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OPSOMMING 

Teen die agtergrond van die sosiale en ekonomiese probleme van 

Suid-Afrika word in hierdie verhandeling ondersoek ingestel na 

sekere aspekte van die relatief suksesvolle onderwysstelsel van 

Suid-Korea met die oog op die verkryging van moontlike insigte 

vir die herstrukturering van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

en die invloed van onderwys op die samelewing. Die verhandeling 

berus hoofsaaklik op 'n literatuurstudie. 

In die interpretasie en vergelyking van gegewens is daar gebruik 

gemaak van 'n struktureel-funksionalistiese en sisteembenadering 

tot onderwysvoorsiening, met besondere klem op Confucianistiese, 

Afrika- en Westerse lewens- en wereldbeskouings (mentaliteite). 

In die verhandeling word die kontekstuele faktore wat 'n invloed 

het op die verbesondering van die onderwysstelsels van Suid-korea 

en Suid-Afrika bespreek. Daar word ook 'n ondersoek gedoen na 

voorskoolse onderwys, beroeps- en tegniese onderwys, onderwysers

opleiding, morele onderwys, ouerbetrokkenheid, afstands- en 

volwassene-onderwys in die twee lande, asook die finansiering van 

onderwys. Sekere gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van 

Suid-Afrikaanse onderwys word laastens gemaak. 
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ABSTRACT 

Against the background of the social and economic problems of 

South Africa, certain aspects of the relatively successful 

education system of the Republic of South Korea are examined in 

this thesis with the purpose of gaining insight into the 

restructuring of the South African educational system and the 

influence that education has on society. The thesis is based 

mainly on a literature study. 

In the interpretation and comparison of information the struc

tural-functional and systems approaches to educational provision 

were used, with the emphasis on the Confucian, African and 

Western ways of thinking (mentalities). In the thesis the 

contextual factors which influence the particularisation of the 

South Korean and South African educational systems are discussed, 

with specific reference to pre-school education, vocational and 

technical education, teacher training, moral education, parental 

involvement, distance and adult education and the financing of 

education. Certain conclusions and recommendations regarding 

South African education are also made. 

Key terms: 

Korean education; Mentality; Morality; Values; Parent involve
ment; Adult education; Distance education; Pre-school education; 
Technical education. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 INLEIDING 

Hierdie studie het 'n aanvang geneem in die jare 1994 tot 1996 

toe Suid-Afrika finaal op die pad van politieke demokratisering 

geplaas is. In hierdie tyd was daar heelwat mediaberigte oor by 

watter lande Suid-Afrika watter "lesse" kon leer vir die toe

koms. 'n Land wat telkens genoem is, is Suid-Korea. Een van die 

vrae wat dus hierrondom ontstaan het, is hoe die Suid-Koreaanse 

onderwysstelsel lyk, hoe onderwys in daardie land help om same

lewingsprobleme aan te spreek en hoe die situasie daar met die 

in Suid-Afrika vergelyk. 

Aanvanklik is veral op mediaberigte gekonsentreer om enkele 

van die dringende maatskaplike probleme te identifiseer waar

voor daar dikwels openbare oproepe gemaak word dat meer en 

beter onderwys die antwoord is. In hierdie proses het 'n verde

re dimensie bygekom: die media het nie net gevra hoe Suid

Afrika by ander lande kon kers opsteek nie, maar daar was ook 

die verwagting, by gelndustrialiseerde sowel as Afrikalande, 

dat Suid-Afrika die moontlike dryfkrag vir die ekonomiese en 

maatskaplike vernuwing van die hele vasteland kon wees. Die 

land is selfs beskou as 'n simbool vir rekonsiliasie, as 'n 

voorbeeld vir ander konflikareas soos Noord-Ierland en die 

Midde-Ooste. Sir Leon Brittan, die Europese Kommissaris vir 

Eksterne Ekonomiese Verhoudinge, het byvoorbeeld in die Sunday 

Times (2 Oktober 1994:24) gese dat Europeers belndruk was deur 

die spoed en vasberadenheid waarmee die Suid-Afrikaanse nasie 
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'n moeilike verlede afgeskud het om 'n belowende toekoms te 

bou. 

1.1.1 Vrae oor die vermoe en effektiwiteit van Suid-Afrikaanse 

onderwys 

Baie Suid-Afrikaners voel dat toestande teen 1997 nog nie veel 

verander het nie en 'n mens hoor dikwels vrese dat die land 

binnekort as net nog 'n Afrikaland bestempel sal word met 'n 

"ongeneeslike siekte" van anargie, chaos en hongersnood as 

tiperende kenmerke. Hierdie soort uitsprake laat dus soms 

twyf el ontstaan oar die land se vermoe om, soos allerwee verwag 

word, die dinamo vir die herstel van Afrika te wees. 

Sake wat dikwels in hierdie verband genoem word, is die feit 

dat Suid-Afrika een van die hoogste misdaad- en geweldsyfers 

in die wereld het, dat die land 'n mekka vir dwelmhandelaars 

geword het en dat daar moontlik 'n werkloosheidsyfer van tussen 

40 en 50 persent is. Behalwe die moontlike politieke en ekono

miese oorsake vir die bogenoemde pessimisme, word die verande

ring in en verbrokkeling van gesinstrukture en die gepaardgaan

de verwaarlosing, molestering en geweld oak dikwels in hierdie 

verband gemeld. Ander verskynsels wat die prentjie nie juis 

rooskleuriger laat lyk nie, is armoede en behuisingsnood, die 

snelle bevolkingsgroei, 'n hoe persentasie tienerswangerskappe, 

stakings en wegbly-aksies, lae ekonomiese produktiwiteit en 

steeds grater wordende looneise. 

Teen hierdie agtergrond is dit dus geen wonder nie dat sommige 

mense begin vra na die vermoe van die skoal om 'n bydrae te 

lewer tot kinders se begeleiding tot volwassenheid en tot 

burgerskap. Heese (1992a:vii) noem dat skoolverlaters tegrrolo

gies ongeletterd is en onkundig ten opsigte van basiese vaar

dighede wat benodig word in 'n moderne samelewing. Hy meen ook 
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dat skole te min doen om die land se swak werksetiek te ver

beter en dat produktiwiteit gevolglik laag bly. 

Kennedy Maxwell, voorsitter van die Vereniging van Myneienaars, 

se in 'n artikel in The Sowetan (1 November 1990:7) dat die 

toekoms van Suid-Afrika 'n wedvaart tussen onderwys en 'n ramp 

behels. Prominente sakemanne het hul ook uitgespreek oor die 

kritiese tekort aan vaardigheid wat nodig is om 'n welvarende 

gemeenskap te skep. Brian Clark, destydse president van die 

WNNR, beklemtoon in dieselfde artikel dat die wetenskap en 

tegnologie die noodsaaklike dryfkragte is agter ekonomiese 

groei. Hierdie uitspraak kan weer in verband gebring word met 

werkgewers se klagtes dat skoolverlaters nie gereed gemaak is 

vir die arbeidsmag ten opsigte van basiese vaardighede soos 

funksionele taalgebruik en kennis van basiese ekonomiese 

vereistes soos lojaliteit, stiptelikheid, inisiatief, 

verantwoordelikheid en toegewydheid nie. In die hoofberig van 

Finansies en Tegniek (4 Julie 1994:8) is geskryf dat 'n groot 

gedeelte van die verhoogde begroting vir onderwys vermors gaan 

word, aangesien 'n groot deel van die skoolopleiding wat 

leerlinge ontvang in die mededingende wereld buite die skool 

nie veel werd gaan wees nie. Terwyl die wereld se sukseslande 

reeds jare op beroeps- gerigte onderwys konsentreer, is 

Suid-Afrika nog ver van daar- die punt af. 

Aan die ander kant is daar ook talle werklose afgestudeerdes in 

besit van grade, onder andere as gevolg van die irrelevansie 

daarvan. Dan bestaan daar ook nog baie vrese oor die moontlike 

standaardverlaging van opvoedkundige inrigtings. Dit word 

aangewakker deur uitsprake soos die van die voorsitter van die 

Raad van die Universiteit van Wes-Kaap wat in 1994 gese het dat 

studente nie by universiteite of kolleges weggewys kan word op 

grond van akademiese probleme nie (Die Burger, 1 September 

1994:14). Die redakteur waarsku in hierdie berig dat akademiese 
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instellings onvermydelik agteruit sal gaan indien die studente 

voortgaan om sake te dikteer. Hy verwys na die "toi-toiende 

studentegepeupel wat hul met hul amokmakery en dreigemente" 

aan die owerhede van onderwysinstansies opdwing en self die 

regulasies wil neerle. 

Benewens die vraag na relevansie is daar dus ook 'n vraag na 

die gehalte van skoolonderwys en die feit dat groat getalle 

jeugdiges nog nooit behoorlike onderwys ontvang het nie. Vol

gens David Maepa, destydse voorsitter van die Soweto Onderwys

koordineringskomitee, was daar in 1991 in Soweto 316 000 

jongmense (tussen 13 en 25 jaar oud) wat die minimum of geen 

onderwys gehad het nie (Financial Mail, 22 November 1991:30). 

'n Voormalige Minister van Nasionale Opvoeding en Onderwys noem 

in Die Burger (14 Oktober 1993:9) dat sowat 1 700 000 kinders 

van skoolgaande ouderdom nie op skoal was nie as gevolg van 'n 

tekort aan klaskamers en ander geriewe. 

Kinders wat wel skool bywoon, is ook nie altyd verseker van 

goeie onderwys nie omdat onderwysers dikwels onder- of ongekwa

lifiseerd is. 

Volgens Kim (1993:26) word die grondslag vir toekomstige 

effektiewe opvoeding en onderwys in die voorbasiese onderwys

fase gele, dit wil se van geboorte tot die begin van formele 

skoolonderwys. Hierdie soort onderwys is in 1992 aan slegs ses 

persent van Suid-Afrikaanse voorskoolse swart kinders voorsien 

en aan nege persent van alle Suid-Afrikaanse voorskoolse kin

ders (Bergh & Nieder-Heitmann 1996:3). Talle kinders wat dus 

wel skool bywoon, is onvoorbereid en kan nie altyd met die 

onderrigtempo byhou nie. Hier ontstaan dan die bose kringloop 

van druiping, swak skoolbywoning, vroee skoolverlating, opstan

digheid oor hul eie onvermoe, ongeletterdheid, werkloosheid en 

dalk misdaad en geweld. 
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Dit is teen bogenoemde agtergrond dat daar na antwoorde gesoek 

word op die probleme van Suid-Afrika. 

1.1.2 Die Oosterse Tiere 

Teenoor Af rikalande waar hongersnood, geweld en anargie aan die 

orde van die dag is (Die Burger, 19 Augustus 1994:9), staan die 

Oosterse Tiere, die nuutontwikkelde lande van die Verre Ooste, 

wat met hul onafhanklikheidwording uit die spreekwoordelike as 

opgestaan en uitstekend daarin geslaag het. Hierdie lande se 

grootste bate is hul inwoners; hulle het nie veel natuurlike 

hulpbronne nie en tog het die bevolking dit omskep in wel

varende modelstate, waarin misdaad, werkloosheid, armoede en 

ander maatskaplike probleme grotendeels die nekslag toegedien 

is (Die Burger, 16 Augustus 1994:12). 

Volgens Singh (1991:389) is die idee van onderwys as medium vir 

ontwikkeling diep gesetel in hierdie nuutontwikkelde Oosterse 

lande. Veral as gevolg van die afwesigheid van natuurlike 

hulpbronne word onderwys beskou as basis vir die industriele 

ontwikkeling en as die dryfkrag agter verandering en vooruit

gang. Singh noem dat sekere doelwitte ten opsigte van indus

trialisasie gestel is en dat die onderwysstelsel deur middel 

van hersiende kurrikula telkens by die industrialisasiebeleid 

aangepas is. So kon die nodige vaardighede voorsien word. In 

aansluiting hierby noem McGinn et al (1980:61) dat die 

Koreaanse nasie byvoorbeeld feitlik almal geletterd is. Alle 

kinders voltooi primere onderwys en 'n indrukwekkende persen

tasie van ouer leerlinge woon ook sekondere skole of tersiere 

inrigtings by. 
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Die ekonomiese groeikoers van Suid-Korea toon dat die land in 

die afgelope dekades geweldig vooruitgegaan het. In vergelyking 

met Suid-Afrika het die per kapita-inkomste as volg gegroei: 

1960 1985 

Suid-Korea Rl 132 R7 855 

Suid-Afrika R2 869 R3 685 

(Finance Week, April 1992:23-29) 

Suid-Korea, wat aan die begin van hierdie eeu nog hoofsaaklik 

'n landbouland was, het sedert sy onafhanklikheidswording in 

die vyftigerjare een van die vinnigs-ontwikkelende lande 

geword, hoofsaaklik as gevolg van 'n reeks vyfjaarplanne gemik 

op ekonomiese en sosiale vooruitgang. Die onderwys is ook 

telkens aangepas by die veranderende omstandighede en het tot 

'n groot mate bygedra tot die land se vooruitgang (Kwak 

1992:198). 

Alhoewel verskillende opinies oor die dryfkrag agter die groei 

en ontwikkeling bestaan, word daar tot 'n groot mate saamgestem 

dat die onderwys, formeel en nieformeel, 'n sleutelrol gespeel 

het om die eens armlastige lande in welvarende lande te omskep. 

In Suid-Korea, byvoorbeeld, het die geweldige ekonomiese groei 

ook meegebring dat ander maatskaplike probleme makliker aan

gepak kon word (Singh 1991:398). Die tipes probleme wat ten 

opsigte van Suid-Afrika bespreek is, kom op 'n veel kleiner 

skaal daar voor en die land word algemeen beskou as 'n voor

beeld vir ontwikkelende state (Die Burger, 16 Augustus 

1994: 12). 
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Omdat Korea as gevolg van bogenoemde faktore so dikwels in die 

media geopper word as toonbeeld van 'n uiters vooruitstrewende 

land met uitstekende onderwysresultate, hoe produktiwiteit en 

heelwat minder sosiale probleme as Suid-Afrika, kan hul 

onderwysstelsel Suid-Afrika moontlik tot voorbeeld dien. 

Suid-Korea word ook deur Chalker en Haynes in World Class 

Schools (1994) as een van die tien lande met wereldklasskole 

beskou. In 'n studie van hierdie "wereldklasskole" het sekere 

bevindinge lig gewerp op die sukses van die Suid-Koreaanse 

onderwysstelsel. Daar is onder andere bevind dat die volgende 

aspekte 'n baie belangrike bydrae tot die sukses van 'n skool 

maak: 

'n nasionale kurrikulum wat onderrig in waardes (morele 

onderrig) insluit (p 123); 

- 'n stabiele ouerhuis met ondersteunende ouers (p 194); 

- toegewyde onderwysers wat die agting wat hul in die 

Suid-Koreaanse samelewing geniet, verdien (p 125); 

- positiewe gemeenskapsinvloed met gepaardgaande positiewe 

waardes (p 191). 

Daarteenoor speel die aspekte waaroor dikwels ontevredenheid 

bestaan 'n aansienlike kleiner rol as wat algemeen in Suid

Afrika aanvaar word, soos die hoeveelheid geld wat die staat 

daarvoor begroot of die onderwyser-leerling-verhouding en die 

werklike gemiddelde klasgrootte. Laasgenoemde word gestaaf deur 

die feit dat Suid-Korea van die tien wereldklasskole die 

laagste persentasie van sy Bruto Nasionale Produk (BNP) aan 

onderwys bestee (Chalker & Haynes 1994:44) en ook die hoogste 

aantal leerlinge per onderwyser het (Chalker & Haynes 1994:67). 
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Nogtans vaar Koreaanse leerlinge die beste in internasionale 

wiskunde- en wetenskapkompetisies, wat onder andere 'n 

belangrike maatstaf van sukses op onderwysgebied is (Chalker & 

Haynes 1994:40). 

1.1.3 Onderwys as wonderkuur vir sosiale en ekonomiese probleme 

Die vraag ontstaan dus of 'n verandering in onderwysvoorsiening 

in Suid-Afrika 'n verbetering op sosiale, ekonomiese en per

soonlike vlak vir die hele bevolking of 'n groat deel van die 

mense kan meebring. Die vraag is verder wat Suid-Afrika van die 

Suid-Koreaanse suksesstorie kan leer. 

Dit moet egter ook in gedagte gehou word dat onderwys vandag 

nie meer allerwee beskou word as die wonderkuur vir 'n land se 

probleme nie. Coombs (in Cookson et al 1992:3) stel dit so: 

"The aura of euphoria that had surrounded all things educatio

nal in the earlier Age of Innocence had by now been transmuted 

into a Crisis of Confidence." Aan die ander kant erken hy 

egter ook dat die meeste lande agteruit sal gaan indien hul nie 

onderwysaanpassings en -hervormings maak nie, veral as hul in 

die wereldmark wil meeding (Coombs, in Cookson et al 1992:13). 

Cookson et al (1992:13) verwys daarna dat onderwys alleen nie 

kulturele en strukturele probleme kan oplos nie en dat die 

kulturele, religieuse, historiese, politiese en ekonomiese 

altyd in gedagte gehou moet word wanneer van onderwys

hervorming gepraat word (Cookson et al 1992:4). Hulle waarsku 

dat dit altyd onthou moet word dat formele onderwys nie die 

enigste of belangrikste medium van sosiale verandering is nie. 

Die gesin, jeugorganisasies, ouderdomsgroepe, sport, kulturele 

instellings, films, teater en sosiale dienste speel ook 'n 

belangrike karaktervormende rol (Cookson et al 1992:14). 
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Daar bestaan ook vandag twyfel oor wat werklik met die opvoe

dingsdoel bedoel word. Volgens Thomas (1992:8) word die ekono

miese groei te dikwels as hoofkriterium gesien by die bepaling 

van die ontwikkelingsvlak van 'n nasie. Hy meen dat die uitein

delike doel van onderwys en ontwikkeling die mens se welsyn 

moet wees. Fagerlind en Saha (1989:30) beaam dit en se dat die 

lewenstoestand van die bevolking 'n beter aanduiding kan gee 

van die ontwikkelingsvlak. Volgens hulle kan 'n hoe ekonomiese 

groeikoers steeds gepaard gaan met 'n verswakking van lewens

omstandighede. Bulle is ook van mening dat werkloosheid in 'n 

ontwikkelde sowel as onontwikkelde land sal voorkom, afgesien 

van watter vaardighede op skool aangeleer word; hul staan dus 

skepties teenoor die relevansie van skoling vir spesif ieke 

tipes werk (Fagerlind & Saha 1989:57). Hoe koste verbonde aan 

onderwysvoorsiening kan ook teenproduktief wees, want hoe meer 

benodig word, hoe minder sal beskikbaar wees vir maatskaplike 

dienste soos gesondheid en welsyn (Fagerlind & Saha 1989:55). 

Volgens Wielemans en Chan (1992:13) dien onderwys wat hoof

saaklik op ekonomiese groei gerig is, 'n gemeenskap wat in wese 

gefragmenteerd en nutsgeorienteerd is. Die persoonlike groei en 

welsyn van 'n persoon geniet dan nie genoeg aandag in die 

opvoedingsproses nie. Die goue middeweg behoort dus gesoek te 

word. 

Alhoewel ekonomiese groei mag plaasvind as gevolg van meer 

tegnologiese en wetenskaplike kennis, is die geestelike dryf

krag en ingesteldheid egter ook van groot belang om bogenoemde 

probleme uit te skakel. Produktiwiteit hang nou saam met hier

die geestelike motivering. 

Hindson (1992:160) noem dat daar in die 1980's deur vergely 

- kende ondersoek tot die gevolgtrekking gekom is dat daar geen 

enkele betroubare en aanvaarbare teoretiese raamwerk is vir 'n 
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kurrikulum wat gemik is op ontwikkelende lande nie. Volgens horn 

neem die reeds bestaande onderwysmodelle nie die kompleksiteit 

van interaksies tussen onderwys en ontwikkeling in ag nie. Hy 

meen 'n onderwysmodel moet die spesifieke en plaaslike agter

grond van die land verreken. Die veralgemening wat voorkom in 

onderwysbeplanning behoort vermy te word; 'rt praktyk wat in een 

land werk sal nie noodwendig in 'n ander suksesvol wees nie. 

Alhoewel kritiek op alle onderwysteoriee en -konsepmodelle 

uitgeoefen word, beteken dit nie dat 'n ontwikkelende land 

nie kan baat vind by die voorbeeld van 'n suksesvolle land 

nie. Alhoewel daar geen perfekte model bestaan nie, impliseer 

dit nie dat alle hoop vir 'n verbetering van genoemde toestande 

in Suid-Afrika laat vaar moet word nie. Daarom sal sekere 

aspekte van Suid-Korea, wat verband hou met die onderwysvoor

siening, bestudeer word. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Die doel met hierdie navorsing is dus om sekere fasette van die 

Suid-Koreaanse onderwysstelsel te ondersoek om vas te stel hoe 

Suid-Afrika moontlik kan baat by die voorbeeld van die Suid

Korea om te help met die bekamping van ongeletterdheid, 

armoede, lae produktiwiteit, werkloosheid, geweld, misdaad, lae 

moraliteit, 'n hoe bevolkingsaanwas en swakkerwordende maat

skaplike dienste. Die probleem wat ondersoek sal word kan dus 

as volg geformuleer word: 

Watter rol speel sekere aspekte van die Suid-Koreaanse onder

wysstelsel ten opsigte van die sukses daarvan en kan dit die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel as voorbeeld dien, om so uit 

die kringloop van armoede, werkloosheid en ander maatskaplike 

probleme te ontsnap? 
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Aandag sal onder meer geskenk word aan die volgende vrae: 

- Hoe funksioneer sekere van die aspekte en komponente 

van die Suid-Koreaanse onderwysstelsel? 

- Watter rol speel lewens- en wereldbeskouing in die 

funksionering van die Suid-Koreaanse onderwysstelsel? 

- Hoe vergelyk Suid-Afrika met Suid-Korea ten opsigte 

van bogenoemde vrae? 

- Watter "lesse" kan Suid-Afrika in hierdie verband by 

Suid-Korea leer? 

Alhoewel daar dus in besonder gekyk sal word na enkele 

aspekte van die Suid-Koreaanse onderwys, sal die Suid-Afrikaan

se onderwys ook tot 'n mindere mate ondersoek moet word. Dit 

moet egter in gedagte gehou word dat laasgenoemde in 'n oor

gangsfase is en dat die nuwe stelsel nog geensins gefinaliseer 

is nie. Dit bring enersyds beperkings vir hierdie studie mee, 

naamlik dat dit nie altyd moontlik was om insae in sekere 

aspekte van Suid-Afrikaanse onderwys te kry wat nou nog net in 

'n beplanningstadium intern in onderwysdepartemente hanteer 

word nie. Andersyds bied die "vloeibare" situasie tog die 

moontlikheid dat sekere idees en gedagtes rakende onderwysher

vorming op tafel geplaas en makliker oorweeg kan word. 

1.3 METODOLOGIE VAN VERHANDELING 

Hierdie verhandeling berus hoofsaaklik op 'n literatuurstudie. 

Boeke en tydskrifte is met behulp van nasionale en inter

nasionale katalogusse en indekse geidentifiseer. Daar is ook 

gebruik gemaak van regeringspublikasies en ander grys 
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literatuur oor Korea in die bronnesentrum van die International 

Institute for Educational Planning (IIEP) in Parys, Frankryk, 

asook ongepubliseerde dokumente wat van akademici in Hong Kong 

bekom is. 

