dat die verskillende kulture met mekaar op skoolvlak moet kontak maak. 
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Die antwoorde by vraag 27 het gewissel van 50/50 wat TV-stelle by hulle huise het, tot 75% wat 

TV -stelle het. 

Vrae 28-31 is nie relevant om te bespreek nie, aangesien nie kuns of sang as vak by die skole 

aangebied word nie. Die redes waarom sommige leerlinge wel positief hier geantwoord het, stem 

ooreen met wat onder genoemde punte in die vraelys genoem word. 

By vraag 32 is genoem dat daar gepoog word om die dissipline dieselfde te hou as by die huis. Die 

probleem is egter dat daar by sommige huise geen of swak dissipline is en hierdie leerlinge 

veroorsaak probleme. 

Skool C se antwoord by vraag 33 was dat die onderwysers positief is en gereeld by die skool 

opdaag. Van die ander hoofde het egter genoem dat onderwysers soms laat is, glad nie opdaag nie, 

in die son sit en nie klasgee nie, self baie besig is met hulle eie studies of baie by vakbonde betrokke 

is en aan wegbly-aksies deelneem. 

Skool C se antwoord by vraag 34 was dat leerlinge gereeld skool toe kom omdat dit vir hulle lekker 

is. Die ander skole het egter probleme met leerlinge wat glad nie opdaag nie, of laat kom en vroeg 

loop. Interessant is egter dat daar ook genoem is baie leerlinge kom skool toe as gevolg van die 

voedingskema waar leerlinge kos by die skool kry. 

5.5 SAMEVATIING. 

In hierdie hoofstuk is die empiriese navorsing gedoen om uit te vind watter rol kultuur speel by 

die onderrig van die Tswana-leerling om volwassenheid te bereik. Die meetintrumente, naamlik 

die vraelys en onderhoud is ontwerp. Daarna is die resultate van die vraelyste en onderhoude 

ontleed. 
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In die volgende hoofstuk gaan die samevatting gevolgtrekkings en aanbevelings van hierdie 

navorsing gedoen word. 
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HOOFSTUK6 

SAMEVATIING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVEUNGS. 

6.1 INLEIDING. 

Daar is in hierdie studie gepoog om vas te stel watter rol kultuur speel by die akademiese 

prestasies van die Tswana-matriekleerling in die Noord-Kaap. 

Die doel van hierdie studie is om kultuur (2.4), opvoeding (2.2.1), onderwys (2.2.2) en 

volwassenheid (2.3.2) in al hulle fasette op 'n_verantwoordelike wyse te ondersoek. Om in hierdie 

doel te slaag is daar van verskillende werkswyses (1.6) gebruik gemaak. 

Daar is van empiriese navorsing gebruik gemaak om ondersoek in te stel oor die rol wat kultuur 

speel by die Tswana-matriek-leerling. In hierdie hoofstuk word daar beoog om die navorsings

bevindings te bespreek in die lig van die navorsingsresultate. 

6.2 SAMEVATTING VAN STUD IE. 

Die mens bevind hom in die wereld en om sy voortbestaan te verseker moet hy kan aanpas en 

inpas by sy omstandighede. In hierdie groei na volwassenheid word die mens daarvoor voorberei, 

deur middel van opvoeding (2.2.1) en onderwys (2.2.2). Verskillende instansies speel 'n rol in die 

onderrig (2.2.2.4) van die mens en dit vind op verskillende wyses (2.2.2.3) plaas. Opvoeding en 

ondet"\V)'S kan van mekaar onderskei, maar nie geskei word nie. By Swart inwoners in Suid-Mrika 

het opvoeding en onderwys al die eeue plaasgevind, maar daar was nie so 'n duidelike onderskeid 

tussen die twee begrippe nie. 

Een van die doelstellings van onderwys is om die kind te lei tot volwassenheid met sy wye 

178 



verskeidenheid van aspekte (2.3.2.3) en alhoewel alle kulture min of meer dieselfde kriteria 

(2.3.2.2) daarstel, word sekere aspekte as meer belangrik beklemtoon. 