Beperkende faktore in hierdie studie was dat enkele belangrike 

Engelse bronne onbekombaar was en dat sekere belangrike bronne 

ontoeganklik was omdat die navorser nie Koreaans magtig is nie. 

Hierdie faktore het dan ook bygedra tot: 

die relatief lang teoretiese uiteensetting in hoofstuk 

2 en 3; 

die uiteindelike keuse van onderwysvoorsieningstemas in 

hierdie verhandeling; 

- die "inligtingswanbalans" plek-plek deurdat daar baie 

feitlike inligting oor sekere temas beskikbaar was en 

minder oor ander; 

die gebruik van slegs een bron as verwysing by die 

bespreking van sekere kwessies. 

Koerantberigte is ook gebruik om 'n opname te doen van die 

brandende Suid-Afrikaanse onderwyskwessies. Die tydsverloop 

tussen die begin en einde van die verhandeling het meegebring 

dat sake wat in die verlede problematies was intussen in 

beleidsdokumente opgeneem is as sake wat aandag moet geniet. 

Die studie het dus tot 'n mate parallel geloop met die ont

wikkeling van die regering se beleidsdokumente. Omdat sulke 

nuwe relevante grys literatuur nog nie in die gebruiklike 

databasisse opgeneem is nie, of 'n beperkte oplaag en omset 

het, kon almal nie opgespoor word nie. 
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Informele onderhoude met persone wat gemoeid is met die 

verskillende aspekte van onderwys wat bespreek is, is ook 

gevoer in 'n paging om konseptualisering te verbeter. 

Navorsing oor die ontwikkeling en huidige stand van onderwys 

in Noord-Korea word vir die doel van die ondersoek buite 

rekening gelaat, onder meer as gevolg van die onbeskikbaarheid 

van bronne en groot verskille tussen die Noord- en Suid

Koreaanse samelewing en onderwysstelsel. Noord-Korea word wel 

ingesluit wanneer die tydperk voor die verdeling van die land 

bespreek word. In die res van die verhandeling sal die term 

"Korea" gebruik word om te verwys na die Republiek van 

Suid-Korea. 

Dit moet in gedagte gehou word dat die feit dat die navorser 

nie binne die Suid-Koreaanse onderwysstel werk nie, noodwendig 

'n invloed het op die interpretasie van die inligting wat 

vanuit 'n bepaalde Westerse gesigshoek gedoen word. 

1.4 HOOFSTUKINDELING 

Die faktore wat aanleiding gegee het tot die ondersoek en 

die waarde daarvan is in hierdie hoofstuk uiteengesit, sowel 

as die afbakening van die studieveld en die navorsings

metodologie. Die verduideliking van terminologie word by die 

verskillende hoofstukke hanteer soos nodig. 

In hoof stuk 2 word die teoretiese begronding van die res van 

die studie gegee. Enkele benaderings tot die analise van 

onderwysvoorsiening en die aard van 'n onderwysstelsel word 

bespreek, asook die verskillende kontekstuele faktore wat 'n 

rol kan speel in die verbesondering van 'n onderwysstelsel. 
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In hoofstuk 3 word gefokus op die onderliggende lewens- en 

wereldbeskouings van die mense van Suid-Korea en Suid-Afrika, 

wat bepaal word deur verskillende grondmotiewe. 

Hoofstuk 4 bevat 'n agtergrondoorsig van Suid-Korea en Suid

Afrika. Klem word in die besonder gele op politieke faktore en 

die ontwikkeling van die onderwys, veral om ten opsigte van 

hierdie aspekte ook verskille of ooreenkomste uit te lig wat 'n 

rol sou kon speel met betrekking tot die huidige stand van sake 

in die lande. Omdat industrialisasie 'n belangrike invloed in 

Suid-Korea uitgeoefen het, word hierdie kontekstuele faktor in 

meer besonderhede bespreek. 

Hoofstuk 5 belig die vergestalting van sekere onderwysaspekte 

soos gevind in die Suid-Koreaanse onderwysstelsel en die 

situasie in Suid-Afrika ten opsigte van hierdie aspekte word 

ook kortliks geskets. Volwassene-onderwys en die finansiering 

van onderwys word onderskeidelik in hoofstuk 6 en 7 bespreek. 

In hoof stuk 8 word enkele gevolgtrekkings en aanbevelings 

gemaak. 
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HOOFSTUK 2 

TEORETIESE RAAMWERK VIR DIE ANALISE VAN ONDERWYSVOORSIENING 

2.1 INLEIDING 

Onderwyskundiges en ander navorsers ontleed onderwysstelsels, 

onderwyshervormings en die rol van onderwysvoorsiening vanuit 

verskillende perspektiewe. Hierdie teoriee verskil ten opsigte 

van die uitgangspunte oor die samelewing en die mens. In 

hierdie hoof stuk sal gekyk word na enkele van die meer algemene 

benaderings wat oorweeg is vir hierdie studie; daar sal ook 

meer spesifiek gekyk word na die benadering wat in hierdie 

studie gebruik gaan word. 

2.2 VERSKILLENDE BENADERINGS TOT DIE ANALISE VAN ONDERWYSVOOR

SIENING 

Op grond van bogenoemde verskille word teoriee wat verband hou 

met onderwysvoorsiening vir die doel van hierdie verhandeling 

in twee groepe verdeel, naamlik die wat deel vorm van die 

ekwilibriumbenadering of -paradigma en die wat deel vorm van 

die konf likbenadering of -paradigma (Berkhout & Bondesio 

1992:12). Basiese verskille tussen die twee tipes benaderings 

kan as volg opgesom word: 

- Ekwilibriumbenadering: Die teoriee is gebaseer op die aanname 

dat die samelewing 'n geordende, selfregulerende geheel is 

waarbinne veranderings plaasvind om stabiliteit te verseker 

(Bergh 1994:49). Bondesio en Berkhout (1992:75) dui aan dat die 

ekwilibriumparadigma hoofsaaklik behels dat verskillende sub-
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stelsels of subsisteme (byvoorbeeld die kerk, staat, gesin) in 

die samelewing beskou word as verskillende afdelings wat 

noodsaaklike funksies vir die instandhouding en ewewig van die 

totale stelsel vervul. Een van hierdie subsisteme is die 

onderwysstelsel wat onder meer deur die skool as institusie 

sigbaar word en wat samelewingsfunksies en -behoeftes moet 

vervul om te kan bydra tot die stabiliteit van die totale 

organisme. Funksionele stelsels van die samelewing is voort

durend in onderlinge wisselwerking en beinvloed mekaar weder

syds. Soos differensiasie en spesialisasie ten opsigte van 

samelewingsfunksies toeneem, moet ook die onderwysstelsel 

aanpas en meer gedifferensieerd en gespesialiseerd funksioneer 

(Bondesio & Berkhout 1992:76). 

- Die konflikbenadering: Die teoriee is gebaseer op die uit

gangspunt dat die samelewing gedurig in konf lik is en dat 

sommige groepe ander domineer; slegs radikale sosiale verander

inge kan onderwysverandering tot gevolg he (Bergh 1994:49). 

Konf likteoretici bevraagteken byvoorbeeld die beweerde verband 

tussen vaardighede en kundighede wat via die onderwysstelsel 

verwerf word enersyds en beroep en inkomste andersyds. Hul meen 

ook dat die houdings en waardes wat deur die onderwysstelsel 

oorgedra word ongelykhede en hierargies-geordende posisies van 

mense bevorder. Verder sien hulle die skool as instrument in 

diens van die dominante groep wat nie in die algemene belang 

van die samelewing as geheel funksioneer nie (Berkhout & 

Bondesio 1992:128). 

Volgens Bergh (1994:50) sluit teoriee binne die ekwilibrium

benadering onder andere die volgende in: 

- Moderniseringsteorie 

- Menslike kapitaalteorie 

- Strukturele funksionalisme 
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- Sisteemteorie 

Teoriee binne die konflikbenadering behels onder meer: 

- Marxistiese teorie 

- Bevrydingsteorie 

- Afhanklikheidsteorie 

- Reproduksieteoriee 

2.2.1 Teoriee binne die ekwilibriurnbenadering 

Hierdie teoriee kan verdeel word in ontwikkelingsteoriee, 

(byvoorbeeld die moderniserings- en menslike kapitaalteorie) 

en samelewingsteoriee (byvoorbeeld die strukturele funksiona

lisme en die sisteemteorie) . Eersgenoemde teoriee het te make 

met die verband tussen ekonomiese ontwikkeling van 'n same

lewing en onderwysvoorsiening. Samelewingsteoriee hou verband 

met die strukture en funksies van 'n onderwysstelsel, asook met 

die wisselwerking tussen die samelewing en die onderwysstelsel. 

2.2.1.1. Moderniserings- en menslike kapitaalteorie 

Moderniseringsteorie behels die aanname dat die individuele 

waardes wat deur die meerderheid van 'n land se bevolking besit 

word, bepalend is of die land sal moderniseer en ontwikkel. 

Daar word dus ook veronderstel dat moderne of Westerse waardes 

wat op skool aangeleer word, tot ekonomiese ontwikkeling 

behoort te lei (Fagerlind & Saha 1989:17). Volgens hierdie 

teorie word aangeneem dat sosiale veranderinge plaasvind as 

gevolg van veranderende individuele waardes en norme (Bock 

1982:88) en dat ekonomiese vooruitgang die massas voordelig sou 

belnvloed ten opsigte van werkverskaf f ing en ander ekonomiese 

geleenthede (Hindson 1992:152). Fagerlind en Saha (1989:17) 
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noem egter dat hoewel navorsing tot dusver nie bewys het dat 

daar 'n verband is tussen moderne waardes en ekonomiese ont

wikkeling nie, hierdie konsepmodel dominant is in ontwikke

lingsli teratuur. Enkele fasette van hierdie teorie sal ook 

sydelings in latere besprekings gehanteer word. 

Menslike kapitaalteorie fokus op die produktiewe kapasiteit van 

mensekrag; die verbetering van die menslike arbeidskrag word 

gesien as 'n tipe kapitale belegging (Hindson 1992:152). 

Mensekragbeplanning het dan ook onderwysteoriee in die meeste 

ontwikkelende lande gedomineer (Hindson 1992:154), want daar is 

van die standpunt uitgegaan dat 'n opgevoede nasie die tipe 

arbeid moet verskaf wat benodig word vir industriele ontwikke

ling en ekonomiese groei (Fagerland & Saha 1989:18). 

Saam met die moderniseringsteorie het die menslike kapitaal

teorie 'n groot invloed uitgeoefen op onderwysbeplanning. 

Sekere Oosterse lande, soos Suid-Korea, word as voorbeeld 

voorgehou waar die oorname van Westerse industriele waardes 

(via onderwys en opleiding) ekonomiese sukses tot gevolg gehad 

het en lande omskep het in mededingende vervaardigingslande 

(McGinn et al 1980:99). Onderwysbeplanning wat op moderni

serings- en menslike kapitaalteoriee gebaseer is, het egter nie 

oral die gewenste uitwerking gehad nie en alhoewel sommige 

lande aanvanklik 'n hoer ekonomiese groei gehad het as 

voorheen, het die lewenstandaard van 'n groot gedeelte van die 

bevolking onveranderd gebly en selfs gedaal, volgens Sharp (in 

Hindson 1992:155). Die voortbestaan van die gaping tussen ryk 

en arm, ongelykheid, werkloosheid en die nie-vervulling van 

basiese behoeftes het twyfel laat ontstaan oor die "education 

leads to economic growth"-teorie (Hindson 1992:155). Hoewel 

onderwysgeleenthede in Derdewereldlande grootliks uitgebrei is, 

is min aandag gegee aan die werklike onderwysproses self 

(Hindson 1992:155). 

20 



2.2.1.2 Strukturele funksionalisme en sisteemteorie 

Volgens die strukturele funksionalisme word die samelewing 

beskou as 'n stelsel wat bestaan uit verskillende dele, soos 

godsdiens, onderwys, politieke strukture en die gesin, wat 

verband hou met mekaar. Hierdie strukture behoort in voort

durende harmonie en balans te wees. Nienormatiewe gebeure 

verbreek hierdie konsensus en veroorsaak spanning; dan streef 

die verskillende strukture weer daarna om in ekwilibrium te kom 

(Fagerlind & Saha 1989:14). Berkhout en Bondesio (1992:13) 

beklemtoon dat dit hier gaan om die harmonieuse verband tussen 

die komponente van sosiale sisteme. Volgens Talcott Parsons (in 

Berkhout & Bondesio 1992:13) is skole inrigtings wat nie 

outonoom funksioneer nie, maar staat maak op hulpbronne uit die 

samelewing. Net so is die gemeenskap weer afhanklik van skole 

om die sosialiseringsproses wat tuis begin is, voort te sit. 

Kritiek teen hierdie teorie sluit in die beskuldiging dat daar 

uitsluitlik op die status quo van die samelewing gefokus word, 

tot nadeel van verandering en vooruitgang. Konflik, wat tot 

veranderinge kan lei, word vermy (Fagerlind & Saha 1989:15). 

Volgens die sisteembenadering word die onderwysstelsel as een 

van die funksionele subsisteme van die samelewing beskou. 

Hierdie subsisteme is in voortdurende wisselwerking met mekaar 

en elke sisteem kan slegs oorleef indien dit in balans is met 

die samelewing waarbinne dit bestaan (Bondesio & Berkhout 

1992:76). Wedersydse belnvloeding vind plaas, want die "toe

voer" uit die verskillende samelewingstelsels word deur die 

skoolstelsel geprosesseer en die "afvoer" word weer na die 

onderskeie stelsels teruggevoer (Bondesio & Berkhout 1992:76). 

Elke stelsel behoort dus so doeltreffend as moontlik te reageer 
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op toevoere, sodat dit in ewewig kan bly met die samelewing 

waarbinne dit bestaan. Die onderwysstelsel staan dus nie 

ge1soleerd nie, maar funksioneer in samewerking met ander 

stelsels in die samelewing. 

Volgens Bondesio en Berkhout (1992:90-91) word die subsisteme 

van die samelewing gerealiseer in samelewingsinstitusies, wat 

beter georganiseerd is en meer gebind is aan reels en bestaande 

tradisies. Voorbeelde hiervan is die gesin, skool, beroeps

organisasies, staat, kerke en kulturele organisasies. Hierdie 

institusies stem in 'n groot mate ooreen met die belanghebbende 

strukture waarvan Van Schalkwyk (1986:148) melding maak, 

naamlik maatskaplike organisasies, sportliggame, gesinne, kerke 

en so meer. 

2.2.2 Teoriee binne die konflikbenadering 

Voorstanders van hierdie benadering het 'n kritiese siening 

van die bestaande strukture van 'n gegewe samelewing; hul 

bevraagteken die doeltreffendheid van hierdie strukture en hoop 

op die fundamentele verandering daarvan (Berkhout & Bondesio 

1992:127). Teoriee binne die konflikbenadering kan ook in twee 

groepe verdeel word. Die ontwikkelingsteoriee sluit in Marxis

tiese teoriee, afhanklikheidsteorie en bevrydingsteorie. Die 

samelewingsteoriee in hierdie paradigma sluit onder andere die 

verskillende reproduksieteoriee in. 

2.2.2.1 Ontwikkelingsteoriee: Marxistiese, bevrydings- en 

afhanklikheidsteoriee 

Volgens Marxistiese teoriee is die twee essensiele komponente 

van 'n ontwikkelingsprogram massageletterdheid en ideologiese 

bewusmaking waardeur die onderdruktes bewus gemaak word van 
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hul uitbuiting (Fagerlind & Saha 1989:21). Die afwesigheid van 

duidelike klassestrukture in baie minderontwikkelde gemeen

skappe het die toepassing van hierdie teorie egter bemoeilik 

(Fagerlind & Saha 1989:22). 

Die onderliggende veronderstelling van die bevrydingsteorie is 

dat lede van onderontwikkelde gemeenskappe onderdruk word deur 

die wat die mag besit en beheer uitoefen oor ekonomiese bronne 

soos grond, industriee en rykdom. Onderwys behoort dus die 

onderdruktes bewus te maak van hul staat van onderdrukking 

(Fagerlind & Saha 1989:26). Hierdie perspektief word gekriti

seer op grond van die utopiese optimistiese siening van die 

onderwys as bemiddelaar van sosiale verandering (Paulston, in 

Fagerlind & Saha 1989:27). 

Afhanklikheidsteoriee word as alternatiewe ontwikkelingteoriee 

gebruik wat 'n verklaring bied vir ekonomiese onderontwikke

ling. Die onderontwikkeling in een streek of samelewing word 

gesien as die teenpool van die ontwikkeling van 'n ander streek 

of samelewing. Die term "afhanklikheid" verwys juis na die 

verhouding tussen die ontwikkelde gemeenskap en die onder

ontwikkelde een, waar die ryk lande die armer lande domineer en 

uitbuit (Fagerlind & Saha 1989:69). Ondersteuners van hierdie 

teorie reken dat die tipe onderwys wat gewoonlik verskaf word, 

die afhanklikheid van minder ontwikkelde samelewings hoof

saaklik versterk (Fagerlind & Saha 1989:70). 

2.2.2.2 Reproduksieteoriee 

Ekonomiese reproduksieteoriee veronderstel dat die onderwys

stelsel die bestaande ongelykhede op grond van 'n arbeids

hierargie help handhaaf (Berkhout & Bondesio 1992:130). 

Aanhangers van hierdie teorie bevraagteken dus die rol van 
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onderwysstelsels in die handhawing van die status quo. Hulle 

redeneer dat indien strukturele veranderinge in 'n samelewing 

nie plaasvind nie, sal die onderwysstelsel voortgaan om die 

bestaande sosiale verhoudinge te reproduseer en dus ook die 

bestaande ongelykhede te bevestig (Berkhout & Bondesio 

1992: 130). 

Volgens die kulturele reproduksieteorie reflekteer die kultuur 

wat deur die skoal oorgedra word, die belange van die heersende 

klasse, deurdat dit die houdings, denkwyse en ingesteldheid van 

hierdie klasse beklemtoon. Ongelykheid ten opsigte van die 

minderheidsklasse word dus bevorder (Berkhout & Bondesio 

1992: 135). 

2.2.3 Benadering in hierdie studie 

Hoewel daar aanvanklik oorweeg is om die verklaringsmoontlik

hede van beide paradigmas ten opsigte van die onderwysstelsels 

van Suid-Afrika en Suid-Korea te ondersoek, het die gegewens 

wat oor die Koreaanse onderwysstelsel bekom kon word, hulle 

meer geleen tot 'n interpretasie vanuit die ekwilibrium

paradigma. Om hierdie rede is daar dus besluit op 'n inter

pretasieraamwerk gebaseer op die sisteem- en die struktureel

funksionalistiese benadering. 

Omdat Korea nie beskou word as 'n ekonomies onderontwikkelde 

land nie en Suid-Afrika 'n lang tydperk van internasionale 

ekonomiese isolasie agter die rug het, bied konflikteoriee ook 

nie baie verklaringsmoontlikhede ten opsigte van die onderwys

stelsels se bydrae tot ekonomiese ontwikkeling nie. 

In die ordening van die stof is daar veral gebruik gemaak van 

insigte uit die werk van en Bondesio en Berkhout (1987), 

Berkhout en Bondesio (1992), Dekker en Van Schalkwyk 
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(1989,1995) en Stone (1981). In hierdie verband sal daar 

vervolgens aandag gegee word aan die onderwysstelsel en 

gekollektiveerde onderwys, die strukture en funksies van 'n 

onderwysstelsel en onderwys in wisselwerking met die 

samelewing. 

2.3 DIE AARD VAN ONDERWYSSTELSELS 

In moderne geindustrialiseerde gemeenskappe word formele 

onderwys deur nasionale onderwysstelsels voorsien. Om te 

verwys na hierdie onderwys wat nie spontaan ontstaan nie, maar 

gekoordineerd daargestel word, gebruik Bondesio en Berkhout 

(1987:36) die term gekollektiveerde onderwys. Hulle omskryf dus 

'n onderwysstelsel as 'n "eenheid van onderling geordende 

vasgestelde eenvormige aktiwiteite vir die kollektiewe 

voorsiening van onderwys in 'n bepaalde geografiese gebied" 

(Bondesio & Berkhout 1992:76-77). Hierdie definisie sluit aan 

by die van Van Schalkwyk (1989:3) wat 'n nasionale onderwys

stelsel sien as 'n "tipe sosiale struktuur wat oor eienskappe 

beskik wat daaraan 'n eie aard en identiteit besorg en dit 

uniek en anders as enige ander sosiale struktuur maak". 

Alhoewel alle onderwysstelsels uit dieselfde tipes komponente 

saamgestel is en soortgelyke funksies het, verskil hulle tog 

van land tot land. 

Bondesio en Berkhout se definisie verwys na aktiwiteite van 

onderwysvoorsiening, terwyl Van Schalkwyk die klem le op 

eienskappe wat die struktuur verbesonder. Omdat albei defini

sies impliseer dat onderwysstelsels uniek is, kan afgelei word 

dat sowel die aktiwiteite van onderwysvoorsiening as die meer 

statiese eienskappe of komponente wat deel uitmaak van die 

onderwysstelsel, bydra tot die verbesondering daarvan. Wanneer 

die onderwysstelsels van lande bestudeer word, behoort dus na 
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sowel die statiese komponente as die funksies daarvan gekyk te 

word. 

Bondesio en Berkhout (1992:76-77) dui aan dat verskille in 

onderwysvoorsiening bepaal word deur die onderlinge verhou

dinge tussen die verskillende samelewingstelsels en same

lewingsbehoeftes. In aansluiting hierby noem Bock (1982:90) dat 

onderwys dikwels as die belangrikste sosialiseringsagent beskou 

word om nie-volwassenes op te lei om die waardekonsensus van 'n 

samelewing te aanvaar. Afgesien daarvan word leerders ook 

onderrig in die nuwe vaardighede wat voldoen aan die behoeftes 

van die snelveranderende samelewing. Van Schalkwyk (1989:4) 

stem saam met Stone (1972:21; 1981:65) dat leefwereldverskille, 

soos geografiese, politieke, kulturele, historiese en reli

gieuse faktore, 'n bepalende rol speel in die verbesondering 

van onderwysstelsels en onderwysvoorsiening. Stone (1981:65) 

verdeel die aspekte in kulturele en natuurlike faktore en 

onderskei, soos Dooyeweerd, onder andere ook biotiese, psi

giese, logiese, etiese, estetiese en juridiese aspekte van die 

werklikheid as bepalende faktore. Hieruit blyk dit dus dat al 

die genoemde aspekte van die leefwereld gedurig in ag geneem 

moet word by die beplanning van en in onderwysstelsels. 

Uit bogenoemde kom daar nou twee fasette na vore wat in 

berekening gebring kan word wanneer die onderwysstelsel van 'n 

land in oenskou geneem word, naamlik die universele of algemene 

aard van die onderwysstelsel en die individuele of spesifieke 

aard daarvan (Pretorius 1992:30; Van Schalkwyk 1989:3; Stone 

1981:54). 

Lynch (1989:29) verwys ook in 'n ietwat ander konteks na die 

twee aspekte, maar meen dat universaliteit te doen het met die 

voorsiening van onderwys, terwyl partikulariteit te doen het 

met die verbruik van onderwys. 
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Daar sal vervolgens aandag geskenk word aan strukture en 

funksies van onderwysstelsels wat universeel blyk te wees, 

gevolg deur 'n bespreking van faktore wat aan onderwysstelsels 

hul partikuliere karakter gee. 

2.4 STRUKTURE EN FUNKSIES VAN 'N ONDERWYSSTELSEL 

Soos reeds genoem, verwys Bondesio en Berkhout (1992:77) na 

beplande onderwys wat deur spesifieke groepe gereel word as 

gekollektiveerde onderwys, in teenstelling met onderwys wat 

spontaan ontstaan, soos in die gesinsituasie. Volgens hulle 

het gekollektiveerde onderwys twee tipes funksies, naamlik 

onderwys- en kollektiveringsfunksies. Die onderwysfunksies 

verwys na onderrig en leer, terwyl die kollektiveringsfunksies 

bestaan uit al die aktiwiteite wat verrig moet word om die 

onderwysfunksies moontlik te maak. Hierdie funksies sluit onder 

andere in beplanning, besluitneming, finansiering, kontrole en 

ondersteunende funksies en dit word uitgevoer deur sekere 

strukture. 

Hoewel Van Schalkwyk (1989:11) nie sodanig tussen onderwys- en 

kollektiveringsfunksies onderskei nie, noem hy wel dat die 

onderwysstelsel komponente bevat (byvoorbeeld administratiewe 

of ondersteuningsdienste) wat elk 'n rol speel in onderwys

voorsiening. Sowel Bondesio en Berkhout (1992:79) as Van 

Schalkwyk (1989:11) noem die volgende strukture of komponente 

as van die belangrikste: 

2.4.1 Onderwyskundige struktuur 

Volgens Bondesio en Berkhout (1992:80) is die funksie van die 

onderwyskundige struktuur om onderwys te verskaf wat dit 

moontlik maak dat leerders se verskillende vermoens, aanleg en 
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belangstellings ontwikkel sodat hul aan die gedifferensieerde 

eise van die samelewing kan beantwoord. Van Schalkwyk (1989:14) 

se siening stem hiermee ooreen, naamlik dat die onderwyskundige 

struktuur die onderwyssituasie so moet orden dat voorsiening 

gemaak word vir die verskillende vermoens, belangstellings en 

keuses van leerders sowel as vir die realistiese eise, veral 

beroepseise, wat die samelewing stel. 

2.4.2 Beheer- en administratiewe struktuur 

Die doel van hierdie struktuur is die daarstelling, instand

houding en verbetering van die onderwyskundige struktuur 

(Bondesio & Berkhout 1992:85). Dit sluit in werksaamhede soos 

beleidmaking, beplanning, organisering, koordinering, besluit

neming en algemene administrasie (Van Schalkwyk 1989:12). 

2.4.3 Ondersteunende dienste 

Hierdie strukture verskaf gespesialiseerde dienste waarvoor 

onderwysers nie tyd het nie of nie opgelei is nie (Van 

Schalkwyk 1989:16). Volgens Bondesio en Berkhout (1992:88) 

word die take nie as deel van die onderwyskundige struktuur 

beskou nie, maar ondersteun dit die beplanning en uitvoering 

van die onderwysfunksies. Dit behels onder andere die volgende: 

instandhouding van fasiliteite, vervoer, mediese versorging van 

leerders, voorligting van leerders en ouers, maatskaplike sorg, 

bestuursfunksies, geleentheidsdienste asook indiensopleiding en 

navorsingsdienste aan onderwysers. Die dienste is dus hoofsaak

lik ten behoewe van 6f die leerder 6f die persoon wat onderrig. 

2.4.4 Finansieringstruktuur 
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Hierdie strukture behels die finansieringsvorme wat die 

onderwysstelsel finansieel ondersteun. Die primere bronne van 

fondse vir onderwys is die ouers, die staat, die privaatsektor 

en gemeenskapsorganisasies (Bondesio & Berkhout 1992:87). 

2.4.5 Belanghebbbendes in die onderwys 

Lynch (1989:128) gebruik die term "bemiddelaars" om te verwys 

na die persone wat op plaaslike vlak 'n toesighoudende en 

administrerende funksie ten opsigte van die onderwys het. 

Volgens haar is die belangrikste hiervan die onderwysersunies, 

die kerke en die ouers, alhoewel sy erken dat dit van land tot 

land sal verskil. 

Steyn (1992a:60) en Van Schalkwyk (1986:148) verwys weer na 

sosiale strukture soos die gesin, staat, kerk, kultuur

organisasies en sportliggame as belanghebbendes. Die weder

sydse belange, verwagtinge, verantwoordelikhede en behoeftes 

wat tussen hierdie strukture en die skool bestaan, beteken dus 

dat elke struktuur 'n bepaalde funksie het en 'n bepaalde 

invloed op onderwysvoorsiening sal uitoefen. Dit dui reeds op 

die gedagte van die wisselwerking tussen onderwys en samelewing 

wat in die volgende afdeling bespreek word. 

Vir die doel van hierdie verhandeling sal die bogenoemde 

opvatting van onderwysstrukture en -funksies gebruik word. Die 

volgende gebiede van onderwysvoorsiening sal in hoofstuk 5, 6 

en 7 bespreek word onder meer as gevolg van die feit dat 'n 

bespreking van die totale onderwysstelsel te omvangryk sou 

wees. 

- voorskoolse (pre-primere) onderwys (onderwyskundige 

struktuur) ; 
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- beroeps- en tegniese onderwys (onderwyskundige 

struktuur); 

- onderwysersopleiding (onderwyskundige struktuur); 

- morele onderwys (onderwyskundige struktuur); 

- die rol van die ouer (belanghebbende struktuur); 

- volwassene-onderwys (afstands- en gemeenskapsonderwys) 

(deels onderwyskundige struktuur); 

- finansiering (finansieringstruktuur). 

Omdat die onderwysstelsel en die samelewing 'n wedersydse 

invloed op mekaar uitoefen, sal hierdie wisselwerking ook 

kortliks bespreek word. 

2.5 ONDERWYS IN WISSELWERKING MET DIE SAMELEWING 

Soos reeds in hierdie hoofstuk aangedui is, is een van die 

uitgangspunte van hierdie verhandeling dat onderwys in wissel

werking met die samelewing staan~ Dit kom daarop neer dat die 

samelewingskonteks waarbinne 'n onderwysstelsel funksioneer, 

aanleiding gee tot die unieke funksionering van elke onderwys

stelsel, anders as enige ander onderwysstelsel in die wereld. 

Stone (1981:122) noem dat die onderwysstelsel 'n vervlegting

struktuur is, dit wil se dat onderwysinrigtings en ander 

instansies in samehang met mekaar verkeer en afhanklik is van 

mekaar. Hy gebruik ook die term "knooppunt" om te verwys na die 

verskillende strukture wat in vervlegting verkeer, byvoorbeeld 

kerk, gesin en staat. Van Schalkwyk (1989:3) en Pretorius 

(1992:41) noem byvoorbeeld dat elke land 'n unieke onderwys-
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praktyk het omdat die leefwereldf aktore van lande van mekaar 

verskil en die onderwysstelsel daarby aanpas. Volgens Stone 

(1981:67) word die tipe onderwysvoorsiening van 'n onderwys

stelsel verbesonder omdat dit nou verweef is met die verskil

lende aspekte van die milieu. Onderwysstelsels sal dus van land 

tot land verskil, weens verskille in die natuurlike en kultu

rele omstandighede. Hierdie samelewingsfaktore of subsisteme 

wat die voorsiening van onderwys in 'n land belnvloed, word in 

die literatuur op verskillende wyses benoem en gesistematiseer. 

Diagram 2.1 gee 'n samevatting hiervan. Vir die doeleindes van 

die verhandeling sal die term "kontekstuele faktore" as 

oorkoepelende begrip gebruik word. 

Aangesien hier hoofsaaklik 'n studie gemaak word van die 

voorsiening van sekere fasette van gekollektiveerde onderwys 

in Korea en Suid-Afrika, word gebruik gemaak van 'n klassi-

f ikasie van kontekstuele f aktore wat gebaseer is op die van 

Dekker en Van Schalkwyk (1989,1995), Berkhout en Bondesio 

(1992) en Stone (1981). Kontekstuele f aktore wat met lewens- en 

wereldbeskouing verband hou, sal in meer besonderhede in 

hoofstuk 3 bespreek word. Dit sal aangevul word met 'n inter

pretasie wat aansluit by die meer histories-hermeneutiese 

interpretasie wat Stone (1981) en sy navolgers in Suid-Afrika 

in terme van die grondmotief ontwikkel het, asook die mentali

teitbegrip soos gebruik deur Wielemans en Chan (1992). 

2.5.1 Kontekstuele faktore 

-Demografiese faktore verwys na sake soos getalle en 

bevolkingsverspreiding (Van Schalkwyk 1989:4), ruimte en 

beweging (Stone 1981:68). Oorbevolking plaas byvoorbeeld 'n 

groot las op die onderwysstelsel ten opsigte van die voor

siening van voldoende onderwysfasiliteite. Afgelee gemeen

skappe mag weer eiesoortige probleme ondervind. 
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Diagram 2.1 

KONTEKSTUELE FAKTORE WAT ONDERWYSVOORSIENING IN 'N LAND BEINVLOED 

OUTEUR TERMINOLOGIE VERDELING VERDERE VERFYNING 

Van Schalkwyk Samelewingskragte Grondmotief Natuurlike faktore 
1986:246-248) Leefwereldeise Kulturele faktore 

ldenburg h:1i:1..: ( in ijonaesio Maatskapltke kragte 1. Ekonomies lnstitusies, bv: 
en Berkhout 1992:89-90) 2. Godsdiens en ~reldbe- Sta at 

skouing Kerk 
3. Wetenskap en tegniek Gesin 
4. Sosiale sisteem Kultuurorganisasies 
5. Politiek Beroepsorganisasies 
6. Bevolkinasfaktor Ondememinas 

Bondesio en Berkhout Maatskaphke kragte 1 . uemografie 1 . Ouderdomsproriel 
(1967:92-129) Verstedeliking 

Fertiliteit 
2. Ekonomie 2. Groeikoers 

lnkomste 
Werkloosheid 

3. Wetenskapfregnologie 3. Mens vs masjien 
Beroeps-/produkverandering 
Gesondheid 

4. Sosiale sisteem 4. Stand 
Gesinsomstandighede 
Gesondheids- en fisiese 
lewensomstandighede 

5. Godsdiens en w~reldbe- 5. Heterogeen 
skouing Homogeen 

6. Politieke stelsel 6. Regeringstelsel 
Konstitusionele deelname 
Arbeidsoraanisasie-deelname 

Bondesio en Berkhout Samelewingskragte 1. Politieke faktore 1. Regeringstrukture 
(1992:92-116) 2. Bevolkingsfaktore 2. Fertiliteit 

Mortaliteit 
lmmigrasie 
Emigrasie 

3. Ekonomiese sisteem 3. Struktuurindikatore 
Welvaartindikatore 

4. Kultuur 4. Taalasoek 
Pretorius (h:ii::r..::40) Werklikheidsaspekte 1. Natuurlike faktore 1 . Getalsaspek 

Bevolkingsverspreiding 
Fisiese aspek 
Biotiese aspek 
Psigiese aspek 

2. Kulturele faktore 2. LinguTstiese aspek 
Ekonomiese aspek 
Geloofsasoek 

King 1962 (in Van Schalkwyk Vooruitgang 
1986:246) Kulturele konflikte 

Tegnologiese veranderinge 
ldeologiese veranderinge 
Sosiale veranderinae 

Hans 1971 (in Van Schalkwyk 1 . Natuurlike faktore 1. Etnisiteit 
1986:247) Taal 

Geografie 
Ekonomie 

2. Godsdiens 2. Bv. Roomskatoliek 
Anglikaans 
Puriteins 

3. Sekul~re faktore 3. Humanisme 
Sosialisme 
Demokrasie 

van schatkWyk Situas1e-eise I uemograne/Geografie 
(1969:3-4) Leefwereldeise Historiese faktore 

Sosio-kulturele faktore 
Politieke faktore 
Ekonomiese stelsel 
Reliaieuse inaesteldheid 
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-Geografiese faktore verwys na fisiese sake soos plantegroei, 

natuurlike hulpbronne, klimaat en topografie waaroor die mens 

min beheer het (Van Schalkwyk 1989:4). 

-Kultuurhistoriese faktore verwys na die historiese gebeure 

van 'n land - op ekonomiese, politieke, sosiale, godsdienstige, 

taal-, kultuur- of onderwysgebied - en is 'n krag wat die hede 

en toekoms belnvloed (Stone 1981:76). Idenburg (1972, in 

Bondesio & Berkhout 1987:94), verwys na die kultuurhistoriese 

faktore as die sosiale sisteem van 'n betrokke samelewing, 

terwyl Van Schalkwyk (1989:6-7) dit verdeel in historiese en 

sosio-kulturele faktore. 

-Die politieke stelsel: Politiek het betrekking op staatkundige 

bestuur en dit oefen 'n sterk invloed uit op alle vlakke van 

die onderwys (Van Schalkwyk 1989:8). Politieke leierskap 

impliseer mag in die samelewing en dit sluit in mag om 

besluite, ook op onderwysgebied, te belnvloed (Bondesio & 

Berkhout 1987:116). 

-Die ekonomiese stelsel, wat belnvloed word deur die ideologie 

en die politieke magsvorm, asook deur ander kontekstuele 

faktore van 'n land, oefen 'n groot invloed uit op alle fasette 

van die onderwysstelsel (Bondesio & Berkhout 1987:102). Indien 

industrialisasie byvoorbeeld in 'n land plaasvind, word al hoe 

meer werknemers in vervaardigings- en bedryfsektore benodig. 

Onderwysstrukture behoort dan voorsiening vir gedifferensieerde 

opleidingsgeleenthede in onderwysinrigtings te maak om aan 

hierdie behoefte te voldoen (Bondesio & Berkhout 1992:76). 

-Religie, grondmotief en lewens- en wereldbeskouing: Die 

onderwysbestuursbeleid wat toegepas word, word fundamenteel 

bepaal deur die betrokke persone se lewensfilosofie, voort-
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spruitend uit hul grondrnotiewe (kyk afdeling 3.2.1 en 3.3), 

beginsels, waardes en lewensrealiteite. Dit bepaal onder meer 

hoe die onderwys bestuur sal word, byvoorbeeld outokraties, 

demokraties of burokraties, ensovoorts (Van Schalkwyk 1989:12). 

2.6 SAMEVATTING 

Daar bestaan verskillende benaderings ten opsigte van die 

analise van 'n onderwysstelsel; twee daarvan, naamlik die 

die ekwilibrium- en kon~likbenadering is in hierdie hoofstuk 

bespreek. Daar sal egter vanuit die ekwilibriumbenadering en 

meer spesifiek die sisteemteorie na die Suid-Koreaanse en 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsels gekyk word. Hiervolgens 

verkeer die verskillende strukture van die samelewing, soos 

die onderwysstelsel, gesin, politieke strukture en kerk 

gedurig in interaksie en neig hul voortdurend om in harmonie 

met mekaar te kom. 

'n Onderwysstelsel het universele sowel as spesifieke eien

skappe. Ten opsigte van die strukture en doelstellings daarvan 

is dit duidelik dat onderwysstelsels hoofsaaklik ooreenstem, 

maar wanneer daar meer noukeurig gekyk word na wyses waarop 

funksies uitgevoer word om doelstellings te bereik, verskil 

onderwysstelsels egter van mekaar omdat die verskillende leef

wereldfaktore gedifferensieerde eise daaraan stel. Dit is die 

taak van die onderwysstelsel om te beantwoord aan hierdie eise. 

Een van hierdie faktore wat 'n baie belangrike rol speel in 

die bepaling van onderwysvoorsiening is die ingesteldheid wat 

'n samelewing teenoor die lewe en wereld het. Daar sal dus in 

hoof stuk 3 gekyk word na die invloed wat die wereld- en 

lewensbeskouing van 'n nasie op hulle onderwysvoorsiening kan 

he. 
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HOOFSTUK 3 

LEWENS- EN WeRELDBESKOUING AS KONTEKSTUELE FAKTOR IN 

ONDERWYSVOORSIENING 

3.1 INLEIDING 

Oor presies wat 'n kontekstuele faktor soos lewens- en wereld

beskouing behels en sy interaksie met ander faktore en 

samelewingsinstellings, bestaan daar nie eenstemmigheid nie. 

Idenburg (in Bondesio & Berkhout 1992:89) gebruik byvoorbeeld 

die term godsdiens- en wereldbeskouing en stel dit op dieselfde 

vlak as ander maatskaplike kragte soos wetenskap en tegniek, 

die ekonomiese sisteem en die politieke sisteem. Stone 

(1981:105), Pretorius (1992:38), Van Schalkwyk (1986:249) en 

Badenhorst (1979:14), in navolging van Dooyeweerd (1963:5), 

koppel lewens- en wereldbeskouing sterk aan religie as bepalen

de f aktor ten opsigte van waardes en norme wat onder meer in 

formele onderwysvoorsiening in 'n land neerslag vind. Hier

teenoor beskou Bondesio en Berkhout (1992:108) religie en 

lewens- en wereldbeskouing as deel van die kontekstuele f aktor 

wat hulle kultuur noem. Onder kultuur verstaan hulle (in 

navolging van Kemenade 1981) die bewuste wete van 'n persoon of 

groep persone. Hierdie bewuste wete sal 'n samestelling wees 

van personale, interpersonale en wetenskaplike singewinge, wat 

bepaal word deur hulle werklikheidsiening. Lewens- en wereld

beskouing, asook religie, word beskou as indikatore van sulke 

singewinge (Bondesio & Berkhout 1992:108). Religie word dus 

hier as 'n sigbare manifestasie van singewing gesien, terwyl 

dit volgens Dooyeweerd, Stone, Pretorius en Van Schalkwyk die 

grondslag of bron van singewing is. 
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Outeurs verbind ook dikwels begrippe soos "waardes" en "norme" 

met lewens- en wereldbeskouing, byvoorbeeld Dooyeweerd 

(1963:16) en Badenhorst (1993:397). Nog 'n begrip in die 

Vergelykende Opvoedkundeliteratuur wat verband hou met lewens

en wereldbeskouing, is Wielemans en Chan (1992:10) se begrip 

"mentaliteit". Dit sal saam met die begrip "grondmotief" in die 

volgende afdeling bespreek word. 

3.2 OMSKRYWING VAN TERMINOLOGIE 

3.2.1 Grondmotief 

Die woord "grondmotief" is geskep deur die Nederlandse juris 

en filosoof, Dooyeweerd (1963:8), en is 'n samestelling van 

die Latynse woord "motum", wat beteken "om te laat beweeg", en 

die Nederlandse woord "grond", wat beteken "basies" of "funda

menteel" (Badenhorst 1985:8). Volgens Dooyeweerd (1963:8) ver

wys grondmotief na die geestelike dryfkrag wat in die mens

like samelewing werksaam is en dit bepaal die hele lewens- en 

wereldbeskouing van 'n gemeenskap - dit plaas 'n onuitwisbare 

stempel op die kultuur, wetenskap en sosiale struktuur daarvan 

(Badenhorst 1985:10). Dooyeweerd noem die grondmotief metafo

ries die geestelike wortel van 'n gemeenskap; dit kom tot 

uiting in die gedagtes, norme, waardes, sosiale gebruike, kuns, 

godsdiensuitlewing en opvoeding van so 'n samelewing (Baden

horst 1985:10; Stone 1981:105). 

Pretorius (1992:38) meld dat die grondmotief religieus bepaald 

is en die diepste beweegrede van 'n mens se doen en late 

openbaar. Daarom sal die tipe religie wat aangehang word, 

byvoorbeeld Christendom, Islam of Buddhisme, 'n belangrike rol 

speel in die vorming van die grondmotief, al is die religie nie 

noodwendig op God gerig nie. 
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Volgens Badenhorst (1979:18) kan 'n hele aantal grondmotiewe 

onderskei word as daar na verskillende hoofkultuurgroepe gekyk 

word en hoe hul verander het in die loop van die geskiedenis. 

Dooyeweerd (1963:15) onderskei byvoorbeeld die volgende grond

motiewe ten opsigte van die Westerse kultuurgroep: 

- die sogenaamde vorm-materiemotief van die Griekse 

beskawing tesame met die magsmotief van die Romeine; 

- die grondmotief van die Christelike religie: skepping, 

sondeval en verlossing deur Jesus Christus in die 

gemeenskap van die Heilige Gees; 

- die grondmotief van natuur en genade wat in die Rooms

Katolieke kerk dominant geword het; 

- die moderne humanistiese grondmotief van natuur en 

vryheid waarin die menslike rede vooropgestel word. 

Badenhorst (1979:19) noem weer 'n aantal verskillende grond

motiewe uit die Ooste, soos byvoorbeeld die volgende: 

- die Islam-grondmotief wat algehele toewyding aan 'n 

enkele god, Allah, vooropstel; 

- die grondmotief van die Hindoeisme wat ontstaan het in 

die antieke geskiedenis van Indi~ en eintlik 'n "manier 

van lewe" voorskryf, meer as wat dit 'n "stelsel van 

denke" is; 
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- die grondrnotief van die Confucianisme, wat eintlik die 

basis vorm van 'n stel lewensreels wat van toepassing 

is op alle aspekte van die lewe. 

Omdat die grondrnotief en gevolglike lewens- en wereldbeskouing 

'n persoon of samelewing se optrede be1nvloed, kan afgelei word 

dat dit ook 'n belangrike rol sal speel in die verbesondering 

van 'n onderwysstelsel. Die verwagting is dus dat onderwys

voorsiening op so 'n manier moet plaasvind dat dit ooreenstem 

met die meerderheid van die gemeenskap se lewens- en wereld

beskouing. Nogtans beteken dit nie dat die rol van ander 

kontekstuele faktore geringgeskat moet word nie. Dit wil 

voorkom asof 'n grondrnotief juis veranderinge ondergaan as 

gevolg van veranderinge in kontekstuele faktore, soos byvoor

beeld industrialisasie (kyk ook afdeling 3.3.4 en 4.6). 

Outeurs stem nie heeltemal ooreen ten opsigte van die verband 

tussen religie, grondrnotief, lewens- en wereldbeskouing, 

kultuur, norme en waardes nie. Vir gebruik in hierdie verhande

ling sal die terme soos volg aangewend word: 'n Grondrnotief of 

grondrnotiewe word bepaal deur religie en is bepalend van 'n 

sekere lewens- of wereldbeskouing of mentaliteit. Dit sluit aan 

by die mening van Badenhorst (1985:10) en Van Schalkwyk 

(198 6: 2 4 8) dat di t korrek is om van "religieuse grondrnotief" te 

praat. Uit die grondrnotief spruit die lewens- of wereldbeskou

ing, wat besondere norme en waardes inhou (Stone 1974:152; 

Dooyeweerd 1963:8; Van Schalkwyk 1986:249). 

3.2.2 Mentaliteit 

Die Reader's Digest Oxford Complete Wordfinder verklaar 

mentaliteit as "mental make-up or inclination; cast of mind, 

mental character or disposition; inclination, mind-set, 

outlook, view, attitude". Volgens hierdie omskrywing blyk dit 
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dat die term "mentaliteit" min of meer 'n soortgelyke betekenis 

as lewens- en wereldbeskouing het. Brezinka (1994:24) sien 

lewens- en wereldbeskouing as 'n persoon se totale geloofs

oortuiging, nie noodwendig ten opsigte van die bestaan van 'n 

godheid nie, maar eerder as 'n skepping van die verstand wat 

kennis van die omringende wereld, ideale, morele beginsels 

(waardes) en doelstellings insluit (Brezinka 1992:39). Dit blyk 

dat die vorming daarvan bepaal word deur die grondmotief wat in 

'n samelewing teenwoordig is. Die grondmotief sal dus oak 

bepalend wees van 'n samelewing se mentaliteit. 