In Suid-Mrika word 'n verskeidenheid van kulture (4.4) aangetref, wat met mekaar in aanraking 

kom en mekaar op verskillende terreine bemvloed. Alhoewel die verskillende kulture in die wereld 

sekere gemeenskaplike kenmerke het, verskil hulle ook van mekaar wat betref, byvoorbeeld taal 

(4.3.3), sosiale (4.3.4) en ekonomiese (4.3.5) faktore wat elke onderwysstelsel uniek maak. 

Dit is belangrik om te besef dat die Swartes, so ook die Tswana, sekere verwagtinge van die 

onderwys het Dit is vir hulle belangrik dat die ~:mderwys relevant moet wees en hulle kultuur in ag 

moetneem. 

6.2.1 Ontstaan van Swart onderwys. 

Daar moet holisties gekyk word na alles wat in die verlede gebeur het rondom onderwys in Suid

Afrika, voordat die huidige onderwyssituasie geevalueer kan word. 

Amptelike onderwys soos die Westerling dit ken, het in 1658 in Suid-Afrika met die stigting van 

die eerste skool in die Kaap begin. Verskillende sendinggenootskappe het in Suid-Afrika 'n be

langrike rol gespeel om nie-blankes, en so ook die Tswana, te onderrig. 

Swart onderwys in Suid-Afrika het 'n lang en moeilike stryd gehad. Dit was onder beheer van 

verskillende provinsies en departemente, is deur verskillende kommissies ondersoek en verskillende 

wetgewings is gemaak. Die verskillende regerings het pogings aangewend om Swart onderwys te 

verbeter, maar het aangevoer dat daar nie genoeg finansiele ondersteuning was om dit te volvoer 

me. 
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In 1976 het die Soweto-opstande plaasgevind en in die tagtigerjare het Swart onderwys 'n 

verskeidenheid krisisse beleef. Op 2 Februarie 1990 het President De Klerk verskeie politieke 

organisasies ontban wat gelei het tot groot veranderings in Suid-Afrika. 

6.2.2 Die Tswanavolk se oorsprong. 

Daar bestaan verskillende sie11ings oor hoe en wanneer Swart volke hulle in Suid-Ai:rika kom vestig 

het (Bylae C, kaart 1). Die Tswanavolk bestaan uit verskillende stamme wat hulle oor 'n tydperk 

verspreid in Suid-Afrika gevestig het (Bylae C, kaart 2). 

Die Tswanavolk is een van verskeie kulture wat in Suid-Afrika gevestig is en hier skoolgaan. Indien 

die onderwysstelsel nie die uniekheid van die Tswanaleerling se kultuur in ag neem nie, kan dit 

tot nadeel van die leerling wees. 

6.2.3 Multikulturele onderwys. 

Multikulturele onderwys (4.5), alhoewel nog tot 'n mate 'n vreemde begrip, kan moontlike oplos

sings bied. Hierdeur word elke kultuur erken en gerespekteer in die klas en samewerking vind plaas. 

Verskillende kulturele aspekte, byvoorbeeld taal (4.3.3), speel 'n belangrike rol in die medium van 

onderrig. Dit is baie belangrik om eers die moedertaal goed te vestig voordat na, byvoorbeeld 

Engels as onderrigmedium oorgeskakel word. 

6.3 GEVOLGTREKKINGS. 

Uit die inligting wat uit die literatuurstudie en die empiriese navorsing verkry is, kan die 

volgende gevolgtrekkings gemaak word: (slegs die mees insiggewendstes word aangedu~. 
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6.3.1 Uteratuurstudie. 

Elke mens moet opgevoed word in 'n proses wat die hele mens insluit (2.2.1.1). 

Opvoeding en onderwys kan nie van mekaar geskei word nie (2.2.3) en die einddoel is 

volwassenheid (2.3.2.1). Kultuur en onderwys is onlosmaaklik. met mekaar verbind (2.4.4; 

2.4.5.1 & 2.4.5.3 en hipoteses 1 & 2). 

Alhoewel daar gepraat word van een wereldburgerskap en 'n reenboognasie, bestaan 

Suid-Afrika uit 'n verskeidenheid van kulture (2.4.3). Swart onderwys in Suid-Mrika is nie 

suksesvol nie omdat dit op Westers~ perspektiewe gebaseer is (2.5.1). Onderwys moet 

relevant wees en kan nie in 'n vakuum plaasvind nie (2.5.3). Die onderwyser (2.5.3.1), 

kurrikulum (2.5.3.2) en kommunikasie (2.5.3.3) moet ook die Tswana se kulturele 

agtergrond in ag neem (hipoteses 1 & 2). 

V erskillende rassegroepe word in een klaskamer saamgegroepeer. Daar bestaan 'n verband 

tussen kultuur en onderrigmetodes wat tot probleme kan lei (4.3). Die skoollewer 'n be

langrike bydrae tot die ontwikkeling van die leerling se kulturele aspekte totdat hy 

volwassenheid bereik, (2.4.6 & 4.3) soos byvoorbeeld:-

- om op 'n sistematiese en logiese wyse onderrig te word tot kritiese en logiese denke 

(2.4.6.1 &4.3.1); 

- samelewingsverbande, soos byvoorbeeld die gesin en gemeenskap, speel 'n belangrike 

rol in die skool. Die skool moet tred hou met die tegnologiese ontwikkelings wereld

wyd, maar dit wat hulle eie is, behou ( 4.3.2); 

- moedertaalonderrig is die beste vir jong kinders en wanneer die moedertaal eers goed 

gevestig is, kan 'n tweede taal, byvoorbeeld Engels, as medium van onderrig gebruik 

word (2.4.6.3; 2.5.3.3; 3.8.3 & 4.3.3); 

- elke persoon moet sy eie kultuur ken en trots wees daarop. Hy moet egter ook ander 
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kulture erken en respekteer, asook meer van hulle willeer en kontak maak (4.3.4); 

- die swak ekonomie van Suid-Mrika knel die vooruitgang van onderwys en dit gee 

aanleicling tot swak prestasie ( 4.3.5); 

- tale, kuns, sang, sport en kultuur is 'n bydraende faktor wat help om 'n persoon se kul

tuur te bevorder (4.3.6); 

- elke mens moet die kans kry om tot sy volle potensiaal te ontwikkel (4.3.7); 

- kinders, ouers en gemeenskappe moet mekaar respekteer en verantwoordelikheid 

aanleer (4.3.8) en 

- daar bestaan 'n verskeidenheid van godsdienste wat gerespekteer moet word ( 4.3.9). 

Multikulturele onderwys is 'n moontlike oplossing vir die verskeidenheid van kulture in 

die Suid-Afrikaanse klaskamer (4.5). 

6.3.2 Empiriese ondersoek. 

Vrae wat handel oor die Tswana se kultuur is oor die algemeen positief beantwoord. 

Daar is oor die algemeen 'n redelike kennis van die kultuur (vraag 3); die Tswanakultuur 

is nog belangrik (vraag 4); inisiasieskool en lobola is vir 'n klein meerderheid nog 

belangrik (vrae 5 & 6). Op die platteland is dit nog baie belangrik en by die privaatskool is 

dit nie so belangrik nie. Die invloed van die Westerse kultuur is moontlik hier sterker en dit 

sluit aan by hipotese 4. Daar is 'n begeerte om meer van ander kulture te leer en met 

hulle kontak te maak (vrae 11, 25 & 26); daar bestaan 'n trots oor wie en wat die Tswana

volk is (vrae 17 & 18); kuns en sang as vakke bestaan nie meer in die kurrikulum nie 

(vrae 28-31) en die gevolg is dat die kind se kultuur op skool verann. 

Die meeste leerlinge gaan skool toe om 'n goeie werk te kry (vraag 7). Die 

onderrigmetodes sentreer random handboeke en notas (vraag 8) en as gevolg hiervan is 
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die mees gewilde studiemetode opsommings (vraag 9). Dit is dan ook die rede waarom 

onderrig by Swartskole skade ly wanneer daar nie handboeke of dupliseergeriewe 

beskikbaar is nie. Arnper die helfte van die kinders kom nie met boeke of koerante in aan

raking voordat hulle skool toe gaan nie (vraag 10 & hipotese 5) en 'n boek is dus vir hom 

iets vreemds in graad 1. 