Van die belangrikste ekonomiese faktore wat kan saamhang met 

'n verandering in die grondmotief en dus oak mentaliteit van 

'n samelewing is die van industrialisering, wat meestal 

gepaard gaan met modernisering. Dit kan veroorsaak dat tradi

sionele waardes in stryd kom met waardes wat verband hou met 

industrialisering. Volgens die bevinding van 'n ondersoekspan 

vir UNESCO, gelei deur Willy Wielemans en Pauline Chan (1992), 

bestaan daar spanning tussen twee tipes van menslike inter

aksies in die moderne gemeenskap: tegnologiese-ekonomiese

industriele aktiwiteite aan die een kant en die kulturele 

dimensie aan die ander kant. Hulle maak 'n onderskeid tussen 

pre-industriele of kulturele mentaliteit, wat die tradisionele 

ingesteldheid van voor-industrialisasie verteenwoordig en die 

industriele mentaliteit (IM), wat die Westerse of moderne 

ingesteldheid verteenwoordig. 'n Derde tipe mentaliteit, die 

post-industriele mentaliteit, word oak onderskei, maar word nie 

in hierdie verhandeling breedvoerig behandel nie. 

Volgens Wielemans en Chan (1992:1) opponeer die industriele en 

pre-industriele mentaliteit mekaar nie noodwendig nie en veral 

Westerse pre-industriele kulture verskil nie veel van die 

industriele mentaliteit nie. Omdat wetenskap en tegnologie 

egter deurentyd 'n al hoe belangriker-wordende komponent van 
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die Westerse kultuur vorm, verander dit steeds aanvaarde 

waardes op grond waarvan situasies of optredes geevalueer word. 

Dus is daar altyd 'n mate van spanning tussen industrialisasie 

en kultuur (Wielemans & Chan 1992:1). Bogenoemde spanning word 

onder andere gereflekteer in die ontwikkeling en verandering 

van onderwysbeleide, wat moet aanpas by die moderne gemeenskap 

(Wielemans & Chan 1992:11). 

Vir nie-Westerse kulture, wat gegrond is op diepgewortelde 

waardes in konfrontasie met die IM, is hierdie mentaliteit 

vreemd. Toenemende industrialisasie in byvoorbeeld Asiatiese 

lande het sommiges verander in hoogs-kompeterende nywerheids

lande met gepaardgaande sosiale veranderinge. Die impak van 

industrialisasie bedreig tot 'n mate die kulturele identiteit 

van hierdie lande. Daarom is daar in industriele lande dikwels 

'n kritiese ondersoek van die sosiale sisteem en die vereiste 

om die industriele gemeenskap meer menslik te maak (Wielemans & 

Chan 1992:2). 

3.3 BELANGRIKE OIMENSIES VAN 'N GRONOMOTIEF 

Alhoewel grondmotiewe verskeie dimensies het, sal die 

bespreking daarvan in hierdie verhandeling tot die volgende 

beperk word: 

- die grondmotief as 'n groepaangeleentheid; 

- invloed van die grondmotief op menslike aktiwiteite; 

- norme en waardes binne 'n grondmotief en lewens- en 

wereldbeskouing; 

verskuiwing in grondmotief en lewens- en wereld

beskouing. 
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3.3.1 Die grondmotief as 'n groepaangeleentheid 

'n Grondmotief kan nooit vanuit die opvatting van die enkeling 

beskou word nie, maar is wesenlik 'n gemeenskapsmotief wat ook 

die enkeling beheers, al is hy of sy nie daarvan bewus nie. De 

Jager (1982:92) noem dat hierdie motief wat 'n persoon se 

mentaliteit of lewensbeskouing bepaal, reeds vanaf geboorte 

verwerf word en voortduur tot die mens reeds volwasse is. 

Volgens Pistorius (in De Jager 1982:92) word die waardevolle 

uit die verlede, onder andere die betrokke norme en waardes wat 

eie is aan 'n grondmotief van 'n samelewing, aan elke nuwe 

geslag deur die opvoeding oorgedra. 

Badenhorst (1985:10) beklemtoon egter dat mense nie totaal 

deur die grondmotief beheers word nie; hulle het elk ook 'n 

wil van hul eie. Dit is egter waar dat die meeste individue 

eerder sal konformeer aan die bestaande norme as om daarvan af 

te wyk. Hy noem ook dat geen kulturele veranderinge egter sal 

plaasvind in 'n gemeenskap indien persoonlike keuses nie soms 

afwyk van aanvaarde norme nie. 

3.3.2 Invloed van die grondmotief op menslike aktiwiteite 

De Jager (1982:91) is van mening dat menslike handelinge of 

praktyke nie geskei kan word van die grondmotief nie, maar dat 

die een die keerkant van die ander is. Hy se dat die kind se 

grondmotief en dus ook lewensbeskouing onder andere gevorm word 

deur die praktyk van die ouers, terwyl die ouers se handeling 

gefundeer is in 'n sekere grondmotief en gevolglike lewens

beskouing wat daardeur bepaal word. Dit wat die sentrale plek 

in mense se lewens inneem, dit wat hul handeling bepaal en rig, 

met ander woorde hul beginsels, vorm hul grondmotief (De Jager 

1982:91). Volgens Badenhorst (1979:29) is die lewenswyse van 

43 



die lede van 'n gemeenskap onder andere die resultaat van die 

onderskeie motiewe wat binne die gemeenskap werksaam is. 

Volgens Brezinka (1992:35) beinvloed lewens- en wereld

beskouings die daaglikse gedrag van mense uitermate, omdat dit 

'n riglyn verskaf van hoe situasies hanteer behoort te word en 

hoe om 'n oordeel te vel, op grond van die norme en waardes van 

die bepalende grondmotief. Persone se reaksies en gedrag sal 

dus afhang van die grondmotief wat hul handelinge beinvloed. 

3.3.3 Waardes en norme binne 'n grondmotief en lewens- en 

wereldbeskouing 

'n Norm is 'n kriterium, reel of voorskrif wat deur lede van 

'n gemeenskap aanvaar word. Kinders word opgevoed om aan 

hierdie norme, wat spruit uit 'n grondmotief, gehoorsaam te 

wees en dus aanvaar te word in die samelewing. Aanvanklik 

aanvaar hulle die norme sonder om die geldigheid daarvan te 

betwyfel. Later is die norme nie meer blote reels wat aanvaar 

word nie, maar besluit die individu self watter norme vir hom 

of haar geldig is. Die ideaal is dat persone dan in staat sal 

wees om op grond van die norme wat hulle aanvaar, 'n waarde

stelsel van hul eie te vorm waarvolgens persoonlike gewetens

beslui te gemaak word. 'n Waarde verwys na 'n item, gedragstipe, 

morele kwaliteit of geestestoestand wat vir persone waardevol 

is en wat hulle verkies om deel van hul bestaan te maak. Die 

sosialiseringsproses behels juis die aanvaarding van norme en 

waardes wat gewens is in 'n samelewing (Van Rensburg & Landman 

1979:384-385). Dit kan dus afgelei word dat 'n ernstige 

probleem ten opsigte van onderwysbeleid kan ontstaan wanneer 

daar byvoorbeeld konf lik bestaan tussen die waardes van die 

ouers en die waardes van hulle kinders. In die stryd om 

politieke veranderinge kan dit gebeur dat sommige kinders 
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ouerlike en ander tipes gesag en waardes totaal verwerp en 'n 

eie waardestelsel aanvaar. 

Waardes en norme word dus ook met die grond.motief en by 

implikasie met lewens- en wereldbeskouing verbind. Stone 

(1972:152) stel dit so: "Die grond.motief le agter, en ten 

grondslag van die normkompleks in 'n samelewing ... ". 

Liebenberg (in De Jager 1982:108) stel dit duidelik dat die 

grond.motief en lewensbeskouing wat daaruit spruit 'n gebiedende 

en verpligtende karakter het, omdat dit die mens gedurig tot 

'"n besondere wyse van handeling in alle moontlike omstandig

hede oproep". Van Schalkwyk (1986:44) stem saam dat kultuur

norme en -waardes uit 'n bepaalde lewensbeskouing spruit en dus 

oorspronklik uit 'n spesifieke grond.motief. Sonder rigting

gewende norme kan orde uit die lewe verdwyn en sosiale wan

gedrag verskyn. Van Schalkwyk (1986:274) beweer ook dat mense 

altyd sekere opvattings oor opvoedingsnorme het, wat spruit uit 

die bepaalde lewensbeskouing wat hulle handhaaf; dus speel die 

grond.motief 'n belangrike rol in die manier waarop mense oor 

opvoeding en onderwys dink en hoe dit plaasvind. 

3.3.4 Verskuiwings in grondm.otief en lewens- en wereld

beskouings 

In 'n homogene samelewing met 'n stabiele kultuur sal die 

gedrag van die lede merendeels ooreenstem met die aanvaarde 

norme. Indien die samelewing egter nie stabiliteit ervaar nie 

of om verskillende redes met ander gemeenskappe integreer, kan 

'n verandering van grond.motief plaasvind wat 'n verwarring ten 

opsigte van duidelike norme en die moontlike ontstaan van 

ongewenste, onaanvaarbare gedrag tot gevolg kan he (Badenhorst 

1979:29). Dit kan gebeur wanneer daar 'n verskuiwing kom in die 

grond.motief van die gemeenskap, hetsy dit van buite af in die 

gemeenskap ingebring word of dit 'n nuwe of veranderde grond-
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motief is wat binne die gemeenskap self ontstaan. 'n Verskui

wing in die grondmotief of die vermenging met 'n ander grond

motief laat sy invloed oor al die normatiewe aspekte geld, maar 

veral ten opsigte van die religieuse (Badenhorst 1979:18). 

Volgens Stone (1972:226) le 'n ommekeer in dominerende grond

motiewe gewoonlik agter 'n verandering in die historiese gang 

van 'n gemeenskap; so 'n periode kan dikwels gekenmerk word 

deur die verskynsel van onstabiliteit. Wielemans en Chan 

(1992:26) meen ook indien daar nie daadwerklik opgetree word om 

'n nuwe motief en gevolglike nuwe mentaliteit met die bestaande 

kultuur te laat harmonieer nie, die bestaande waardes en orde 

ondermyn kan word. Daar sou dus afgelei kan word dat 'n land 

met 'n relatief homogene bevolking en een dominante grondmotief 

meer stabiliteit sal ervaar as 'n land waarin die bevolking 

heterogeen is en meer as een grondmotief 'n invloed uitoefen. 

As gevolg van verbeterde kommunikasie is daar vandag egter 

weinig gemeenskappe waar daar net een grondmotief aktief is. 

Badenhorst (1979:20) meen dat wanneer daar verskillende 

grondmotiewe binne 'n enkele gemeenskap ingebring word, 

verskillende veranderinge kan plaasvind: 

- Die grondmotiewe kan met mekaar vermeng en 'n nuwe 

motief kan tot stand kom. 

- Grondmotiewe kan langs mekaar bly voortbestaan en met 

mekaar bots omdat hulle totaal onversoenbaar is. In so 

'n geval kan allerlei spanninge binne so 'n gemeenskap 

verwag word. 

- Een grondmotief kan dalk die ander oorheers. Dit kan 

onderstrominge veroorsaak wat by 'n verandering van 

omstandighede weer na vore kan kom. 
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Benewens die wedersydse beinvloeding van verskillende grond

motiewe in 'n plurale samelewing, is industrialisering 'n 

f aktor wat ook aanleiding kan gee tot verskuiwings in grond

motiewe en dus ook in lewens- en wereldbeskouings. 

Volgens Wielemans en Chan (1992:3) lei dit dikwels tot 

radikale verandering in mentaliteit wat geillustreer kan word 

in die mens se verhouding met die natuur, die medemens, 

haar-/homself en haar/sy god omdat dit alle aspekte van die 

sosiale struktuur binnedring. Dit is juis hierdie vier verhou

dings wat die grootste druk ondervind wanneer industrialisasie 

plaasvind, dit wil se wanneer die pre-industriele mentaliteit 

vervang word deur die industriele mentaliteit. Wielemans en 

Chan(1992:26-27) beskryf hierdie benadering as volg: 

- Verhouding met die natuur: Tradisioneel was die mens 

onderdanig aan die natuur; met modernisering en industriali

sering word tot die besef gekom dat die natuur in 'n mate tot 

voordeel beheer en gebruik of selfs uitgebuit kan word. 

- Verhouding met die medemens: Voor modernisering was hierdie 

verhouding meestal kollektivisties van aard, met ontsag vir 

sosiale kontrole oor die mens se gedrag. Verantwoordelikheid, 

lojaliteit en die goedkeuring van ander was van belang. Daar

teenoor bring industrialisering tegniekgeorienteerde funksio

nalisme, individualisme, gelykheid, individuele regte, demo

krasie en wedywering. 

- Verhouding met die self: Vroeer was die mens se verhouding 

tot die self anders - die Oosterling was byvoorbeeld gerig op 

selfbeheer en innerlike ontwikkeling; die industriele mentali

teit noop die mens om al sy of haar vaardighede te ontwikkel 
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sodat verstand sowel as liggaam die wereld rondom kan verstaan, 

manipuleer en beheer. 

- Verhouding met die bohatuurlike: Die invloed wat godsdiens of 

geloof vroeer op die mens gehad het, word toenemend vervang 

deur verwereldliking. Vryheid van individuele opinie en gedrag 

wat verskil van die van die groep het al meer aanvaarbaar 

geword. Die klem word ook al meer geplaas op wetenskap en die 

huidige wereld, eerder as op 'n godheid. 

Daar word vervolgens gekyk na enkele van die grondmotiewe wat 

aanwesig is in die Suid-Afrikaanse en Suid-Koreaanse same

lewing as agtergrond vir die vergelyking van die onderwysvoor

siening van hierdie twee lande. Omdat die Afrika-lewens- en 

wereldbeskouing, net SOOS Confucianisme, pre-industrieel is, 

word die twee saam bespreek, terwyl die industriele Westerse 

mentaliteit afsonderlik hanteer word. 

3.4 CONFUCIAANSE EN AFRIKA-LEWENS- EN WeRELDBESKOUINGS 

3.4.1 Confucianisme 

3.4.1.1 Leerstellings 

Confucianisme speel 'n belangrike rol in die vorming van die 

grondmotief en gevolglik die lewens- en wereldbeskouing van 

mense in heelwat lande in die Verre Ooste. Confucius, die 

bekendste Chinese wysgeer, het in die vyfde en sesde eeu voor 

Christus geleef en sy leerstellings is wyd deur sy volgelinge 

verkondig. Dit het tot in die 20ste eeu 'n sterk invloed in 

lande in die Verre Ooste gehad (Kim 1980:40). Alhoewel daar 

soms na Confucianisme verwys word as 'n godsdiens, is dit 

eerder 'n sosiale en politieke moraliteitsleer of 'n eties-
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morele stelsel wat die klem op die volgende le: 'n harmonieuse 

verhouding met die medemens; selfbeheersing en konformering aan 

die beginsels van behoorlikheid, nederigheid en regverdigheid 

en 'n belangstelling in die geestelike eerder as die materiele 

(Kim 1980:40). 

Volgens Adams en Gottlieb (1993:5) is respek vir gesag en vir 

ouer persone (veral vir die vader) en lojaliteit teenoor 

vriende uiters belangrike beginsels. Bulle noem vyf deugde wat 

veral sterk beklemtoon word met betrekking tot menslike gedrag, 

naamlik: 'n liefde vir die mensdom, met inbegrip van inag

neming van ander se gevoel; geregtigheid; respek of ontsag vir 

'n ander persoon se regte; opregtheid en eerlikheid. 

Die belangrikste doel van Confucianisme is dus harmonie in 

interpersoonlike verhoudings (Kim 1980:42). Indien die indi

vidu as komponent van die staat in harmonie, geregtigheid, 

geluk en vrede met die medemens leef, sal die staat ook in so 

'n toestand verkeer. Die gesin eerder as enige ander instansie 

is die belangrikste eenheid in die gemeenskap en dit is in die 

gesin dat die individu sekuriteit, opvoeding en ekonomiese 

status vind (Adams 1970:119). 

Die hoof inhoud van die Confuciaanse etiek word soos volg 

opgesom deur Kim (in Kim 1980:44): 

The ancients who wished to make manifest the clear 
character of the people of the world, would first set 
about ordering their national life. Those who wished to 
order their national life would first set about regulating 
their family life. Those who wished to regulate their 
family life would first set about cultivating their perso
nal life. Those who wished to cultivate their personal 
life would first set about setting their hearts right. 
Those who wished to set their hearts right would first set 
about making their wills sincere. Those who wished to make 
their wills sincere would first set about extending their 

49 



knowledge. The extending of knowledge depends upon the 
investigation of things. When things are investigated, 
then the knowledge is extended; when knowledge is exten
ded, the will becomes sincere; when the will is sincere, 
then the heart is set right; when the heart is set right, 
then the personal life is regulated; when the personal 
life is regulated, then the family life is in order; when 
the family life is in order, then the national life is 
orderly; and when the national life is orderly, then there 
is peace in the world. 

Na aanleiding van bogenoemde kan die kern van Confucianisme 

soos volg opgesom word: as 'n persoon beheer oor hom-/haarself 

het, kan hy/sy beheer oor 'n gesin he, asook oor 'n nasie en so 

vrede in die wereld bring. Dit behels die etiese kode wat leer 

dat 'n mens gehoorsaam aan jou meerderes moet wees, respek moet 

he vir jou ouers, getrou moet wees aan jou vriende, waagmoed 

aan die dag moet le, hard moet werk en in vrede moet leef. Dit 

beteken 'n lewe van konformering aan die beginsels van behoor

likheid, nederigheid en regverdigheid. Confucianisme kan dus 

beskryf word as 'n statiese waardestelsel ten opsigte van 

sosiale en politieke sake wat 'n ideale wereldtoestand, 

gebaseer op die regte gedragskode, in die vooruitsig stel (Kim 

1980:34). 

3.4.1.2 Grondmotiewe 

Juis as gevolg van die invloed van hierdie moraliteitsleer 

word 'n aantal gemeenskaplike eienskappe van grondmotiewe by 

verskeie Verre Oosterse lande aangetref. Carlton Beck (in 

Stone 1972:232) vind die volgende algemeenhede by hierdie 

nasies: 

An overriding concern with spiritual matters in all 
aspects of life. 

An interest in ethical relationships among men, far 
more than in material wealth. 
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An attitude of the small importance of individual 
human existence. 

A belief that those who see transcendent reality most 
clearly contribute far more in that role than by 
doing mundane work. 

An acceptance, especially by the common people, that 
the spectre of hunger and disease shall be ever-present 
in their lands. 

A tendency generally to view life in dichotomies, as 
thesis-antithesis. 

A faith in sacred or classic writing of the past for the 
resolution of present difficulties. 

A reliance on the speculative rather than the empirical. 

A sincere attempt to live one's philosophy or religion. 

A class structure or caste structure which survives even 
most severe attempts to repress it. 

A stoic acceptance of suffering in life as necessary. 

Preference for the abstract over the concrete. 

A search for inner peace in a world of turbulence. 

Dit blyk dus dat 'n bepaalde geestelik-religieuse motief in 

die Ooste domineer wat heelwat van die Westerse motief 

verskil. Dit lyk asof eienskappe soos 'n belangstelling in die 

etiese sterk voorkom in die grondmotief wat op Confucianisme 

gebaseer is; 'n werklike uitlewing van die filosofie kom voor 

tesame met 'n strewe na innerlike vrede. Die materiele speel 

nie so 'n groot rol nie en lyding word stoisyns aanvaar as deel 

van die lewe. Respek vir ander is onlosmaaklik deel van enige 

sosiale gedrag. 

Opsommenderwys kan genoem word dat 'n harmonieuse bestaan (met 

die gepaardgaande integriteitsfasette soos respek, lojaliteit, 

eerlikheid, opregtheid en geregtigheid), selfbeheer (insluitend 
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konformering aan behoorlikheidsbeginsels en innerlike vrede) en 

'n belangstelling in geestelike sake eerder as in die mate

riele die hoofdimensies van Confucianisme vorm. 

In die Ooste het ook 'n mate van vermenging van grondmotiewe 

voorgekom. Buddhisme het byvoorbeeld ook 'n invloed gehad in 

die vorming van die Koreaanse grondmotief soos in hoof stuk 4 

bespreek sal word. Omdat die Confuciaanse invloed egter 

dominant was, is dit in meer detail bespreek. 

3.4.2 Grondmotiewe in Afrika 

Net soos die Confuciaanse grondmotief, is die Afrika-grond

motief ook pre-industrieel. In die bespreking daarvan sal 

hoofsaaklik gesteun word op die insigte van Mbiti (1975), 

Woudstra (in Stone 1972) en Badenhorst (1985). Daar word veral 

gelet op die volgende dimensies van die Afrika-grondmotief: 

persepsie van tyd, verbondenheid met die voorvaders en 

groepsgebondenheid. 

3.4.2.1 Tydsbegrip 

'n Belangrike aspek van die Afrikane se oorspronklike grond

motief was hul tradisionele idee van tyd. Mbiti (1975:17) noem 

dat hul begrip van tyd twee-dimensioneel was, met 'n lang 

verlede, 'n hede en feitlik geen toekoms nie. Dit het sterk in 

teenstelling gestaan met die Westerse persepsie van tyd met 'n 

lang verlede, 'n hede en 'n onbeperkte toekoms. Tradisioneel 

het die Afrikane nie geglo in vooruitgang deur middel van 

beplanning vir die toekoms nie, omdat hul meer verledegerig 

was. Vir hulle het die lewe in 'n horisontale lyn verloop; dat 

menslike ontwikkeling en aktiwiteite van 'n lae na 'n hoer vlak 

kan beweeg was aanvanklik vir hulle 'n vreemde idee. Mbiti 

(1975:221) reken egter dat die inheemse bevolking as gevolg van 
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die invloed van die Westerse kultuur tog bewus geword het van 

die toekomsdimensie van tyd. Hy sien hierdie bewuswording as 'n 

probleem, want volgens horn verwag sommige Afrikane die onmid

delike verwerkliking van dit waarop hul hoop. Die idee dat lang 

en harde werk, vaardighede, kennis en ander vereistes nodig is 

vir die verwesenliking van hul ideale het nog nie oral posgevat 

nie. Dit laat 'n mens wonder of redes vir sekere Afrika-lande 

se swak ekonomiese groeikoers ('n konsep verbonde aan die 

Westerse IM) nie dalk onder meer hierin gesoek moet word nie. 

3.4.2.2 Verbondenheid met die voorvaders 

In aansluiting by bogenoemde tydsbegrip noem Woudstra (in 

Stone 1972:231) dat 'n grondmotief by die tradisionele kulture 

aangetref word wat gekenmerk word deur die kringloop lewe

dood-lewe, 'n onafwendbare verskynsel wat die afgestorwene met 

die lewe verbind. Die Afrikane erken die voorvaders se invloed 

in hul lewe; volgens Woudstra dui genoemde gebruike op 'n sterk 

konserwatisme en behoud van die tradisionele. Die behoudende 

kragte domineer dus sterk in hierdie samelewing; daar bestaan 

'n gebondenheid met dit wat voorheen gebruiklik was. Die 

individualiteit van die lede word moeiliker geopenbaar, as 

gevolg van die tradisies wat hul optrede in sekere situasies 

bepaal. 

3.4.2.3 Groepsgebondenheid 

Biesheuvel(in Badenhorst 1985:15) noem ook dat die groepsgevoel 

onder die Afrikane sterk was en beheer uitgeoefen het oor 

individue se gedrag. Hulle gedrag is verder beheer deur tradi

sies en sterk individuele optrede was nie algemeen nie. Baden

horst (1985:15) meen egter dat individualisme wel by die 

Afrikane voorkom, alhoewel daar meestal binne dieselfde gemeen-
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skap ook 'n sterk toewyding is aan die groep. Hier is dus 

sprake van 'n dualiteit in die mentaliteit van die Afrikane wat 

moontlik onder meer toegeskryf kan word aan die invloed van die 

moderniseringsproses in Afrika. 

3.4.2.4 Veranderinge 

As gevolg van die Afrikane se kontak met Westerlinge, en later 

verstedeliking en industrialisasie, het die grondmotiewe van 

die Afrikagemeenskappe wesenlike veranderinge in die afgelope 

eeue ondergaan. Badenhorst (1985:15) maan dat die wye spektrum 

van ontwikkelingstadiums van die Afrikane nooit uit die oog 

verloor mag word nie. Hy noem dat 'n baie groot gedeelte van 

die Afrikane nog landelik is, maar hulle verstedelik toenemend 

en die proses veroorsaak veranderinge aan hulle grondmotiewe. 

Dit kan dan onder meer wissel van 'n feitlik uitsluitlike 

geloof in Westerse godsdiens tot 'n feitlik uitsluitlike geloof 

in die voorvaders. (Meer aandag word aan hierdie aspek in die 

volgende hoofafdeling gegee.) 

3.4.3 Vergelyking 

Confucianisme en die Afrika-lewens- en wereldbeskouing stem dus 

ooreen ten opsigte van die sterk groepsgevoel wat by albei 

teenwoordig is. Afrikane openbaar nie dikwels 'n individualis

tiese neiging nie. Confucianisme is miskien sterker individu

alisties omdat dit selfbeheer en innerlike vrede beklemtoon, 

terwyl sommige Afrikane miskien onder sekere omstandighede 'n 

meer fatalistiese beskouing mag he en nie self verantwoordelik

heid aanvaar nie. Confucianisme behels nie die aanbidding van 

'n godheid nie en is meer 'n stel lewensreels wat harmonieuse 

saamleef tot gevolg het, terwyl die Afrika-grondmotief 'n 

geloof in voorvaders insluit. Beide grondmotiewe heg waarde aan 

behoudendheid en die uitlewing van tradisies. 
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3.5 DIE WESTERSE INDUSTRieLE MENTALITEIT 

Geskiedkundig is die Westerse industriele mentaliteit gewortel 

in die ontwikkeling van wetenskaplike denke - daar is tot die 

besef gekom dat kennis verkry moet word deur middel van 

rasionele denke in plaas van die Griekse statiese manier van 

dink. Probleme wat rasioneel en toekomsgerig aangepak word, 

word met oorspronklikheid hanteer eerder as om oplossings met 

behulp van kennis uit die verlede te vind. Vanaf die 17de eeu, 

met die begin van die wetenskaprevolusie, is bewus geword dat 

denke uitgevoer kan word en nie bloot teoriee hoef te bly nie 

(Wielemans & Chan 1992:4). 

Eksperimente, die afbreek van probleme en die natuur in die 

kleinste eenheid, tegniese beheer en industriele vaardighede 

het die nuwe hoekstene van Wes-Europese denke geword. Met die 

Industriele Revolusie het mense al meer bewus geword van hulle 

eie industrieel-tegnologiese manipulasiekrag oor die omgewing. 

Hierdie revolusie het drastiese veranderinge in die kwalita

tiewe dimensie van 'n persoon se lewe en mentaliteit gebring 

(Wielemans & Chan 1992:4). 

Die aanvaarding en implementering van hierdie nuwe industriele 

mentaliteit in sosiale sisteme, veral in hierdie eeu, kan 

beskryf word as die sogenaamde "proses van modernisering". 

Aanhangers van die moderniseringsteorie was ook van mening dat 

individuele waardes wat deur die meerderheid van die land se 

mense besit is, bepalend sou wees of 'n land sou moderniseer en 

ontwikkel of nie. Die aanname was dus dat indien moderne 

Westerse industriele waardes op skool aangeleer word, dit onder 

andere tot ekonomiese ontwikkeling van 'n land sou lei 

(Fagerlind & Saha 1989:17). (Kyk ook afdeling 2.2.1.1.) 
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3.5.1 Enkele kerunerke van die industriele mentaliteit (IM) 

Lauer en Swanson (in Wielemans & Chan 1992:4) beskryf die 

moderne gemeenskap, wat 'n resultaat is van die IM, aan die 

hand van die volgende eienskappe: 

3.5.1.1 Verwereldliking en rasionaliteit 

Modernisering gaan gepaard met 'n vermindering in die aanhang 

van religie en tradisie. Tradisionele en godsdienstige 

beginsels word vervang deur rasionele verklaringe. Selfs 

sosiale verhoudinge word soms bepaal deur die funksionaliteit 

daarvan (Wielemans & Chan 1992:7). Aan die ander kant word die 

moderne era ook gekarakteriseer deur 'n soeke na nuwe waardes 

en betekenis van die lewe. Dit lei onder meer tot die ontstaan 

van godsdienstige sektes en kultusgroepe waarvoor jong mense 

bereid is om kritiese denke oorboord te gooi in ruil vir totale 

gehoorsaamheid, of waar mense enige geloof verwerp op grond van 

wetenskapprestasies wat skynbaar die mens in beheer van sy eie 

lot plaas (Wielemans & Chan 1992:8). 

3.5.1.2 Pre-okkupasie met ekonomiese groei 

Tot onlangs is daar algemeen aanvaar dat 'n moderne land 'n 

positiewe ekonomiese groeikoers sal he. Daarom word die bydrae 

van wetenskap en tegnologie op onderwys- en navorsingsvlak nag 

steeds beklemtoon. Die ekonomiese stelsel bepaal die dominante 

waardestelsel en ekonomiese prestasie word die norm vir sukses. 

Onderwys verloor dus sy funksie as etiese en morele norm

vormende agent. Omdat ekonomiese groei as die eintlike doel van 

ontwikkeling voorgehou word, word prestasie en kompetisie as 

aanvaarbaar en effektief beskou en op skoolvlak aangemoedig 

(Wielemans & Chan 1992:16). Hierdie doelwit, en nie die 
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ontwikkeling van die persoon self nie, word dan as belangrik 

beskou. 

Daar bestaan heelwat kritiek teen die idee dat streng ekono

miese maatreels en gevolglike ekonomiese groei hoof saaklik vir 

die welstand van 'n nasie verantwoordelik is. Griffin en Knight 

(in Thomas 1992:2) meen dat die eintlike doel van die ontwikke

ling die nasie se persoonlike welsyn moet wees en nie nood

wendig slegs 'n verhoogde per kapita-inkomste nie. Hulle skryf: 

~human fulfillment is about whether people live or die, 
whether people eat well, are malnourished or starve, 
whether women lead healthy and tolerable lives or are 
burdened with annual childbearing ... (and) the certainty 
of life-long drudgery, whether people can control their 
lives at work, whether their conditions or work are tough 
and unpleasant ... whether people control their political 
lives, whether they have the education to be full members 
of society with some control over their destiny. These are 
all aspects of the standard of living - but only loosely 
included or not included at all in the measure of GNP per 
capita." 

Volgens Griffin en Knight (in Thomas 1992:2) moet die mens 

eerstens 'n goeie kwaliteit lewe he. Aan die ander kant blyk 

dit tog dat 'n verhoogde lewenskwaliteit 'n grater moontlik

heid in 'n land met 'n gesonde ekonomie is. 

Nogtans geniet tegnologie en wetenskap vandag tot so 'n mate 

voorrang dat die idee ontstaan dat die wereld en hele kosmos 

'n meganiese sisteem is waarin die wetenskaplike manipulering 

van die natuur as normaal voorkom. In terme van die sisteem

benadering kan dit moontlik gelnterpreteer word as 'n wegbeweeg 

van die ewewig van die verskillende subsisteme na 'n oordrewe 

klem op wetenskap, tegnologie en ekonomie in die waan dat dit 

noodsaaklik is vir die funksionering van die totale sisteem. 

Waar die wereld veronderstel is om soos 'n biologiese organisme 

te wees, word dit soos 'n manipuleerbare en meganiese masjien. 
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3.5.1.3 Geografiese, sosiale en geestelike mobiliteit 

Mobiliteit is 'n noodsaaklike voorwaarde vir industriele en 

tegnologiese ontwikkeling. Verstedeliking, emigrasie en 

immigrasie is gevolge van 'n dinamiese ekonomie. Met die 

groeiende ekonomie en gepaardgaande hoer besoldiging is daar 

ook meer geleentheid vir sosiale beweging (Wielemans & Chan 

1992:6). 

Industriele verandering het nie net geograf iese en sosiale 

beweeglikheid gestimuleer nie, maar ook die mens se denke. 

Indien dit nie tot verryking dien nie, kan dit gebeur dat die 

massamedia alle aspekte van die sosiale lewe binnedring, met 

die gevolg dat sommige persone dit moeilik vind om te besluit 

volgens watter waardes hulle wil lewe - hul aanvaar dan maklik 

die waardes wat aan hul voorgeskryf word deur die moderne 

samelewing (Wielemans & Chan 1992:6). 

3.5.1.4 Kenmerke wat met die Westerse kultuur ooreenstem 

Volgens Wielemans en Chan (1992:8) is 'n Westerse kultuur nie 

so ver verwyderd van die industriele kultuur nie. Bykomend tot 

genoemde eienskappe van die industriele mentaliteit het die 

Westerse kultuur (Wielemans & Chan 1992:10-11) oor die algemeen 

ook die volgende kenmerke: 

- Ego-obsessie, met ander woorde 'n oordrewe klem op die 

individu en die persoonlike bestaan, word aangetref 

eerder as 'n groepsgevoel. 

- Objektivisrne, wat beteken dat Westerlinge vervreemd is 

van objekte wat hulle omring en alles vereng tot slegs 
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'n voorwerp wat geanaliseer, gemanipuleer en beheer kan 

word, kom dikwels voor. 

- Sinisme word ook aanvaar as 'n ontvlugtingsmeganisme van 

die moderne mens om sy naiewe onderdanigheid aan die 

vereistes van die industriele samelewing te verberg. Dit 

gebeur veral omdat die geindustrialiseerde lewe met 

moderne norme die mens dwing om soms teen sy beterwete 

situasies as reg te aanvaar. 

- Verabsolutering van die Westerse kultuur is ook 'n 

kenmerk van die Westerse kulturele mentaliteit. 

Westerlinge is geneig om hul kultuur met 'n mate van 

meerderwaardigheid te bejeen en tydens die kolonisasie 

van 'n land is gepoog om kultuur aan die kolonie oor te 

dra. Ten spyte van hedendaagse selfkritiek bestaan die 

tendens steeds dat nie-Westerse kulture deur Westerse 

kulture beinvloed word, veral omdat die lande in die 

kapitalistiese ekonomie van die Weste geinkorporeer word 

(Wielemans & Chan 1992:10-11). 

3.5.1.5 Verskille met en invloed op pre-industriele mentali

teite 

Met die Europese kolonisasie in Afrika het Afrika-nasies in 

aanraking gekom met nuwe kulture; dit het daartoe gelei dat 

die inheemse grondmotief begin verander het (Stone 1972:231). 

Volgens Badenhorst (1985:14) het toenemende vermenging van die 

twee kulture aanleiding gegee tot 'n nuwe grondmotief. Dit 

behels dat sommige belangrike aspekte van die oorspronklike 

grondmotief behou is, terwyl soms teenstrydige aspekte van die 

nuwe kultuur aanvaar is. Soos reeds genoem, kan 'n geloof in 

Christus sowel as die voorvaderlike geeste byvoorbeeld in een 

persoon aangetref word. Dit verwys met ander woorde na die 
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dualiteit in 'n grondmotief wat ook in ander aspekte daarvan 

voorkom. 

Net soos in die geval van die pre-industriele Afrika-

mentali tei t wil dit voorkom asof daar ook wesenlike verskille 

bestaan tussen die pre-industriele mentaliteit van die Oosterse 

lande waarin Confucianisme 'n belangrike rol speel en die 

Westerse industriele mentaliteit. Dit is juis uit hierdie 

verskille, wat in Diagram 3.1 opgesom word, waaruit die 

pre-industriele oorsprong van die Confuciaanse en Afrika

grondmotiewe blyk. 

3.6 DIE INVLOED VAN INDUSTRIALISASIE EN VERANDERDE LEWENS

EN WeRELDBESKOUINGS OP ONDERWYSVOORSIENING 

Onderwys, gekollektiveerd of informeel, word altyd aangetref 

in 'n spesifieke kultuurhistoriese konteks en dit funksioneer 

in wisselwerking met ander subsisteme soos die gesin, kerk en 

ander instellings, terwyl wedersydse be1nvloeding plaasvind. 

Alhoewel kinders tuis na aanleiding van die ouers se grond

motief en dus ook volgens hul lewens- en wereldbeskouing en 

waardes opgevoed word, word hul tog op skool in die formele 

onderwyssituasie met die dominante lewens- en wereldbeskouing 

van die gemeenskap gekonfronteer. Dit gebeur omdat grondmotiewe 

wat in 'n samelewing bestaan, neerslag in die onderwysstelsel 

se kurrikulum vind en dit nie altyd volledig ooreenstem met die 

waardes van veral minderheidsgroepe nie. Die tipe onderwys

voorsiening wat verskaf word, getuig hoof saaklik van die 

aspekte wat in die dominante grondmotief teenwoordig is 

(Badenhorst 1985:11). Volgens Garforth (1985:36) en Beauchamp 

(1981:91) is die rede daarvoor dat die waardes van die persone 

wat betrokke is by die vasstelling van dit wat onderrig sal 

word, 'n bepalende rol speel en dat hulle dikwels deel is van 

die meerderheidsgroep. Badenhorst (1985:11) se uitspraak stem 
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Diagram 3.1 

~PSOMMING VAN GRONDMOTIEWE 

PRE-INDUSTRIELE OF KUL TURELE MENTALITEIT I INDUSTRIELE MENTAUTEIT 

Ii==============================================: 

IAfrikalande 1resterse 1ande I Oosterse lande bv. Korea 

Ii=======================::; 

Klem op geestelike aspek 

Groepsgevoel 
Respek/lojaliteit teenoor ander 

Harmonieuse en etiese mense
verhoudings 

Uitleef van etiese leer 

SeWbeheenbehoudend 
lnnerlike vrede en krag 
Morele beginsels 

Verlede-gerig 
Geloof in ou geskrifte 

Sto"isynse aanvaarding van bv. 
armoede 

IGroepsgevoel 

Harmonieuse menseverhou
dings 

Klem op materiele en ekonomiese 
asoek 

I lndividualisme 
Ego-obsessie 
Wedvwerino 

Objektivering en manipulering van 
mense 

Geloof in voorvaders, ( kan ver- Verwereldliking 
meng wees met bv. geloof in 

Christus) 

Behoudend 
Tradisievas 

SeWbeheer en morele beginsels 
word oorboord gegooi (permissief) 
Soeke na betekenis van lewe 

Verlede-gerig (word tans meer Toekomsgerig 
toekomsgerig) Hang moderne idees aan 

Hoop op onmiddelike bereiking 
van (materiele) ideate 
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hiermee ooreen naamlik dat die waarskynlikste uitweg sal wees 

dat die waardes van die oorheersende lewens- en wereldbeskouing 

die grootste ef fek sal he op die tipe onderwys wat voorsien sal 

word. Dit kan dalk lei tot die verswakking van die een grond

motief, omdat die ander motief te dominant is en omstandighede 

nie gunstig is vir die behoud van eersgenoemde nie. 

Indien een spesifieke motief nie sterk dominant is nie, mag 

daar 'n spanning of kompetisie wees tussen die verskillende 

motiewe wat mekaar sal belnvloed (Wielemans & Chan 1992:31) en 

die onderwysstelsel mag dan 'n weerspieeling wees van 'n 

vermenging van hierdie motiewe (Beauchamp 1981:96). Ook wanneer 

die oorwegende grondmotief dus 'n verandering ondergaan, soos 

wanneer 'n samelewing of 'n gedeelte daarvan industrialiseer en 

meer aspekte van 'n industriele mentaliteit aanvaar, of wanneer 

skole 'n invloei van leerlinge met hoofsaaklik ander grond

motiewe het, kan verwag word dat die onderwysvoorsiening 

noodwendig ook veranderinge sal ondergaan wat weerspieel sal 

word in die kurrikulum van die skool en wat dus oorgedra sal 

word aan die leerlinge. Badenhorst (1985:11) noem dat kinders 

'n groot gedeelte van elke dag by die skool deurbring. Daarom 

is dit onvermydelik dat die skool 'n belangrike rol speel in 

die vorming van hul lewensbeskouing. 'n Probleem kan egter 

ontstaan wanneer grondmotiewe van verskillende etniese groepe 

in 'n land drasties verskil, maar saamgesnoer moet word in 'n 

onderwyssituasie soos wat tans in Suid-Afrika se multikulturele 

samelewing die geval is, want wanneer een gemeenskap onderwys 

aan 'n ander gemeenskap bied, oefen albei groepe se grond

motiewe 'n invloed uit. 

Omdat grondmotiewe uiteraard 'n bepalende rol speel in die 

vasstelling van onderwysdoelstellings en dus ook van die 

kurrikulum, sal daar vervolgens gekyk word na hierdie fasette 

van die onderwysstelsel. 
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3.6.1 Onderwysdoelstellings 

Volgens Garforth (1985:31) moet onderwysdoelstellings deeglik 

in ag geneem word tydens die beplanning van die hele onderwys

si tuasie. In aansluiting hierby noem Van Schalkwyk (1989:4) dat 

die spesifieke onderwysdoelstellings wat 'n gemeenskap na

streef, gebaseer is op sy behoeftes (met ander woorde die 

dominante waardes) en dat dit die karakter, inhoud, vorm en 

metodes van die onderwyskundige struktuur bepaal. Dit beteken 

egter dat nie net die gemeenskap se lewensf ilosofie, beginsels 

en waardes, wat voortspruit uit sy grondmotief/-motiewe en 

mentaliteit 'n rol speel nie, maar ook die gemeenskap se 

leefwereld of situasie wat bepaalde moontlikhede en beperkinge 

aan sy lewe stel (Van Schalkwyk 1989:4). Die invloed van hier

die faktore word in hoofstuk 4 bespreek. 

Ten opsigte van onderwysdoelstellings word daar soms onderskei 

tussen algemeen-geldige onderwysdoelstellings wat die ideale 

onderwysdoelstellings is waarna alle gemeenskappe strewe 

(byvoorbeeld dat 'n jeugdige opgevoed word om sy of haar plek 

in die samelewing vol te staan) en spesifieke onderwysdoel

stellings van 'n besondere gemeenskap in 'n bepaalde situasie 

(byvoorbeeld die spesifieke onderwys wat 'n kind moet ontvang 

om sy of haar plek in daardie besondere samelewing vol te 

staan) (Van Schalkwyk 1989:11). In aansluiting hierby reken 

Lynch (1989:27,30) dat sekere bemiddelende groepe, soos byvoor

beeld persone wat die onderwysstelsel bestuur en administreer, 

asook leerkragte van wie se samewerking die sentrale regering 

afhanklik is, 'n groot rol speel in die partikuliere onderwys

verskaffing en -verbruik van die onderwys. Die grondmotief en 

gevolglike waardes van hierdie bemiddelaars sal dus 'n rol 

speel in die vasstelling en interpretasie van die onderwys-
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doelstellings en gevolglike voorsiening van onderwys deur die 

stelsel. 

Wanneer hierdie bemiddelaars egter uit verskillende groepe in 

die samelewing met uiteenlopende waardes en verwagtings kom, 

kan die formulering van doelstellings problematies wees 

(Bondesio & Berkhout 1987:74). Omdat 'n groot aantal waardes 

daarin geakkomodeer moet word, is onderwysdoelstellings divers 

en kompleks, want dit wat deur die meerderheid van een spesi

fieke samelewing as belangrike mikpunte beskou word, is nie 

noodwendig vir alle gemeenskappe wat deel uitmaak van die 

samelewing, van belang nie (Garforth 1985:36). 

Volgens Wielemans en Chan (1992:32), wie se klassifikasie as 

uitgangspunt in die verhandeling geneem word, behels die 

doelstellings van die meeste onderwysstelsels globaal genome 

die volgende: 

-Die kwalifikasie-oogrnerk verwys na kognitiewe en psigo

motoriese leeraspekte, wat noodsaaklik is vir die voorbereiding 

van die jong geslag se toekomstige rol in die samelewing. 

Volgens Wesselingh en Peschar (in Bondesio & Berkhout 

1992:117-118) het die onderwys dan die funksie om leerlinge 

kennis, vaardighede en houdinge aan te leer om hulle in staat 

te stel om aan die arbeidsproses deel te neem. Dit behels nie 

slegs die tegniese-instrumentele eienskappe en kennis soos 

noukeurigheid, insig en leervermoe wat nodig is vir 'n beroep 

nie, maar ook eienskappe wat 'n persoon voorberei om aan 

tipiese arbeidseise te voldoen soos dissipline in die werk-

si tuasie, bereidheid tot verdere skoling, verplaasbaarheid, 

gewilligheid tot onreelmatige werkure en ander eise eie aan 'n 

moderne maatskappybestel. Die samelewingsfunksie seleksie 

waarna Wesselingh en Peschar (in Bondesio & Berkhout 1992:118) 

verwys, het ook te doen met die evaluering van leereffek en die 
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kanalisering van leerlinge om te sorg dat die leerders daardie 

onderwys sal ontvang wat hul potensiaal die beste tot uiting 

sal bring. 

-Die identifikasie-oogmerk verwys na die waardes, norme, 

houdings en gedrag wat as behoorlik beskou word vir deelname 

in die sosiale lewe (Wielemans & Chan 1992:32). Hierby sluit 

die samelewingsfunksie identifikasie aan, wat beteken dat die 

skool die korrekte houding by leerlinge moet aankweek om by die 

maatskappystruktuur in te skakel, asook om lojaliteit teenoor 

bestaande strukture te ontwikkel. Emansipasie is 'n verdere 

samelewingsfunksie wat deur die onderwysstelsel uitgevoer word 

om aan hierdie doelwit te voldoen. Dit verwys hier na die mate 

waarin die onderwysstelsel daarin slaag om persoonlikheids

ontwikkeling te bevorder en individue in staat te stel om deur 

middel van opleiding 'n maatskaplike posisie te bekom wat hul 

persoonlike kwaliteite regverdig (Wesselingh & Peschar, in 

Bondesio & Berkhout 1992:117-118). 

-Die sosiale oogmerk reflekteer die sosiale behoeftes en 

nasionale oogmerke, soos waargeneem deur die heersende groep 

op politieke, sosiale, ekonomiese, akademiese of religieuse 

gebied. Die samelewingsfunksie reproduksie waarvan Wesselingh 

en Peschar (in Bondesio en Berkhout 1992:117-118) melding maak, 

sluit by hierdie oogmerk aan en behels die wyse waarop die 

onderwysstelsel bestaande samelewingstrukture, dus die bestaan

de kultuur, kopieer en bevestig. 

Thomas (1990:26) kategoriseer die onderwysdoelstellings in 

terme van sewe menslike aspekte, onder andere morele, beroeps

burgerskap- en selfvervullende doelstellings wat hoof saaklik 

ooreenstem met bogenoemde, terwyl Ballantine (1983:44) onder

skei tussen doelstellings ten gunste van die gemeenskap, die 
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skool self en die individu. Breedweg is die verskillende 

skrywers se opinies oor onderwysdoelstellings dus nie teenstry

dig nie. 