Baie min Tswmakinders brr. met Engels in aanraking voordat hulle skool toe gaan (vraag 

13 & hipotese 3) en die meerderheid wil graag in hulle moedertaal onderrig word (vraag 

15) omdat Engels as medium van onderrig vir hulle vreemd is. Moeilike begrippe 

word meestal in die moedertaal verd~delik, (vraag 16 & hipotese 2) want dan verkry hulle 

beter insig in die werk. 

Baie van die Tswanaleerlinge woon in 'n arm gemeenskap (vraag 23 & hipotese 5) waar 

baie persone saam in klein huise woon (vrae 19, 20 & hipotese 5) en die ouers meestal 

verantwoordelik is vir die kinders se finansies (vraag 24). Die gevolg is dat baie nie 

skoolgeld kan betaal nie en die kinders ook nie hulle eie stil en private plekke het om te 

studeer nie. Ongeveer die helfte van die gemeenskap is positief teenoor onderwys, terwyl 

daar soms onrus in die gemeenskap is (vrae 21, 22 & hipotese 5) en dit gee aanleiding 

daartoe dat die kinders nie altyd onder die aangenaamste omstandighede skool toe gaan nie. 

By skole waar die dissipline soms verskil van die huis, is daar ook meer skolastiese 

probleme (vraag 32). By skole waar die leerlinge en onderwysers swak klasbywoning 

het, presteer die leerlinge nie goed nie (vrae 33, 34 & hipotese 6). Meestal werk albei ouers 

en die kind is aileen by die huis Of die kind is polities baie aktief en die gevolg is dat die 

ouers beheer oor die kind verloor. 
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6.4 AANBEVELINGS. 

Na aanleiding van die voorafgaande bevindinge maak. navorser die volgende aanbevelings wat by 

Tswanaskole in die Noord-Kaap toegepas kan word:-

6.4.1 Die Departement. 

Die Departement van Onderwys, Opleiding, Kuns en Kultuur van die Noord-Kaap, as die 

primere verantwoordelike instansie vir onderwys, behoort die volgende vir implementering in 

Tswanaskole aan te beveel:-

Erkenning moet gegee word aan die feit dat daar verskillende kultuurgroepe in die 

Noord-Kaap bestaan en die kulturele diversiteit moet eerder as 'n bate en nie as 'n las ge

sien word nie. 

Die samehang tussen onderwys en kultuur moet erken word sodat elke kind tuis kan 

voel in die onderwyssituasie. 

Die gelyke regte van die kultuurgroepe, wat sal aanleiding gee tot gelyke opvoedings

geleenthede, moet erken word. 

Voorskoolse opleiding moet ingestel word sodat die kind makliker by graad 1 kan aanpas 

deurdat hy reeds met boeke, taal en dissipline kennis gemaak. het. 

Daar moet streng dissipline by die skool teenoor onderwysers en leerlinge toegepas word. 

Die Departement moet duidelike voorskrifte aan skoolhoofde voorle oor hoe opgetree 

moet word teenoor oortreders. 
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6.4.2 Die skool. 

Die skool as sekondere opvoedingsinstelling help met die lewensvoorbereiding van die 

Tswanakind en het die taak om gelyke onderwysgeleenthede aan aile leerlinge te bied en as 

gevolg hiervan word die volgende aanbevelings gemaak:-

Eerstens moet die skool 'n visie en missie uitwerk wat daarop gemik is om 'n positiewe 

benadering te he tot verskillende rassegroepe in die skool. 

Die samewerking van die ouers is noodsaaklik om te sorg dat die kultuur met trots aan 

die kinders oorgedra word. Die ouers kan dan help om te besluit watter aspekte van hulle 

kultuur vir hulle belangrik is en sodoende word 'n kultuurtrots aangemoedig. 

Die skool moet ook die leerlinge van verskillende kulture in die skool erken, aanvaar en 

nie sommiges bevoordeel nie. V erder moet daar ook met ander skole van ander kulture 

kontak gemaak word op sport- en kulturele gebiede en sodoende vind kruisbestuiwing 

van kulture plaas. 

Suksesvolle onderrig by verskillende rassegroepe hang af van 'n positiewe huis-skool

verhoudingwat as volg toegepas kan word, naamlik:-

- aile ouers moet as gelyk en vriendelik by die skool ontvang word; 

- daar moet goeie kommunikasiekanale tussen die skool en die ouers wees en 

- die ouers moet ook opgelei word om hulle kinders te ondersteun ~et hulle huiswerk. 
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6.4.3 Die kurrikulum. 

Die kurrik.ulum kan beskou word as die voertuig waarrnee die Tswanakind na volwassenheid 

vervoerword en die volgende aanbevelings word gemaak:-

Die kurrikulum moet as 'n geheel hervorm word om aan die behoeftes van die leerlinge te 

voldoen Die leerinhoude en leerstof moet objektief en betroubaar wees teenoor aile kul

ture. Wa.nncer die kurrikulum saamgestel word, moet die kulturele agtergrond en 

ervaring van die kind in ag geneem word. 

Alhoewel daar praktiese probleme by die gebruik van die moedertaal as medium van 

onderrig bestaan, is dit belangrik dat die kind in sy moedertaal onderrig moet word vir so 

lank as moontlik. Alles dui daarop dat die kind die beste presteer in sy moedertaal. 

Deur middel van ekstra klasse na-ure kan die taal wat as medium van onderrig gebruik 

gaan word, stelselmatig verbeter word. Daar moet van veeltalige onderwys ( 4.3.3) in die 

klaskamer gebruik gemaak word sodat leerlinge hulle werk beter kan verstaan en sodoende 

gemotiveer word. 

Kuns en sang moet in die kurrikulum van die skool ingesluit word aangesien dit 'n 

belangrike rol in die ontwikkeling van 'n kind se kultuur speel. Dit is belangrik dat die 

Tswanakultuur in hierdie vakke gelnkorporeer word. 

Tydens evaluering moet gestandaardiseerde toetse wat sekere kulture en tale 

bevoordeel, vermy word. Hier moet gebruik gemaak word van deurlopende evaluering 

eri spesiale kultuur-spesifieke onderwerpe moet ootvJ"eeg word vir werkstukke. 
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6.4.4 Die onderwyser. 

Dit is nie moontlik vir 'n persoon om neutraal te staan nie, want kultuur is deel van 'n mens. Net 

so wag daar 'n moeilike taak vir 'n onderwyser om op 'n neutrale wyse in sy klaskamer te onderrig. 

Met hierdie agtergrondskennis word die volgende aanbevelings ten opsigte .van onderwysers in 

Tswanaskole, asook ander skole gemaak:-

Die ideaal sal wees om vir Tswanaleerlinge van Tswana-onderwysers wat in die kind se 

moedertaal en kultuur kan onderrig gebruik te maak. Dit is egter nie altyd prakties 

moontlik nie omdat daar nie genoeg ~pgeleide Tswana-onderwysers is nie en omdat skole 

kultureel vermeng is. 

Daar is egter min onderwysers wat opgelei is om vir kultureel diverse groepe leerlinge te 

onderrig. Dit is dus baie belangrik dat onderwysers tydens hulle opleiding by Kolleges ook 

in multikulturele onderwys opgelei moet word. Dit is egter net so belangrik dat 

onderwysers in die praktyk indiensopleiding moet kry in multikulturele onderwys. Hierdie 

opleiding kan tot die volgende aanleiding gee, naamlik: 

- kennis van ander kultuurgroepe om sodoende 'n beter begrip vir hulle te he; 

- verskillende leerstyle wat by die verskillende kulture die beste resultate lewer. 

Onderwysers moet professioneel wees deur in die kind se belang op te tree. Hulle prio

riteite moet reg ingestel wees deur te sorg dat hulle in die klas is en onderrig, want die jeug 

se toekoms is in hulle hande. 

6.4.5 Die ouers. 

Die opvoeding van die kinders is primer die taak van die ouers en daarorri word die volgende 
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aanbevelings vir die Tswana-ouers gemaak:-

Dit is belangrik. dat die ouers die Tswanakultuur by die huis aan hulle kinders moet 

oordra. Die eie k.ultuur moet eers gevestig wees voordat daar kontak gemaak word met 

ander k.ulture. Die ouers moet ook sorg dat die kinders trots is op hulle k.ultuur. 

Dit is ook die ouers se verantwoordelikheid dat daar dissipline in die huis is sodat gedis

siplineerde kinders skole toe gaan. 