Normaalweg word onderwyskurrikula dus opgestel na aanleiding 

van die onderwysdoelstellings. 

3.6.2 Kurrikulurn 

Daar bestaan verskillende opvattings oor wat 'n kurrikulum is, 

maar omdat hier oor die onderwysstelsel vanuit die sisteem

benadering geskryf word, word die volgende omskrywing van die 

kurrikulum as uitgangspunt gebruik. 

Volgens Beauchamp (1981:7) is 'n kurrikulum 'n dokument wat 

die oorkoepelende plan bevat waarvolgens onderwysers onderrig 

moet aanbied. Dit is 'n onderwysgids wat die onderwysdoelstel

lings, -inhoud en -strategiee bevat, asook 'n skema waarvolgens 

die doeltreffendheid van die kurrikulum deur middel van toetse 

of eksamens vasgestel kan word (Ballantine 1983:38). Ornstein 

en Hunkins (1993:9) noem dit 'n geskrewe dokument met strate

giee vir die bereiking van sekere doelstellings. Hierdie doel

stellings behoort dus in ooreenstemming te wees met dit wat die 

samelewing van die skool verwag om aan leerlinge te bied. Elke 

onderwysstelsel het 'n eie kombinasie van vakke, inhoud, leer

aktiwiteite, vaardighede en houdings wat aangeleer word, 

gebaseer op 'n spesifieke kurrikulum, want al stem die doel

stellings van verskillende onderwysstelsels ooreen, kan die 

wyses waarop dit bereik moet word uiteenlopend van aard wees 

(Thomas 1990:26). Die opstel van so 'n kurrikulum kan uiters 

kompleks wees, want afgesien van kulturele waardeverskille, met 

ander woorde verskille gegrond op lewens- en wereldbeskouings, 

verskil persone wat daarmee gemoeid is ook ten opsigte van dit 

wat in die kurrikulum beklemtoon moet word, byvoorbeeld of dit 
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meer beroepsgerig moet wees en of dit meer gerig op persoonlike 

en sosiale ontwikkeling moet wees (Kirk 1986:29). Die waardes 

van verskillende kulturele groepe in 'n samelewing behoort dus 

in ag geneem te word by die opstel van 'n kurrikulum. So 'n 

taak sal vanselfsprekend makliker wees in 'n homogene land soos 

Suid-Korea as in 'n land met verskeie subkulture waarvoor 

voorsiening gemaak moet word. 

Alhoewel alle leerlinge nie dieselfde kurrikulum volg nie, 

as gevolg van gedifferensieerde onderwys, het elke onderwys

stelsel 'n basiese program of kernkurrikulum van essensiele 

aktiwiteite of kennis wat elke leerling moet baasraak, afgesien 

van watter bykomende kennis hulle opdoen (Kirk 1986:22). 

Wielemans en Chan (1992:31) meen egter daar is nie ooreen

stemming ten opsigte van wat presies 'n kernkurrikulum is nie, 

omdat dit soms deel vorm van 'n oorkoepelende kurrikulum en 

soms die hele kurrikulum beslaan, afhangende van die land of 

die gemeenskap waar dit voorkom. Dieselfde kan gese word van 

die begrip "verborge kurrikulum" waaroor daar in 'n volgende 

afdeling saam met die kernkurrikulum na enkele gedagtes gekyk 

sal word. 

3.6.2.1 Kernkurrikulum 

Volgens Wielemans en Chan (1992:32) verwys die begrip "kern

kurrikulum" na 'n algemene kurrikulum vir alle kinders binne 'n 

sekere periode van skoolplig. Hierdie kernkurrikulum kan ver

deel word in 'n aantal kategoriee, soos natuur- en skeikunde, 

sosiale of menslike wetenskappe en morele of religieuse onder

wys. Dit is ook moontlik dat meer as een kernkurrikulum binne 

'n onderwysstelsel bestaan, want verskillende studierigtings of 

tipes skole mag elk 'n eie spesifieke kurrikulum he wat 

verskillende doelwitte nastreef, volgens Wielemans en Chan 

(1992:33). Kirk (1986:22) meen die term verwys na 'n gedeelte 
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van die leerlinge se totale leerprogram en wel na daardie 

kennis wat gemeenskaplik deur alle leerling van die onderwys

stelsel besit moet word. Die kernkurrikulum moet dus leerlinge 

toerus met die nodige vaardighede en ingesteldhede om hul voor 

te berei vir 'n lewe in 'n komplekse, veranderende samelewing. 

Die ideaal is dat daar nasionale ooreenstemming behoort te wees 

ten opsigte van die inhoud daarvan (Kirk 1986:22). 

Behalwe gemeenskaplike kennis, blyk dit dat 'n kernkurrikulum 

ook gemeenskaplike waardes behoort te weerspieel. Uit 'n 

kernkurrikulum behoort heelwat afgelei te kan word van die 

grondmotief of -motiewe wat in 'n samelewing teenwoordig is, 

omdat die waardes wat die meeste prioriteit geniet daarin 

verteenwoordig sal wees. In 'n heterogene land soos Suid-Afrika 

met uiteenlopende kulture, mentaliteite en waardes, kan die 

vasstelling van 'n kernkurrikulum problematies wees, omdat 

sekere samelewingsgroepe hul eie kultuur met die gepaardgaande 

waardes deur middel van onderwys gereproduseer wil sien. 

Omdat 'n kernkurrikulum 'n aanduiding gee van die (kern)

waardes van 'n samelewing, sal die begrip "kernwaarde" eers 

bespreek word. Smolicz (1981, in Wielemans en Chan 1992:29) 

omskryf hierdie waardes soos volg: 

... core values can be regarded as forming one of the most 
fundamental components of a group's culture. They 
generally represent the heartland of the ideological 
system and act as identifying values which are symbolic of 
the group and its membership. 

Hy meen ook dat sosiale groepe deur kernwaardes geidentifiseer 

kan word as byvoorbeeld spesifieke etniese, godsdienstige of 

ander kulturele gemeenskappe. Alhoewel sulke groepe ander 

uiteenlopende waardes kan he, sal die lede gewoonlik ten 

opsigte van kernwaardes ooreenstem en daarom solidariteit met 
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die groep ervaar (Wielemans en Chan 1992:30). Sulke kernwaardes 

vorm dus die grondslag van 'n gegewe grondmotief. Norme en 

waardes wat voortspruit uit 'n grondmotief sal weer 'n bepalen

de rol speel in die vasstelling van die kern- en totale 

kurrikulum. Die kernkurrikulum het dus sy oorsprong in die 

kernwaardes, want die resultate wat 'n spesifieke samelewing 

van die onderwysstelsel verwag (met ander woorde dit wat in die 

kurrikulum beskryf word) word gebaseer op hierdie waardes 

(Wielemans en Chan 1992:31). 

Die verlangde resultate van 'n kurrikulum word egter nie altyd 

bereik nie, omdat sekere faktore so 'n invloed kan he op die 

deurvoerproses van onderwys dat die afvoer of uitkomste anders 

is as wat verwag is. Bergh en Berkhout (1994:50) verwys na 

hierdie resultate wat nie volgens die werklike kurrikulum 

verlang word nie, as die verborge kurrikulum. Dit sal in die 

volgende afdeling meer breedvoerig bespreek word. 

3.6.2.2 Verborge kurrikulum 

Lynch (1989:4) meen dat onderwysstelsels behalwe 'n geskrewe 

kurrikulum, ook 'n verborge kurrikulum bevat. Hiermee bedoel 

sy dat afgesien van wat in die geskrewe dokument staan, 

leerlinge die aangebode kurrikulum gedifferensieerd ervaar. 

Onderwysers, wat as bemiddelaars optree en die kurrikulum aan 

die kind oordra, mag vanwee uiteenlopende grondmotiewe en dus 

waardes, die kurrikulum verskillend interpreteer. Boonop speel 

die klas, ras, geslag, agtergrond, asook die sosiale samestel

ling van leerlinginname van 'n skool, 'n belangrike rol in die 

wyse waarop hulle dit waaraan hulle op skool blootgestel word, 

ervaar, want die normatiewe klimaat van 'n skool kan verskil 

van leerlinggroep tot leerlinggroep (Lynch 1989:4). Ballantine 

(1983:37) se siening is in ooreenstemming hiermee wanneer sy 
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noem dat waarneming en leer op skool ook beinvloed word deur 

onder andere huislike agtergrond, persoonlike ondervindinge, 

motivering, vermoe en gewaarwordinge, asook faktore soos die 

onderwyser en medeleerlinge se houding en gevoel teenoor hulle 

(Ballantine 1983:176). Ornstein en Hunkins (1993:369) meen ook 

dat onderwysers dieselfde kurrikulum op verskillende wyses kan 

interpreteer en oordra: hul bepaal dus self watter besonderhede 

beklemtoon of onderbeklemtoon sal word en speel so 'n belang

rike rol ten opsigte van die verborge kurrikulum. 

Volgens Ballantine (1983:178) verwys die verborge kurrikulum 

na die implisiete vereistes van elke leersituasie waarop 

leerlinge moet reageer. Almal ervaar dus nie die leer- en 

sosialisasieproses op dieselfde wyse nie, daarom kan dit 

gebeur dat die kurrikulum nie by almal dieselfde resultate het 

nie. Ornstein en Hunkins (1993:369) sluit hierby aan wanneer 

hul noem dat daar, behalwe die beplande en erkende kurrikulum 

van 'n skool, 'n onbeplande kurrikulum is wat verwys na die 

sosiaal-psigologiese interaksie tussen leerlinge en onderwysers 

met betrekking tot gevoel, houding en gedrag. Die sosiale 

boodskappe en norme van 'n spesifieke klas veroorsaak ook dat 

die afvoer van die onderwysproses nie altyd ooreenstem met die 

opvoedingsdoel nie. Philip Jackson (in Lynch 1989:1) verwys 

byvoorbeeld na die sosiale vereistes van die leersituasie wat 

teenstrydig kan wees met die opvoedingsdoel, soos byvoorbeeld 

dat die onderwyser die meeste gesag in die klaskamersituasie 

het en van leerlinge verwag om die gesag te respekteer. Hy meen 

die situasie, wat deel uitmaak van die verborge kurrikulum, 

bevorder konformiteit, eerder as kreatiwiteit. Eersgenoemde 

word in die skoolsituasie beloon, alhoewel kreatiwiteit eintlik 

in die geindustrialiseerde samelewing vereis word. 

Vanuit die neo-Marxistiese benadering blyk dit dat die verborge 

kurrikulum 'n negatiewe uitwerking op die onderwysresultate kan 
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he. Bowles en Gintis (in Lynch 1989:3) beweer dat skole die 

bestaande sosiale verhoudings van 'n kapitalistiese stelsel 

reproduseer. Hul meen ook dat leerlinge se sosiale stand, hul 

geslag en ras alles bepalend is van aan watter sosiale en 

normatiewe klimaat hulle in die klas blootgestel sal wees. 

Genoemde faktore dra by tot die verborge kurrikulum, want dit 

vorm die "toevoer" wat die "deurvoer" en die resultaat of 

"afvoer" van onderwysvoorsiening belnvloed. Alhoewel die 

werklik formele kurrikulum van 'n skool die waardes van 'n 

samelewing weerspieel, bestaan daar tog onderlinge strominge in 

die skool wat die funksie en resultaat van die betrokke onder

wysvoorsiening sal belnvloed. 

3.6.3 Die rel van waardes by die bepaling van 'n kurrikulum 

In 'n magstryd tussen heersende groepe in die samelewing sal 

die kurrikulum van die skool dikwels 'n twispunt wees, omdat 

die inhoud daarvan die sosialiseringsproses van die kind beln

vloed. Beauchamp (1981:92) noem dat waardes die keuses en dus 

die gedrag van mense belnvloed. Waardes reflekteer houdings en 

ingesteldhede wat 'n individu op 'n sekere manier laat optree, 

daarom is dit so belangrik dat kinders daardie waardes aanleer 

wat eie is aan hulle kultuur. Veral wanneer industrialisasie 

plaasvind in 'n land waarvan die kulturele mentaliteit in sterk 

teenstelling met die industriele mentaliteit is, kan die 

kurrikulum dus 'n twispunt word tussen verskillende belange

groepe en die dominante groepe se waardes mag dan 'n bepalende 

rol speel in die vasstelling van die kurrikulum. Die waardes 

wat sommige kinders tuis leer mag dus in konflik wees met dit 

wat op skool geleer word (Beauchamp 1981:94). Veral wanneer 

daar nie ooreenstemming van basiese waardes in 'n gemeenskap is 

nie, kan die opstel van 'n kurrikulum tot konflik lei, soos 

byvoorbeeld wanneer industrialisasie plaasvind, maar nie alle 

groepe in die samelewing bereid is of in staat is om die 
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daarmeegepaardgaande waardes in die kurrikulum op te neem nie. 

Volgens Wielemans en Chan (1992:34) sal die volgende ten opsig

te van kurrikulumsamestelling gebeur wanneer industrialisasie 

~n 'n samelewing plaasvind: 

- Indien dominante groepe in die samelewing voorkeur gee 

aan industrialisasie, sal die kultuur en die kernkurri

kulum gaandeweg deur die IM beheers word. 

- Indien dominante groepe voorkeur gee aan die bestaande 

kultuurerfenis, sal die kernkurrikulum gebruik word om 

die kulturele waardes te indoktrineer, omdat die IM as 

'n bedreiging vir die kulturele waardes gesien word. 

- Indien dominante groepe gelyke prioriteit plaas op 

kulturele oordrag, sowel as op die IM, sal die kern

kurrikulum 'n gebalanseerde kompromie toon. 

Met ander woorde, die konflik of harmonie in 'n kernkurrikulun 

hang in 'n groat mate af van die dominante groepe in die 

samelewing wat beheer uitoefen ten opsigte van die samestelling 

daarvan. 

Vanuit 'n sisteembenadering kan die verband tussen die onder

wysstelsel (met gepaardgaande doelstellings en kurrikulum) en 

die omringende samelewingsisteme soos volg opgesom word: 

As gevolg van die lewens- en wereldbeskouing van 'n samelewing 

(gevorm deur die grondmotief of -motiewe) word waarde geheg aan 

sekere karaktereienskappe, gedragstyle of tipes kennis, wat dan 

as belangrik genoeg beskou word om deur middel van onderwys na 

die volgende geslag oorgedra te word. Van skole word dus verwag 

om waardes wat sosiale beheer sal vergemaklik aan leerlinge oar 
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te dra, asook om hulle persoonlike ontwikkeling aan te help 

(Ballantine 1983:44). Daardeur vervul hul 'n belangrike rol 

teenoor die subsisteme waarmee die onderwysstelsel in noue 

samehang verkeer. Die lewensbeskouing en waardes vorm dus die 

toevoer tot die onderwysstelsel, want onderwysdoelstellings 

word op grond van hierdie waardes bepaal en 'n kernkurrikulum 

en breer kurrikulum word opgestel om dit te bereik. Dat dit 

meestal die waardes van die meerderheid is wat voorkeur geniet, 

is reeds hierbo verduidelik. Die kurrikulum is weer die toevoer 

tot die onderrig-leersituasie wat in die klaskamer plaasvind. 

Dit vorm dus deel van die deurvoerproses van die onderwysstel

sel. Dit moet egter onthou word dat die onderwyser in hierdie 

situasie die kurrikulum aan die leerling bemiddel en dat 

sy/haar lewens- en wereldbeskouing 'n rol speel in die inter

pretering en oordrag van die kurrikulum; die verborge kurriku

lum waarvan melding gemaak is, is ook hier ter sprake. Die 

afvoer of resultaat van die deurvoerproses is die bereiking van 

die onderwysdoelstellings as samelewingsfuksies, naamlik onder 

andere kwalifikasie, seleksie, identifikasie en emansipasie, 

asook kulturele reproduksie wat beteken dat die belangrikste 

waardes van die meerderheid van die samelewing weer aan die 

nuwe geslag oorgedra word. Wanneer die waardes dan weer die 

invoer vorm vir die onderwysstelsel en kurrikulum, is die 

sirkel van kulturele reproduksie voltooi en word die oorheer

sende kultuurwaardes weer gereproduseer. Dit moet egter in 

gedagte onthou word dat die waardes wat oorgedra word stelsel

matig veranderinge kan ondergaan as gevolg van faktore wat 

vroeer bespreek is. Die onderwysstelsel is dus nie net repro

duktief nie, maar kan ook produktief wees en bydra tot verskui

wings in grondmotiewe en die akkomodasie van meer as een menta

li tei t in onder meer die kernkurrikulum (Bergh & Berkhout 

1994:51). 
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3.7 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die lewens- en wereldbeskouing uitgeson

der as 'n belangrike kontekstuele faktor wat bydra tot die 

verbesondering van die onderwysvoorsiening. Hierdie faktor word 

bepaal deur die grondmotief wat omskryf word as die geestelike 

dryfkrag wat in 'n samelewing werksaam is omdat dit mense se 

handelinge normatief bepaal. Baie nou saam met die begrip van 

lewens- en wereldbeskouing hang die begrip mentaliteit wat ook 

verwys na die geestelike ingesteldheid van persone. Hierdie 

ingesteldheid of mentaliteit kan verander wanneer ingrypende 

gebeure soos industrialisasie plaasvind of wanneer gemeenskappe 

in aanraking kom met nuwe grondmotiewe. Spanning tussen die 

kulturele of pre-industriele mentaliteit en die nuwe indus

triele mentaliteit kan dan ontstaan, wat 'n probleem op die 

gebied van onderwysvoorsiening kan veroorsaak omdat verskil

lende verwagtinge oor die inhoud daarvan bestaan. Die Confu

ciaanse en Afrika-lewens- en wereldbeskouing stem byvoorbeeld 

ooreen in die opsig dat albei groot waarde heg aan die behoud 

van die tradisionele, terwyl die Westerse of industriele 

mentaliteit meer gemik is op modernisering en die daarmee

gepaardgaande waardes. Die ontmoeting van twee sulke uiteen

lopende beskouings of mentaliteite sal 'n uitwerking he op een 

of beide; die verandering sal deurgevoer word na die onderwys

stelsel en kurrikulum. Daarin sal meestal voorkeur gegee word 

aan die reproduksie van die waardes eie aan die dominante 

mentaliteit. Indien daar nie 'n sterk dominante groep is nie, 

kan 'n kurrikulum 'n kompromie toon tussen die waardes van die 

betrokke mentaliteite. Hierdie waardes vorm dan deel van die 

toevoer tot die onderwysproses; besluite ten opsigte van die 

onderwysdoelstellings, kernkurrikulum en onderwysmetodes, dit 

wil se die hele onderwysproses, sal daarop gebaseer wees. Dit 

sal dus ook bepalend wees vir die spesifisering van onderwys

doelstellings en samelewingsfunksies soos kwalifikasie, 
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seleksie, identifikasie, emansipasie en reproduksie, wat die 

afvoer van die hele onderwysproses vorm. 

In die volgende hoofstuk sal sekere kontekstuele faktore wat 'n 

rol speel in die verbesondering van die onderwysstelsel van 

Korea en Suid-Afrika bespreek word. Hoofstuk 4 sal dus handel 

oor die agtergrond van die twee lande onder bespreking, met 

klem op die onderwysgeskiedenis. Aspekte wat daarna bespreek 

word sal ook kortliks gelnterpreteer word aan hand van die 

uitgangspunt dat daar formele strukture in die onderwysstelsel 

is waarbinne sekere dinge gebeur en dat wat daar gebeur die 

resultaat is van die ontmoeting van verskillende mentaliteite 

in Korea sowel as Suid-Afrika. Die situasie in Suid-Afrika ten 

opsigte van hierdie aspekte sal telkens slegs kortliks bespreek 

word, omdat hierdie onderwysstelsel nog in 'n oorgangsfase is. 
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HOOFSTUK 4 

KONTEKSTUELE FAKTORE WAT ONDERWYS IN SUID-KOREA EN 
SUID-AFRIKA BEiNVLOED 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is verduidelik dat sekere kontekstuele 
i 

faktore 'n bepalende rol speel in die onderwysvoorsiening van 

'n land en die rede is waarom onderwysstelsels wat hoofsaaklik 

dieselfde funksies vervul, tog van land tot land verskil. In 

hierdie hoof stuk word genoemde faktore bespreek ten opsigte van 

Suid-Korea en Suid-Afrika. Die twee lande word eers afsonderlik 

behandel, gevolg deur 'n vergelyking van sekere belangrike 

fasette. Die klem word geplaas op die onderwysgeskiedenis van 

elke land, sowel as industrialisasie, omdat hierdie faktore so 

'n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van die 

onderwysstelsels en onderwysvoorsiening soos dit vandag aange

tref word. Die geskiedenis van Suid-Korea word, net soos in die 

geval van Suid-Afrika, uit die invalshoek van imperialisme en 

kolonisasie beskryf as gevolg van die belangrike gevolge wat 

dit gehad het op die ontwikkeling en onderwysvoorsiening in die 

twee lande. 

4.2 ALGEMENE ORieNTERING SUID-KOREA 

4.2.1 Geografie 

Die Republiek van Korea, meer algemeen bekend as Suid-Korea, 

is 'n skiereiland van Oos-Asie en beslaan 'n area van 99 016 

vierkante kilometer (Reader's Digest 1994a:194). Aan die ooste 

is die Stille Oseaan, suid is 'n nou seestraat wat die land 

skei van Japan en noord is 'n gedemilitariseerde sone wat dit 
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van Noord-Korea skei. Aan die weste word die land van China 

geskei deur die Geel See. Die land is bergagtig in die noorde 

en ooste en slegs 20 persent daarvan is geskik vir landbou 

(Reader's Digest 1994a:194). As gevolg van die beperkte 

hoeveelheid landbougrond kan afgelei word dat industrialisasie 

'n groot rol behoort te speel in die land se ekonomie en 

onderwysvoor- siening. In afdeling 4.3 sal aandag daaraan 

geskenk word. 

4.2.2 Demografie en taal 

Suid-Korea het 'n homogene bevolking van 44.2 miljoen mense 

(Reader's Digest 1994a:194). Die jaarlikse bevolkingsgroeikoers 

het afgeneem vanaf 3 persent in die sestigerjare tot 1.7 per

sent in die tagtigerjare (Sah-Myung 1983:206), wat beteken dat 

onderwys finansieel nie so 'n groot las is as wat dit byvoor

beeld in 'n land met 'n stygende geboortekoers is nie. 

Vir eeue is beide Chinees en Koreaans as taal gebruik - Chinees 

vir skryf en Koreaans vir praat. In die 15de eeu is 'n fone

tiese alfabet, Hangul, ingestel, wat gelei het tot 'n groter 

gebruik van Koreaans as skryftaal. In 1938 - dit was tydens 

die Japannese anneksasietydperk - is die onderrig van Koreaans 

verbied in 'n poging om Korea by die Japannese bevolking in te 

lyf (Unesco-Unkra 1954:13). Nadat Suid-Korea in 1948 onafhank

lik van die Japannese geword het, is Hangul weer as amptelike 

skryftaal ingestel en die eenvoud daarvan het grootliks byge

dra tot die bykans 100 persent geletterdheid van die Koreaanse 

nasie (Sah-Myung 1983:206). Die homogeniteit van die bevolking 

help ook om onderwysvoorsieningprobleme te verminder, omdat 

daar nie op groot skaal vir kulturele verskille en afsonderlike 

moedertale voorsiening gemaak hoef te word nie. Die doelstel

lings en kurrikulum hoef dus nie te differensieer met betrek-
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king tot die vereistes van verskillende groepe nie, maar kan in 

essensie uniform wees. 