Die ouers moet ook betrokke wees )Jy die skole deur middel van bestuursrade, ouer

aande en aile skoolaktiwiteite. 

6.5 LEEMTES IN DIE ONDERSOEK 

Hierdie studie is beperk deurdat-

Daar 1n beperkte aantal bronne beskikbaar is oor die ontwikkeling van swart onderwys in 

Suid-Afrika. 

Daar is min bronne beskikbaar oor die ontstaan van die Tswanavolk en die ontwikkeling 

van hulle onderwys. 

Die mens is as 1n unieke wese met sy eie k.ultuur deur God geskape. V erskillende persone 

se siening oor hulle eie k.ultuur verskil van mekaar en daarom kan daar nie eksakte afleidings 

gemaak word nie. 
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6.6 ASPEK1E VIR VERDERE NAVORSING. 

Op grond van die studie wat ondemeem is, kan die volgende aanbevelings vir verdere navorsing 

gemaak word:-

Navorsing behoort ondemeem te word ten opsigte van multikulturele onderwys in 

Tswana-skole. Die doel met die navorsing behoort te wees om uit te vind watter rol die 

verskillende kultuuraspekte, byvoorbeeld taal, sosio-ekonomiese, kultureel-historiese en 

godsdienstige faktore, in die lewe van die Tswana-skoolkind op verskillende ouderdomme 

speel. 

Die ontwikkeling van 'n gepaste kurrikulum wat al die verskillende kultuurgroepe 

inkorporeer en vir almal aanvaarbaar is. 

Die ontwikkeling van 'n multikulturele opleidingsmodel vir voomemende onderwysers, 

asook 'n indiensopleidingsmodel vir onderwysers by tersiere instansies. Die doel hiermee 

behoort te wees om 'n model daar te stel wat die teorie en die praktyk in harmonie met 

mekaar bring. 

Die redes waarom daar swak dissipline by skole bestaan deurdat onderwysers en leerlinge 

nie skole of klasse bywoon nie, moet ondersoek word. Die doel hiermee behoort dan te 

wees om 'n leerkultuur by skole te vestig deur die aktuele probleme aan te spreek. 

Al bogenoemde aspekte vir verdere navorsing het betrekking op die tema van die studie en behoort 

dus gesien te word as aspekte wat daarop gemik is om onderwys aan die Twana-leerling te verbeter. 
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6.7 SAMEVATIING. 

In hierdie hoofstuk is 'n kort samevatting van die skripsie gemaak. Daarna volg gevolgtrekkings 

wat uit die literatuu.r- en empiriese navorsing afgelei kan word. Ten slotte is aanbevelings 

gemaak onder verskillende hoofde, naamlik:-

Die Departement; 

Di"' Skool; 

Die Kurrih.-ulum; 

Die Onderwyser en 

Die Ouers. 

6.8 SL01WOORD. 

Die Noord-Kaap is geografies 'n groot provinsie met 'n yl bevolking en baie uitdagings. Daar is baie 

etniese groepe wat hier gevestig is en elkeen het sy eie unieke kultuur. Dit is belangrik dat elkeen 

erken moet word en die ruimte gegun word om te ontwikkel en so sy voortbestaan te verseker. 
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Brief aan die Streeksdirekteur van die Departement Onderwys in 

Kimberley. 



The Regional Director 

7 N ieo le s t.ree·t 
L:indene 
Kimberley 
8301. 
30 April 199'7 

De par tmen t~ of &:duca-r.ion and Culture 
Private Bag Xb041 
Kimberley 
8300 

Je;:~r M:3 Knumalo 

As part of my D. Ed s-r.udles (Unisa), I am currently researching 
the relationship between Tswana culture and (academic) achieve
ment, at (h igb) schools. 

1. ... i..~3 the:refore essential :ror me to invol·ve Setswana~speak~ing 
mat~ric pupils in a survey. They WO'.<.La be required T..o complet.e a 
~.:;r,or t que~:; tionnaire - it would not take longer than 30 minu·t.es. 