4.2.3 Algemene geskiedenis 

Die Koreaanse geskiedenis en kultuur getuig van die strate

giese belang wat Korea vir die omringende moonthede soos China, 

Japan en die Russiese gebiede gehad het. Dit het eeue geduur 

voordat die Koreane werklik vry en onafhanklik was. Voor die 

20ste eeu, vir ongeveer 3000 jaar, was Korea onder Chinese 

heerskappy (Thomas 1983:190). Nadat die land vanaf 200 voor 

Christus tot 200 na Christus deur garnisoene van die Han

keiserryk beheer is, is dit in drie koninkryke verdeel, maar 

steeds onder Chinese dinastiee se beheer. Die Koreane is ook 

aangeval deur die Mongole en is van 1279 tot 1367 deur hulle 

regeer (Unesco-Unkra 1954:14). Vanaf 1392 tot 1910 het die 

Yi-dinastie Korea regeer, maar die land is ook in hierdie 

tydperk dikwels getreiter deur invalle, selfs vanaf die ooste 

toe Japan China deur Korea wou aanval (Unesco-Unkra 1954:13). 

Die Yi-dinastie het 'n isolasiebeleid ten opsigte van Korea 

gevolg, wat buitelandse invloed op byvoorbeeld godsdiens en 

geloof onmoontlik gemaak het (Thomas 1983:193). Die gevestigde 

grondmotief wat sterk om Confucianisme gesentreer het, het dus 

nie druk ondervind om te verander nie. Ten spyte van hierdie 

isolasie het blyke van Westerse wetenskap en godsdienste tog 

sedert die 17de eeu deurgesypel. Vanaf die einde van die 19de 

eeu het blootstelling aan Westerse invloede toegeneem, veral 

met die aankoms van die eerste Christelike sendelinge omstreeks 

1885 tot 1890. Dit is gevolg deur Westerse "strafekspedisies" 

wat die sendelinge en ander vreemdelinge moes beskerm teen 

aanvalle van die inheemse bevolking (Kim 1988:759). Ook op 

handelsgebied het die westerse invloed uitgebrei soos blyk uit 

verskeie handelsverdrae wat tussen 1874 en 1882 met lande soos 
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Amerika, Brittanje, Frankryk, Duitsland, Rusland en Italie 

onderteken is (Thomas 1983:194). Korea was as gevolg van sy 

strategiese posisie nie net 'n pion in die magstryd in die 

Ooste nie, maar was ook die afgelope 90 jaar 'n speelbal in die 

universele politieke arena (Unesco-Unkra 1954:14). 

In 1910, na die Russies-Japannese oorlog, is Korea vir ongeveer 

35 jaar deur Japan gekoloniseer en 'n beleid van verjapannesing 

is gevolg (Adams & Gottlieb 1993:11). Na die Tweede Wereld

oorlog het Amerikaanse magte die suide van Korea beset, terwyl 

die noorde ingeneem is deur die magte van die Sowjetunie 

(Thomas 1983:196). Nadat menige pogings om die land onder een 

regering te verenig, misluk het, volg die Koreaanse oorlog 

tussen noord en suid vanaf 1950 tot 1953 (Unesco-Unkra 

1954:15). Met die vredesluiting in 1953 is die land amptelik in 

Noord-Korea (die Demokratiese Volksrepubliek van Korea) en 

Suid-Korea (die Republiek van Korea) verdeel (Unesco-Unkra 

1954:15). Die Suid-Koreane was nou vir die eerste keer werklik 

onafhanklik en selfregerend. Noord-Korea het egter 'n kommu

nistiese land onder Russiese invloed geword en is nie vrylik 

toeganklik vir buitelanders nie. Om hierdie rede en omdat daar 

so min literatuur oor hulle onderwysstelsel beskikbaar is, kon 

Noord-Korea nie vir insluiting in die studie oorweeg word nie. 

4.2.4 Politieke stelsel 

Die regering van die Suid-Koreaanse Republiek is hoogs gesen

traliseerd en bestaan uit 'n uitvoerende afdeling onder leiding 

van die president, 'n eenkamer-wetgewende afdeling (die Nasio

nale Vergadering) en 'n juridiese afdeling. Die president word 

vir 'n tydperk van sewe jaar gekies en hy wys die eerste 

minister aan, wat beheer het oor twintig ministeries, inslui-

81 



tende die Ministerie van Onderwys, wat die meeste gesag oor die 

nasionale onderwys uitoefen (Sah-Myung 1983:207). 

4.2.5 Lewens- en wereldbeskouing 

Tot die veertiende eeu het Shamanisme en Buddhisme 'n sterk 

godsdienstige mag in Korea uitgeoefen. Eersgenoemde behels 

aanbidding van die natuurelemente en diere, terwyl Buddhisme 

'n hoogs gedissiplineerde filosofiese godsdiens is wat persoon

like redding beklemtoon deur die aflegging van aardse begeer

tes. Lyding word beskou as 'n natuurlike gevolg van begeerte; 

dus moet alle begeertes afgele word om werklik vry te wees van 

lyding en die ideale staat van "Nirvana" te bereik. Hierdie 

ontkenning van die individuele belang vind ook neerslag in 

Confucianisme wat vanaf die veertiende eeu, toe Korea onder die 

Chinese Yi-dinastie gekom het, inslag gevind het en geweldig 

vinnig gegroei het (Kim 1988:758). Die basiese kenmerke van die 

Confuciaanse etiese leer wat aanhangers van 'n aardsgeorien

teerde gedragskode voorsien en die verband met grondmotief en 

'n pre-industriele mentaliteit is reeds in hoofstuk 3 bespreek. 

Hierdie f ilosof iese lewensreels het egter so deel van die 

Koreaanse samelewing geword dat dit vandag steeds die grondslag 

van die nasie se waardesisteem vorm. 

Alhoewel slegs ongeveer 23 persent van die Koreane voorgee dat 

hulle Confucianisme aanhang, strek die invloed van hierdie 

religie veel wyer en beinvloed dit Koreane se verhouding 

teenoor ander persone. Buddhisme (44%) en die Christengeloof 

(23.3%) kom steeds voor, maar selfs aanhangers van hierdie 

gelowe pas steeds die Confuciaanse reels in hul lewe toe 

(Sah-Myung 1983:206). Die kulturele geskiedenis wat die 

mentaliteit help vorm het, het volgens Kwak (1992:191-192) op 

die volgende berus: Die Koreaanse bevolking was hoofsaaklik 

landbouers en die boeregemeenskappe was landelik en staties. 
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Daarby was die uitgebreide familiestelsel paternalisties met 

absolute outoriteit in die hande van die vader en ouer persone 

in die hierargie; die familie was ook kollektivisties en elke 

lid se bydrae was tot die beswil van die familie. Respek vir en 

gehoorsaamheid aan ouers en ouer persone is versterk deur die 

Confuciaanse etiek. Die beginsel van hierargie en outoriteit is 

ook gevind in die regering en respek daarvoor was deel van die 

Koreaanse samelewing. Die Koreane was 'n hoogs-religieuse nasie 

en het hoe morele standaarde gehad. Kollektivisme en die uitle

wing van Confucianisme het beteken dat individuele aspirasies 

nie voorkeur geniet het nie. Soos in hoofstuk 3 bespreek is, 

het die tradisionele grondmotief nie maklik verander nie omdat 

die basiese eienskappe en norme van die Confuciaanse grond

motief teenstrydig was met die industriele mentaliteit wat deur 

ekonomiese omstandighede vereis is. Hierdie ingesteldheid het 

dus nie maklik aangepas by die vereistes van industrialisasie 

wat na onafhanklikheid in Suid-Korea volg nie. 

4.3 INDUSTRIALISASIE IN SUID-KOREA 

Voor onafhanklikheid was Korea 'n arm land wat hoofsaaklik van 

landbou afhanklik was (Lew 1988:161). Gewasse soos rys, gin

seng, tabak en katoen is op die min beskikbare landbougrond 

verbou (Lee 1984:228). Sedert die vroee sestigerjare het dit 

egter ontwikkel in 'n hoogs gelndustrialiseerde land. Vanaf 

1963 tot 1976 het die bruto nasionale produk (BNP) toegeneem 

met ongeveer 10 persent per jaar, wat volgens Jayasuriya 

(1983:1) een van die vinnigste groeikoerse ter wereld was. 

Hierdie ekonomiese groei was hoofsaaklik te danke aan die 

instelling van 'n reeks vyfjaarplanne vir ekonomiese ontwikke

ling. Die regering het die ontwikkeling van 'n onafhanklike 

ekonomie ten doel gestel en klem is veral gele op die 

vervaardigingsnywerhede; vandag kompeteer Suid-Korea sterk met 

die Westerse gelndustrialiseerde lande, veral op die hoe-teg-
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nologiegebied (Han 1993:1-2). Die arm landbouland het dus die 

lang tydperk van vreemde oorheersing, isolasie en oorlogs

verwoesting baie suksesvol oorkom en deur middel van indus

trialisasie in 'n welvarende land verander. 

Die "Saemaul Undong" ("Nuwe Gemeenskap"-beweging) wat in 1970 

gestig is, was 'n belangrike kulturele beweging om vlyt, self

voorsiening en wedersydse samewerking in die landelike gebiede 

aan te moedig. Dit moes ook dien om die gaping ten opsigte van 

lewenstandaard en kultuur tussen die geindustrialiseerde stede

linge en die landelike bevolking te verminder en het selfvoor

siening ten opsigte van voedselproduksie, asook verbetering in 

die landelike ekonomie as mikpunt (McGinn et al 1980:228). Die 

beweging is gesien as 'n herlewing van tradisionele kollek

tivisme binne die konteks van industrialisasie en as 'n poging 

om sekere tradisionele gebruike te behou, maar nie ten koste 

van die welsyn van die landelike bevolking nie (Lee, in Kwak 

1992:201). Die beweging hou dus verband met die pre-industriele 

mentaliteit (kollektivisme), maar wou ook voorkom dat die 

landelike gemeenskappe agteruitgaan in 'n geindustrialiseerde 

land. 

Met die grootskaalse industrialisering en geweldige ekonomiese 

groei van die land vanaf die sestigerjare, het die spanning 

tussen die kulturele of pre-industriele mentaliteit en die nuwe 

industriele mentaliteit al duideliker geword. Die stigting van 

die Saemaul Undong was maar een van die manifestasies van die 

openbare kommer wat geheers het oor die ongewenste uitwerking 

van modernisering en moontlike verlies van tradisionele waardes 

(vergelyk Wielemans & Chan 1992:15-16). Reaksie het gewissel 

van totale verwerping van modernisasie tot totale aanvaarding. 

Omdat die land egter tot in die middel van die 20ste eeu nog 

onder Japannese heerskappy was, het die Koreane aanvanklik nie 

pogings aangewend om die probleem van Westerse invloed te 
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hanteer nie, juis omdat hul nasionale identiteit so onderdruk 

is. Na onafhanklikheid in 1953 het die Koreaanse regering egter 

daadwerklik stappe geneem om aan die vereistes van industria

lisasie te voldoen, maar met behoud van hul tradisionele 

waardes. Hoewel eienskappe soos rasionaliteit en doeltreffend

heid aanvaar is as waardevol vir die moderniseringsproses, was 

daar nogtans teenkanting teen die ongewenste gevolge van indus

trialisasie wat in stryd was met tradisionele waardes. Alhoewel 

modernisering en vooruitgang verwelkom is, is daar gevrees dat 

die proses mense sou laat wegbeweeg van die natuur, hul neuro

ties sou maak, die moraliteit kon verlaag en die kulturele 

identiteit verlore kon laat gaan (Kwak 1992:199). 

Volgens Chun (in Kwak 1992:199) is die pre-industriele en 

industriele mentaliteite egter nie totaal in opposisie nie en 

was daar wel 'n mate van kongruensie tussen die Westerse en 

tradisionele Koreaanse mentaliteit. Rasionaliteit en wetenskap

beoefening was byvoorbeeld ook deel van die tradisionele kul

tuur, alhoewel die proses heelwat stadiger was as in die Weste 

(Kwak 1992:200). Die regerende elite het dus doelbewuste 

pogings aangewend om die beste waardes van beide mentaliteite 

te behou. Hiervoor is daar hoofsaaklik op die onderwyssektor 

geleun (Lew 1988:161-162). So byvoorbeeld is die kernkurrikulum 

op so 'n wyse saamgestel dat die gewenste kernwaardes van beide 

mentaliteite in die kernvakke gereflekteer word, soos sal blyk 

uit hoofstuk 5. Hoewel die onderwyskwessies in hoofstuk 5 tot 7 

in meer besonderhede behandel sal word, is dit tog nodig om in 

die volgende afdeling kortliks 'n oorsig van die geskiedenis 

van die Koreaanse onderwysstelsel te gee. 
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4.4 GESKIEDENIS VAN DIE KOREAANSE ONDERWYS 

4.4.1 Inleiding 

Korea het 'n lang tradisie van belangstelling in die opvoeding 

en onderwys. Vanaf die vroegste jare onder Chinese heerskappy 

was die Confuciaanse invloed duidelik in die inhoud en vestig

ing van Koreaanse tradisionele opvoeding. Die hoofinhoud van 

opvoeding het dan ook om die Confuciaanse beginsel van respek 

vir die ouers en ouer persone en lojaliteit gewentel. Eers in 

die 19de eeu, toe die Westerse invloed Korea bereik het, het 

die opvoedingstelsel begin verander en kan daar gepraat word 

van formele onderwysvoorsiening (Kim 1988:758). Ten spyte van 

hierdie invloed is die Koreaanse morele beginsels vandag nog 

diep gewortel in die Confuciaanse tradisie en onbehoorlike 

gedrag word byvoorbeeld meestal gekoppel aan onvoldoende 

opvoeding in moraliteit (Lew 1988:161). 

4.4.2 Tradisionele onderwys 

Die eerste onderwysinstellings in Korea was hoof saaklik vir 

seuns van die elite; die meerderheid van die bevolking was 

ongeletterd en afhanklik van die gesin en gemeenskap vir enige 

kennis (Thomas 1983:190). Sover bekend het die eerste "tae-hak" 

(kollege) reeds in 372 n.C. ontstaan. 

In 586 is 'n "kyong-dang" (privaatskool) vir leerlinge van 

alle klasse ingestel. Tot aan die einde van die Chinese Yi

dinastie in 1910 is die Koreaanse onderwys geintegreer in die 

stelsel van 'n tipiese Chinese staatsdienseksamen wat gebaseer 

was op kennis van die Confuciaanse ideale (Thomas 1983:190). 

Onderwysinstellings wat deur die sentrale gesag van die 

koninkryk beheer is, het veral lojaliteit en respek vir die 
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monarg en 'n persoon se ouers beklemtoon. Vakke het onder 

andere filosofie, geskiedenis en literatuurstudie ingesluit 

(Adams & Gottlieb 1993:5). Baie klem is gele op die memori

sering van Confuciaanse etiek en geskrifte en min aandag is 

gegee aan die voorsiening van tegniese en wetenskaplike kennis. 

Die onderwys is ook beinvloed deur die Chinese metodes om 

kinders te leer lees, skryf en die Chinese klassieke geskrifte 

te ontsyfer (Kim 1988:758). Selfs op die platteland is leer

linge voorberei vir die betrokke eksamens; die suksesvolle 

aflegging daarvan kon 'n hoe posisie in die staatsdiens 

("yangban") beteken (Kim 1982:27). 

4.4.3 Westerse invloed 

Amerikaanse sendelinge het tussen 1885 en 1890 'n aantal 

moderne hoerskole, insluitend 'n meisieskool, ingestel. Die 

instellings, geskoei op Westerse skole, het Westerse idees, 

waardes en kennis, sowel as die Christelike geloof bekend 

gestel. Selfs tydens die Japannese koloniseringstydperk het 

hulle 'n belangrike rol gespeel in die modernisering van die 

Koreaanse onderwysstelsel (Kim 1988:759). 

Na die kennismaking met Westerse godsdiens en onderwys, was 'n 

behoefte aan onderwyshervorming duidelik. Tussen 1885 en 1890 

is instellings vir mediese opleiding, sowel as onderwys in 

vreemde tale, ingestel (Kim 1988:758). Geletterdheid is vir 

almal moontlik gemaak. Hierdie skole het tussen 1895 en 1904 

verder vermeerder en het selfs in die tydperk van Japannese 

heerskappy 'n groot bydrae gelewer tot die modernisering van 

Koreaanse onderwys, veral ten opsigte van hoerskole en kolleges 

(Kim 1988:759). 
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4.4.4 Onderwys onder Japannese heerskappy 

Na die Japannese anneksasie in 1910 is daar deur verskeie 

ordonnansies gepoog om die Japannese kultuur en taal in Korea 

te vestig. Die onderwys is geskoei op Japannese vorm en was 

gemik op onderwerping aan die Japannese keiser. Die Koreaanse 

onderwys het in hierdie tyd dus die nasionale ontwikkeling van 

Japan ten doel gehad en op skoolvlak is daar probeer om die 

Koreaanse nasionalisme uit te wis (Kang, in Kim 1988:759) en te 

vervang met die Japannese kultuur. Die skool moes dus dien as 

agent vir die reproduksie van hierdie kultuur. 

Die Koreane is egter nie gelyk gestel met die Japannese 

immigrante nie (Kang, in Kim 1988:759) en op skoolgebied is 

Koreaanse en Japannese leerlinge meestal in afsonderlike skole 

onderrig (Adams & Gottlieb 1993:12). Japannese onderwysers is 

ingevoer om die plan uit te voer (Kang, in Kim 1988:759) en die 

meeste administratiewe posisies is ook deur Japannese gevul 

(Adams & Gottlieb 1993:12). 

Daar is op verskeie ander maniere teen die Koreane gediskrimi

neer. Behalwe dat hulle Japannees as taal moes aanleer, is die 

gebruik van die Koreaanse taal na 1938 in alle skole verbied. 

Onderwys was dus gemik op bruikbaarheid vir die Japannese wat 

in groot getalle geimmigreer het (Kang, in Kim 1988:759). 

Koreaanse onderwysers is ook minder betaal en die per kapita

besteding aan onderwys vir Koreaanse kinders was minder as die 

vir Japannese kinders (Adams & Gottlieb 1993:12). In 1939 was 

slegs een derde van Koreaanse kinders van skoolgaande ouderdom 

in die primere skool. Slegs een persent het die sekondere of 

beroepskole bygewoon en nog minder die tersiere instellings. 

Ingenieurswese vir Koreaanse studente is ook nie as studie-
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rigting aangemoedig nie, terwyl Japannese studente voorkeur 

geniet het (Unesco-Unkra 1954:24). 

Japan as dominante mag wat sy eie belange voorop gestel het, 

was dus in 'n posisie om sy eie kultuur te reproduseer en die 

Koreaanse onderwysstelsel in diens van eie nasionale oogmerke 

te gebruik. Hierdie posisie het egter na 1945 verander. 

4.4.5 Grondslaglegging van die huidige onderwysstelsel na 1945 

Nadat die Japannese Korea in 1945 na hul neerlaag in die Tweede 

Wereldoorlog verlaat het, was daar 'n ernstige tekort aan 

opgeleide onderwysers. Die grootskaalse bevordering van 

Koreaanse onderwysers na hoer poste het die situasie vererger. 

Unesco-afgevaardigdes het ook bevind dat die Koreaanse onder

wysers op die Japannese wyse opgelei was: die teksboek was die 

alfa en omega en leerlinge is nie geleer om selfstandig te dink 

en te redeneer nie (Unesco-Unkra 1954:105). Verder was daar ook 

'n groot tekort aan skoolgeboue en leerhulpmiddele (Unesco

Unkra 1954:26), veral aan literatuur in die Koreaanse taal 

(Unesco-Unkra 1954:104). Volgens die Unesco-Unkra-verslag 

(1954:104) is 80 persent van die toerusting, voorraad en boeke 

in alle skole, kolleges en universiteite in die oorlog vernie

tig. 

Na eeue van oorheersing was die vorming van 'n Koreaanse 

selfidentiteit wat spreek van die uitlewing van die Koreaanse 

kultuur, van groot belang vir die regering. Omdat die Japannese 

hul eie kultuur deur middel van onderwys in Korea wou repro

duseer, kon die natuurlike sosialiseringsproses van Koreaanse 

leerlinge nie plaasvind nie. Die nasie het dus verlang na 'n 

ware Koreaanse wyse van lewe, maar 'n lewe wat ook sou aanpas 

by die politieke en ekonomiese realiteite van die moderne 

wereld. Die tradisionele mentaliteit sou dus ook voorsiening 

89 



moes maak vir vereistes van industrialisasie. Die onderwys

stelsel is gesien as die sleutelinstrument in die bereiking van 

hierdie ideaal (Thomas 1983:198). 

Onder die Verenigde State van Amerika se militere regering het 

die nasionale entoesiasme vir onderwys geweldig toegeneem. 

Buitelandse onderwyspersoneel is na Korea gestuur om met 

onderwysvernuwings te help (Thomas 1983:198). 'n Onderwysers

opleidingsprogram is ingestel en kolleges en ander hoeronder

wysinstellings het saamgesmelt. Skole en kolleges is gereor

ganiseer in 'n 6-3-3-4-stelsel wat die volgende indeling van 

skooljare behels het: 

6 jaar prime re onderwys 

3 jaar (laer) sekondere onderwys 

3 jaar (hoer) sekondere onderwys 

4 jaar tersiere onderwys 

Hierdie stelsel het berus op die demokratiese beginsels van 

gelyke onderwysgeleenthede, wat volgens 0 (in Kim 1988:759) 

gebaseer is op kindgesentreerde aktiwiteite, gestandaardiseerde 

toetse, kurrikulumvernuwing, gemeenskapskole en moderne leer

hulmiddels en voorligting. Ten spyte van die tekort aan geskik

te materiaal is die onderrigmedium terugverander van Japannees 

na Koreaans (Unesco-Unkra 1954:104). Alhoewel ouers in 'n baie 

groot mate self vir hul kinders se onderwys moes betaal, het 

die skoolinskrywings tussen 1945 en 1982 fenomenaal gegroei 

(Unesco-Unkra 1954:104). 

Die Suid-Koreaanse onderwys is tans gebaseer op die Onderwys

wet van 1949 wat deur die volgende beginsels van die grondwet 

ondersteun word (Kim 1988:759): 
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- Alle persone het 'n gelyke reg op onderwys, elkeen 

volgens sy of haar eie vermoe. 

- Ouers word verplig om hul kinders ten minste primere 

onderwys te laat ontvang. 

- Verpligte onderwys is gratis. 

- Onderwysoutonomie, professionalisme en politieke 

neutraliteit word gewaarborg. 

- Lewenslange opvoeding word beklemtoon. 

Die Onderwyswet beklemtoon harmonieuse ontwikkeling van 

individuele kreatiwiteit, sosiale samewerking en nasionale 

vooruitgang gebaseer op die pre-industriele sowel as die 

industriele mentaliteit (vergelyk Kim 1988:760). Yoo (1988:425) 

noem weer dat die Wet die volgende doelstellings van die 

onderwys uitlig: 

- 'n gesonde liggaam en gees; 

- patriotisme, ook as basis vir die handhawing van vrede 

met ander lande; 

- waardering vir die Koreaanse kultuur; 

- bevordering van kreatiewe aktiwiteite; 

- wedersydse bedagsaamheid en samewerking; 

- die vermoe om kuns te waardeer en te skep. 