;- :.::;xlot-:ld -Like ·to obtain the permission o.f t.he DeparT.ment. to have 
t.r.1e ~.ru.esT.:.ionna.i.r.·.e complet"ed by matric pupils at, -r,he fol1olHing 

·. .. "': ... -~ 

:1:ttS.h Sr.·_~!lOO~LS: 

~: --~=, . I.;ek~~1.e la 
·r ~1~3~.3;1_e 

_L fiop·e ·f()_f' a fa"'1'"c)urab 1.-.= .responce -t() my request., slnce t.i1.i~1 re
~-;<:;.:-J~rc.:t1 c;c~ti-t.c t1e c.f val~Ae t~o e(.illc;.;:lt~ion in t~t1e l~()rt~h(:;.rn Cape_ 

'['nank you in antic i?ation. 
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NORTHERN CAPE PROVINCE 
PROFENSI YA KAP A BOKONE-KAPA 

DEPARTMENT OF 
EDUCATION AND CULTURE 

LEFAPALA 
THUTO LE SETSO 

REFERENCE/VERWYS 
ENQUIR.IES/NA VRAE 
TEL.NO. 
FAX/FAKS 

Mr B F Liebenberg 
7 Nicole Street 
KIMBERLEY 
8301 

Sir 

:Ms J Rault-Smith/er 
: (0531) 811541 
: (0531) 35220 

NOORD-KAAP PROVINSIE 
IPROVINSI YOMNTLA 

DEPARTEMENTVAN 
ONDERWYS EN KULTUUR 

ISEBELE 
MFUNDO NENKQUBEKO 

TEMPLAR BUILDING/GEBOU 
PRIVATE BAG/PRIV AA TSAK X5041 

KIMBERLEY 
8300 

3 December 1997 

APPLICATION TO CONDUCT A RESEARCH PROJECT 

With reference to your application dated 30 April1997, I have pleasure informing you that the 
Department has no objections against your proposed research project being conducted at schools 
under our controL 

Our best wishes for your research. 

Yours truly 

a~ 
. t; /./;;.{(_ :?.'!!!?:::@ .................. . 
MsDKumalo 
REGIONAL DIRECTOR 
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15 DIE DIAMANTVELDGESKIL, 1870-1871 

- Onbetwiste gebiede van A. Water::oer 

If:$ Gebiede waarop A. Waterboer aanspraak gemaak het 

E; Gebiede waarop O.V.S. aanspraak gemaak het 
~ Gebiede waarop Transvaal aansoraak gemaak het 
t;;:;;.;.;.;; (en na Keate-uitspraak moes afstaan) 
Q Onvervreembare gebied onder A. Kok, 1846 = Gebiede waarop Satlapin- en Sarolong-opperhoofde 
~ ••• :::1 aanspraak gemaal< het 
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19 S'NART TUISLANDE,~ 1980 
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BYLAE 0 

Questionnaire: 

The role played by Tswana culture in the achievements of matriculation pupils. 

Please do not supply your name, since the information is needed for research purposes only and 
because all information is treated as confidential. 

Complete the questionnaire by making a cross (x) in the appropriate block. If you have another 
answer, please state it in the space provided (next to Other). 

~ I Your age: 1 

Younger than 17 years 

" 18 years 

" 19 years 

" 20 years 

20 years and over 

2 I Your gender: 

Male 

Female 

3 I How well do you know Tswana culture? 

Very well 

Fairly well 

Not at all 

4 I Is Tswana culture important to you? 

Yes 

No 

Don't care 

5 I Do you think that initiation school is important? 

Yes 

No 

Don't care 
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6 I Do you think that lobelia is important? 

Yes 

No 

Don't care 

7 I Why do you attend school? 

My parents say I must 

To earn a matric certificate 

To get a good job 

To stay off the streets 

Because I want tot learn 

Other reasons: 

8 I What teaching methods are used at the school? 

Textbook method 

Notes 

Activities 

Lectures 

Discussion 

Other methods: 

9 I What methods do you use to study? 

None 

Learning by heart 

Making summaries 

With insight 

Other methods: 
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10 Before you began school, did you come into contact with books or newspapers at 
home? 

Yes 

No 

Seldom 

11 Would you like to learn about other cultures at school? 

Yes 
1--·--

No 

Not sure 

If no, give reasons: 

12 Which language do you regard as your home language? 

Tswana 

English 

Afrikaans 

Other language: 

13 I Did you come into contact with English before you began school? 

Regularly 

Sometimes 

Seldom 

Never 

14 lin which language do you dream? 

Tswana 

English 

Afrikaans 

Other language: 



4 

15 lis it important to you to be taught in your home language? 

Yes 

No 

Not sure 

If yes or no give reasons: 

16 lin which language do your teachers usually explain difficult work? 

Tswana 

English 

Afrikaans 

Other language: 

17 I Are you proud of who and what you are? 

Yes 

No 

Not sure 

18 I Are you proud of your parents? 

Yes 

No 

Not sure 

19 I How many rooms are there in the house in which you live? 

4 or fewer 

5-6 

7-8 

9 or more 

20 I How many people live in the house? 

4 or fewer 

5-6 

7-8 

9 or more 
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21 What is the attitude of your community towards education? 

Positive 

Negative 

Neutral 

Motivate your answer: 

22 Is there violence in your community? 

Sometimes 

Seldom 

Never 

23 Are the people in your community poor? 

Yes 

No 

Some 

24 Who helps you financially to attend school? 

Your parents 

Grandparents 

Brother or sister 

Uncle or aunt 

You yourself 

Other: 

25 Do you have any contact with people of other ethnic groups through school, for 
example in sport or culture? 

Yes 

No 
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26 I Would you like to have contact with people of other cultures through school? 

Yes 

No 

Don't care 

27 Jls there a television set in your home? 

Yes 

No 
.• 

28 lis Art a subject at your school? 

Yes 

No 

29 J If so, is the Tswana culture recognised in the Art course? 

Regularly 

Sometimes 

Seldom 

Never 

30 lis singing a subject at your school? 

Yes 

No 

31 I If so, do you sing Tswana songs? 

Regularly 

Sometimes 

Seldom 

Never 
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32 lis discipline at your school the same as at home? 

Always 

Sometimes 

Seldom 

Never 

33 I How would you describe the school attendance of the teachers at your school? 

Good 

Average 

Weak 

Motivate your answer: 

34 I How would you describe the school attendance of the pupils? 

Good 

Average 

Weak 

Motivate your answer: 

Thank you for the time you have taken to complete the questionnaire. 
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Onderhoude: 

Die onderhoude was gestruktureerd en het uit wee afdelings bestaan met spesifieke vrae wat aan 

persone gevra was. 

Mdeling A: Algemene vrae. 

1. Wat is die algemene redes waarom so baie matric-kleerlinge druip? (Hierdie vraag is onder 

algemene en kulturele redes beanttvoord). 

2. Wat is die persoon se gevoel aangaande oop klasse vir alle rassegroepe? 

Mdeling B: Spesifieke vrae. 

Dieselfde vrae soos op die vraelys is gevra behalwe vrae 1, 2, 12, 14, 19 en 20. 

Die vrae was as volg naamlik:-

1. Hoe goed ken die leerlinge die Tswanakultuur? 

2. Is die Tswanakultuur nog belangrik vir die leerlinge? 

3. Is inisiasieskool en lobola nog belangrik vir die leerlinge? 

4. Waarom gaan leerlinge skool toe? 

5. Watter onderrigmetodes word deur onderwysers gebruik? 

6. Van watter studiemetodes maak die leerlinge gebruik? 



7. Kom die leerlinge in aanraking met boeke en koerante voordat hulle skoolloopbane begin? 

8. Wil die leerlinge graag van ander kulture leer? 

9. Hoe gereeld kom leerlinge in aanraking met Engels voordat hulle skoolloopbaan begin? 

10. Is dit vir die leerlinge belangrik om in hulle moedertaal onderrig te word en in watter taal 

word moeilike werk verduidelik? 

11. Is die leerlinge trots op hulleself en hulie ouers: 

12. Wat is die gemeenskap se houding teenoor onderwys en is daar geweld in die gemeenskap? 

13. Is die gemeenskap arm en wie ondersteun die leerlinge finansieel op skool? 

14. Is daar kontak met ander kulture op skool deur byvoorbeeld sport of kultuur en wil die 

kinders graag kontak maak met ander kulture? 

15. Is die dissipline by die skool dieselfde as by die huis? 

16. Hoe goed is die onderwysers en leerlinge se skoolbywoning? 