Dit blyk dus dat eienskappe van beide die pre-industriele 

mentaliteit (byvoorbeeld bedagsaamheid, samewerking en 

patriotisme) en die industriele mentaliteit (byvoorbeeld 

kreatiwiteit) in hierdie doelstellings geakkomodeer word. 
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Die amptelike beleid van die Republiek van Korea sedert 1953 

was om die beginsel van demokrasie uit te leef en om sosiale 

instellings en praktyke hierop te baseer. Die skole moes help 

om die beginsel by leerlinge vas te le. Die probleem was egter 

dat die mense aanvanklik geen begrip gehad het van wat dit 

behels het nie, omdat hulle eeue lank meestal onder die heer

skappy van 'n ander land gestaan het (Unesco-Unkra 1954:104). 

In hierdie tyd het dit egter reeds geblyk dat 'n uitstaande 

eienskap van Korea haar dwingende begeerte was om ongewenste 

sosiale toestande te verander. Die Koreane wou kulturele 

gebruike onderhou, maar ook na die hoogste vlakke van intellek

tuele ontwikkeling streef. Daar was 'n geweldige honger na 

kennis, onderwys en gepaardgaande vooruitgang, maar nie ten 

koste van die positiewe tradisionele eienskappe van hul kultuur 

nie (Thomas 1983:199). Anderson (in Thomas 1983:199) se die 

volgende daaroor: "If drives for education, even frenetic ones, 

are, as widely believed, a precondition of modernization, 

Koreans are among the world's most ambitious peoples." Die 

Unesco-afvaardiging het dan ook bewondering uitgespreek vir 

hierdie "deep yearning for the betterment of life, as well as 

its preservation", wat 'n baie sterk krag was om die land deur 

die ernstige probleme te help (Unesco-Unkra 1954:105). 

Beroepsonderwys het aanvanklik nie veel aandag geniet nie; 

volgens die Unesco-Unkra-verslag (1954:59) is dit 'n belangrike 

rede waarom 80 persent van die bevolking in die vyftigerjare 

nog van landbou afhanklik was vir hul bestaan. Na onafhanklik

heid en industrialisering het onderwys egter 'n belangrike rol 

gespeel in die "menslike kapitaal"-beleid (die investering in 

mense, soos bespreek in hoofstuk 2) wat gevolg is om die land 

suksesvol tot nywerheidsland te omskep. Die onderwysstelsel het 

veral die volgende bydraes gelewer: 
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- verhoogde gehalte van arbeid deur verbeterde vaardig

hede, doeltreffendheid en werkskennis; 

- wetenskaplike en tegniese kennis om tegniese vordering 

deur uitvindings, ontdekkings en vinnige aanpassings te 

vergemaklik; 

- verbetering van entrepeneurskaps- en bestuursvermoe; 

- bewusmaking van mense ten opsigte van ekonomiese 

veranderings asook ten opsigte van die verwydering van 

sosiale en institusionele struikelblokke tot ekonomiese 

groei (McGinn et al 1980:100). 

Alhoewel die Suid-Koreaanse onderwys baie krediet ontvang 

vir die ontwikkeling en ekonomiese vooruitgang van die land, 

is die onderwyssituasie nie sonder probleme nie. Studente

onluste oor regeringsbeleid kom wel voor en ontvang wye publi

si tei t in die buiteland (Thomas 1983:201). Indien egter in 

gedagte gehou word dat 86 persent van Suid-Koreane bo die 

ouderdom van 15 jaar met onafhanklikheidswording nog geen 

formele onderwys ontvang het nie en net twee persent tersiere 

onderrig gehad het en daar word na die daaropvolgende 

ekonomiese sukses van die land gekyk, is dit duidelik dat 

onderwys fenomenaal moes verbeter het in die daaropvolgende 

jare. 

4.5 ALGEMENE ORieNTERING SUID-AFRIKA 

4.5.1 Geografie 

Die Republiek van Suid-Afrika le suid van die Limpoporivier 

aan die mees suidelike punt van Afrika. Die land beslaan 
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1 219 909 vierkante kilometer en het 'n kuslyn wat vanaf die 

weste tot die ooste strek. In die noorde word dit begrens deur 

Namibie, Botswana en Zimbabwe en in die ooste deur Mosambiek en 

Swaziland. Lesotho is 'n onafhanklike koninkryk wat in sy 

geheel deur Suid-Afrika begrens word (Reader's Digest 

1994a:58). In 1994 is al die "tuislande" weer by Suid-Afrika 

ingelyf. Dit sluit in die selfregerende gebiede van Lebowa, 

Kwazulu, QwaQwa, Gazankulu, Kwandebele en KaNgwane en die 

"onafhanklike", sogenaamde TBVC-state wat nie internasionaal 

erken is nie, te wete Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei 

(Bondesio & Berkhout 1994:5625). Slegs 81 236 vierkante 

kilometer is geskik vir landboudoeleindes, omdat groot 

gedeeltes van die land semi- of totale woestyn is (Sentrale 

Statistiekdiens 1995) . 

4.5.2 Demografie en taal 

Die land word gekenmerk deur etniese en kulturele diversiteit, 

soos weerspieel in die aantal tale wat deur die ongeveer 42.2 

miljoen mense gepraat word (Bondesio & Berkhout 1994:5625). 

Ongeveer 28 persent van die bevolking praat Zulu, 11 persent 

praat Xhosa, ongeveer 28 persent praat dialekte van Sotho, 5 

persent praat Tsonga en 'n klein persentasie praat Venda of 

"vreemde" Afrikatale, terwyl die meerderheid blankes en 

Kleurlinge, wat ongeveer 25 persent van die totale bevolking 

uitmaak, Afrikaans (56%) of Engels (36%) praat. Immigrante en 

ander minderheidsgroepe, soos die Indiers en Chinese, praat dan 

ook nog hul eie huistaal (Bondesio & Berkhout 1994:5625). 

Hierdie geweldige verskeidenheid ten opsigte van etniese en 

taalgroepe verskaf groot probleme vir onderwysvoorsiening en 

veral die onderrigmedium is 'n groot twispunt (Bondesio en 

Berkhout 1994:5626). Na onafhanklikheid in 1994 is daar 11 

amptelike tale in die land wat besluite ten opsigte van 
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onderrigmedium in ge1ntegreerde skole kompliseer (Reader's 

Digest 1994b:523). 

4.5.3 Algemene geskiedenis 

Volgens Bredekamp (1986:28) is Suid-Afrika voor die koms van 

Europese setlaars bewoon deur wydverspreide semi-nomadiese 

jagterstamme soos die Khoikhoi (Hottentotte) en San (Boesmans). 

Daar heers steeds onenigheid oor wanneer die eerste swartmense 

na wie soms verwys word as Afrikane ("Africans") in Suid

Afrika aangekom het. 

Vanaf die 15de eeu is ontdekkingsreise deur veral die Portu

gese na die suide van Afrika onderneem. In 1652 is 'n Neder

landse verversingpos aan die Kaap gestig (Boucher 1986:61). 

Setlaars van ander nasionaliteite, soos onder andere die Franse 

Hugenote in 1688 en die Britse Setlaars in 1820, vestig hul ook 

in die land (Muller 1968:84). Die inheemse bevolking sou vir 

die volgende drie eeue onder koloniale regering bestaan. 

Die finale kolonisasie van die Kaap deur Brittanje in 1806 het 

gelei tot verder migrasie van Nederlandse koloniste na die 

binneland, veral as gevolg van 'n beleid van verengelsing (Le 

Cordeur 1986:78) (meer hieroor in afdeling 4.7). 'n Verdere 

Britse kolonie, Natal, asook twee Boere-republieke, naamlik die 

Oranje Vrystaat en die Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) 

is in die 19de eeu gestig (Heydenrych 1986:142,150). In 1902 

aanvaar Brittanje beheer oor al vier gebiede (Spies 1986:219), 

maar ondervind talle probleme, wat veral spruit uit inperkende 

regulasies met betrekking tot Indiers en swartmense (Murray & 

Stadler 1986:249). 

In 1910 kom die Unie van Suid-Afrika tot stand en in 1913 is 

onder andere die eerste Naturelle-grondwet ingestel, wat die 
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land in aparte gebiede vir wit en swart verdeel het; swart 

bewoning is tot 'n baie klein persentasie van die landsopper

vlak beperk (Liebenberg 1968:394). Redes hiervoor word in 

afdeling 4.6.bespreek. 

Na die oorwinning van die Nasionale Party (en Afrikanernasiona

lisme) in 1948, sou voortgegaan word met 'n definitiewe beleid 

van gebiedskeiding en afsonderlike ontwikkeling. Talle wette 

sou die sosiale en politieke rasseskeidslyne beklemtoon tot 

voordeel van die Europeers (Coetzer 1986:276). Met Republiek

wording in 1961 is swart en bruin nasionalisme onbevredig 

gelaat (Coetzer 1986:289). 

Die era tussen 1948 en 1994 is gekenmerk deur toenemende 

internasionale isolasie veral op ekonomiese gebied. Binnelandse 

geweld, stakings en boikotaksies het ook toegeneem as gevolg 

van groeiende ontevredenheid onder die nie-blanke burgers. 

Swart, bruin en Indieronderwys het uiteraard ook gely onder 

hierdie maatreels (meer hieroor in afdeling 4.7.) In 1994, 

tydens Suid-Afrika se eerste werklike demokratiese verkiesing, 

behaal die African National Congress (ANC) 'n oorwinning en kry 

die land vir die eerste keer 'n swart president. 

4.5.4 Politieke stelsel 

Voor 1994 het die nie-blanke bevolkingsgroepe nie veel se in 

die Suid-Afrikaanse regering gehad nie. In 1993 is die interim 

konstitusie vir 'n demokratiese Suid-Afrika voltooi waarvolgens 

demokrasie ten opsigte van die onderwysbeleid ook moontlik 

gemaak is. Aan die einde van 1996 is die finale grondwet aan

vaar (RSA 1996e) . Hierin word voorsiening gemaak vir 'n drie

vlakregering, naamlik nasionaal, provinsiaal en plaaslik. Op 

nasionale vlak is daar 'n wetgewende Parlement bestaande uit 'n 

Volksraad en 'n Raad van Provinsies. Daar word ook voorsiening 
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gemaak vir 'n wetgewende provinsiale owerheid vir elk van die 

nege provinsies. Plaaslike bestuur word deur munisipaliteite 

behartig. Die uitvoerende mag van die land is gesetel in die 

president, bygestaan deur 'n kabinet. Daar is ook 'n onafhank

like regbank. 

4.5.5 Lewens- en wereldbeskouing 

Ook ten opsigte van godsdiens is die Suid-Afrikaanse bevolking 

uiters heterogeen, maar die Christelike godsdiens (ongeveer 

80%) het verreweg die grootste aanhang. Volgens die Sentrale 

Statistieke Diens (1995) is daar meer as 30 verskillende 

godsdiensgroepe in die land, waarvan die Nederduits Gerefor

meerde Kerk die grootste aanhang het, naamlik 10.4 persent. Die 

Roomskatolieke Kerk (7.6%) speel ook 'n belangrike rol, veral 

as gevolg van die sendingstasies wat van vroeg af deur hulle 

gestig is. Onafhanklike kerke wat merendeels deur en vir 

swartes in hul eie taal aangebied word, neem ook toe. Gelowe 

soos Hinduisme en Buddhisme kom ook op kleiner skaal voor. In 

die 1991-sensus het ongeveer 1.2 persent van die bevolking 

genoem dat hulle geen godsdiens aanhang nie en ongeveer 30 

persent het geen statistiek verskaf ten opsigte van hul geloof 

nie. 

Die groot aantal verskillende godsdienste in Suid-Afrika gee 

aanleiding tot diverse lewens- en wereldbeskouings asook 

waardes. Daar kan dus verwag word dat die bepaling van 'n 

kurrikulum wat bevredigend is vir alle groepe meer gekompli

seerd sal wees as in die geval van 'n homogene lewens- en 

wereldbeskouing. 
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4.6 INDUSTRIALISASIE IN SUID-AFRIKA 

As gevolg van die ontdekking van diamante en goud in die 

tweede helfte van die vorige eeu het Suid-Afrika vinnig begin 

verander van 'n landbouland na 'n verstedelikte, geindustria

liseerde land, met gevolglike verreikende veranderinge aan die 

lewens- en wereldbeskouing van die onderskeie gemeenskappe 

(Worden 1994:34). 

Mense van oral oor suidelike Afrika het na die nuwe indus

triele gebiede gestroom; hulle is oor die algemeen nie toege

laat om hul gesinne saam te bring nie en die besoldiging was 

karig. In die landelike gemeenskappe moes gesinne vir lang tye 

sonder 'n vader as rolmodel leef (Fredrickson 1981:203). Dit 

moes noodwendig 'n uitwerking op die lewens- en wereldbeskouing 

gehad het, omdat die werker in die stad met die industriele 

mentaliteit kennis gemaak het, terwyl die gesin tuis steeds 

tradisioneel geleef het. Die stedelinge kon dus verward geraak 

het ten opsigte van hulle grondmotief, lewens- en wereld

beskouing en norme wat daaruit voortspruit. Sommige werklose 

swartes het aangesluit by bendes in die stede om so 'n bestaan 

te voer (Worden 1994:41) 

Die Bantoewet (Stedelike gebiede) van 1923 wat swartes besitreg 

in sekere gebiede ontneem en beheer oor hul bewegings uitge

oefen het, was die eerste van 'n reeks statutere beperkings ten 

opsigte van beweging en verblyf van swartes. Trekarbeiders se 

selfwaarde is verder afgebreek deur stappe om hul werksgeleent

hede ten gunste van die blankes werkers te verminder, byvoor

beeld die instel van registrasiepasse vir swart werkers en die 

aanwending van trekarbeiders vir handearbeid en van blankes vir 

toesighoudend en tegniese werk (Worden 1994:39). Teen 1940 was 

die meerderheid van die stedelike swartes nie meer trekarbei

ders nie, maar permanente stedelinge wat bande met hul lande-
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like agtergrond verbreek het (Worden 1994:61). Industrialisasie 

het dus nie werklik vooruitgang vir die gemiddelde swartman 

beteken nie en niks daadwerkliks is gedoen om swartes se 

aanpassing by die Westerse industriele mentaliteit te vergemak

lik nie. 

Om die onderwysgebeure wat aanleiding tot bogenoemde gegee het, 

in perspektief te plaas, sal die onderwysgeskiedenis van 

Suid-Afrika vervolgens bespreek word. 

4.7 GESKIEDENIS VAN DIE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA 

4.7.1 Inleiding 

Alhoewel informele onderwys aan inheemse stamme se kinders 

wel vroeer voorgekom het, het meer georganiseerde onderwys 

geskoei op Westerse beginsels eers sedert 1652 onder koloniale 

beheer posgevat. Die onderwys was op Christelike godsdiens

onderrig gebaseer, 'n aspek wat selfs in die formele onderwys

stelsel van die 20ste eeu neerslag gevind het. 

4.7.2 Tradisionele onderwys 

Voor 1652 was daar onder die inheemse bevolking geen geordende 

onderwys nie; hulle het wel informele onderwys gehad, wat die 

inisiasieproses ingesluit het. Volgens Fafunwa (1982:12) is 

kinders in Afrika tuis opgevoed om hul regmatige plek in die 

samelewing te kon inneem. Afgesien van die ma het die uitge

breide gesin ook 'n aandeel gehad in die opvoeding (Fafunwa 

1982:11-12). 

Veel waarde is aan hierdie informele opvoeding en onderwys 

geheg en dit het die kind se liggaamlike en sosiale ontwikke

ling ten doel gehad. Sterk klem is gele op karakterontwikke-
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ling; gedrag wat 'n gebrek aan hierdie tipe opvoeding openbaar 

het, het 'n vernederende uitwerking op die skuldige se familie 

gehad (Fafunwa 1982:13). Die bestaande Afrikamentaliteit (soos 

reeds bespreek) is dus voortgedra deur die tipe onderwys. 

4.7.3 Westerse invloede 

Die eerste Westers-georienteerde onderwys in Suid-Afrika het 

begin met die koms van die blanke setlaars in die 17de eeu 

(McKerron 1934:14). Die onderwys was godsdiensgebaseer en 

omdat die setlaars godsdienstige bekering van die inheemse 

bevolking as 'n heilige plig beskou het, is die eerste skole 

aan die Kaap ook deur slawekinders bygewoon (McKerron 

1934:56). 

Vanaf 1652 tot 1806 is onderwys aan nie-blanke en blanke 

leerlinge hoofsaaklik deur sendingskole aangebied en is daar 

probeer om die nie-Europese leerlinge volgens Westerse en 

Christelike norme op te voed (Leonie 1965:48). Voor 1910 was 

daar reeds 699 sendingskole in die Kaapkolonie alleenlik - hul 

bydrae moet dus nie onderskat word nie, want die basis van 

Westerse onderwys is daardeur gele (McKerron 1934:15). Afgesien 

van die Evangelie, is lees, skryf, landboubeginsels en die 

Nederlandse taal onderrig. Die Christelike Westerse grondmotief 

was dominant en dit kan miskien aanvaar word dat daar nie veel 

ag geslaan is op die reprodusering van die inheemse kultuur en 

dus ook mentaliteit van die nie-Westerse leerlinge nie. 

4.7.4 Onderwys onder Britse invloed 

Na die anneksasie van die Kaap deur Brittanje in 1806 is 'n 

verengelsingsbeleid begin, waarvolgens Engels die enigste 

voertaal op skool sou wees. Dit was deel van 'n doelbewuste 

poging van die koloniale regering om die Britse kultuur op die 
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kolonie af te druk en het groot ontevredenheid onder die nie

Engelse bevolking wat deur die medium van Nederlands onderrig 

is, veroorsaak (McKerron 1934:17). Die grondslag vir sosiale en 

rasseskeiding is in 1865 gele met 'n belangrike onderwyswet wat 

skole op grond van finansiele afhanklikheid en kleur soos volg 

geskei het: A-skole vir die Europese leerlinge wat hulself 

finansieel kon help; B-skole vir die leerlinge wat baie 

staatshulp nodig gehad het, soos die sendingskole vir behoef

tige blanke en bruin leerlinge; en C-skole vir swart leerlinge 

(McKerron 1934:26). 

Na die Anglo-Boere-oorlog (1899-1902) is die poging tot 

verengelsing versterk. Die vroeere ontevredenheid dat Neder

lands nie meer as onderwysmedium gebruik mag word nie, het 

voortgeduur. Daarbenewens het die bewaring van die Afrikaanse 

taal en kultuur 'n fokuspunt vir die groeiende Afrikanernasio

nalisme geword, ook op onderwysgebied. Hoewel die inheemse 

bevolking en die Indiers nie veel erkenning tussen hierdie twee 

pole geniet het nie, het hul smeulende ontevredenheid tot 

sporadiese uitbarsting van geweld of verset gelei (Spies 

1986:226). 

Aan die einde van die 19de eeu het die gevoel onder sommige 

blankes ontstaan dat die onderwys hul meerderwaardige posisie 

in die land moes verseker (Johnson 1982:216). Dit kon onder 

meer gedoen word deur die inheemse bevolking vir hul eie 

onderwysfinansiering verantwoordelik te hou (Johnson 1982:216). 

Die swartes moes ekstra onderwysbelasting betaal waarvan een 

vyfde vir hul onderwys sou gaan, maar aan blanke onderwys is 

ongeveer 10 keer meer spandeer (Behr & Macmillan, in Johnson 

1982:216). Met Uniewording in 1910 is 90 persent van die 

onderwyskoste vir swartes deur sendinggemeenskappe gedra. In 

1925 het die Unieregering finansiele verantwoordelikheid vir 

alle onderwys in die land oorgeneem en swart skole het ook 'n 
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vasgestelde bedrag per jaar ontvang, wat egter steeds ver te 

kort geskiet het (Davis 1972:37). 

Teen 1936 is bevind dat 70 persent van swart kinders van 

skoolgaande ouderdom nie skool bywoon nie, hoofsaaklik as 

gevolg van 'n ernstige tekort aan fasiliteite en personeel. 

Behr en Macmillan (in Johnson 1982:216) noem dat daar ook 'n 

groot verskil was tussen die standaard van onderwys aan wit en 

swart leerlinge van primere skole. In swart skole is ook meer 

klem gele op nie-akademiese onderwys (Leonie 1965:101-2). 

In 1943 is besluit dat geen taal-, kultuur-, godsdiens- of 

rasvermenging in skole moet plaasvind nie en elke ras se 

onderwys is onder 'n aparte departement geplaas (Davis 

1972:7). 

Onderwysvoorsiening het dus nie bygedra om swartes by die 

Westerse industriele kultuur te integreer nie. Daar was ook 

geen nasionale poging om die tradisionele en industriele 

mentaliteite gesamentlik te akkomodeer, soos in die geval van 

Korea nie. Met die groeiende ontvredenheid met die swart 

onderwys en die daarmeegepaardgaande onrus, het die vestiging 

van gemeenskaplikhede tussen verskillende groepe al hoe 

moeiliker geword. 

4.7.5 Die apartheidonderwysstelsel vanaf 1948 tot 1976 

Na 1948 is deur wetgewing bepaal dat onderwys in Suid-Afrika 

'n Christelik-nasionale karakter moet he (Johnson 1982:218). 

Ten opsigte van die swart bevolking het die Kommissie vir 

Bantoe-onderwys bepaal dat hul karaktereienskappe en aanleg in 

aanmerking geneem moet word en dat hul opleiding hul moes 

voorberei vir hul toekomstige werk, wat meestal handearbeid 

beteken het (Davis 1972:9). Die medium van onderrig sou die 
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moedertaal wees en onderrig aan swartes was nie verpligtend 

nie. Die swartes moes dus afsonderlik hul eie kultuur, taal, 

tradisies en waardes behou in 'n minderwaardige onderwysbestel, 

terwyl blanke onderwys van 'n hoer gehalte was (Hartshorne 

1989:24). Johnson (1982:221) beweer dat swart skole destyds al 

oorvol was, ongekwalifiseerde onderwysers gehad het en 'n 

kroniese tekort aan boeke en ander leerhulpmiddele ondervind 

het. Swart, blanke en veelrassige groepe het die stelsel 

geopponeer en boikotaksies het van tyd tot tyd plaasgevind 

(Davis 1972:30). 

4.7.6 Veranderinge in die onderwys na 1976 

Vanaf veral 1976 is onderwys aan swart en bruin skole in chaos 

gedompel as gevolg van voortslepende boikotte en wegbly-aksies. 

Politieke partye, kerk- en privaatorganisasies asook invloed

ryke individue het al meer druk begin toepas vir fundamentele 

verandering in die onderwysstelsel (Gordon, in Johnson 

1982:231). Die regering het toegewings begin maak en in 1977/78 

is in die staatsbegroting voorsiening gemaak vir die uitbrei

ding van swart onderwys en opleiding. Verpligte onderwys vir 

swartes is ook in die vooruitsig gestel. Veranderinge is egter 

deur baie nog beskou as oppervlakkig en die weerstandaksies het 

nie afgeneem nie (Johnson 1982:232). 

Teen 1984 is 'n nuwe onderwyswet uitgevaardig waarvolgens meer 

geld vir swart onderwys bewillig is en meer aandag aan beroeps

onderrig geskenk is. Die gees was egter die van "gelyk, maar 

afsonderlik" (Hartshorne 1989:26). Die onderwyskrisis is dus 

nie afgeweer nie en is vererger deur die driekamerverkiesing in 

1983 waarin die swartmense geen verteenwoordiging gegee is nie 

en waarvolgens die blanke staatspresident besluite sou neem ten 

opsigte van hulle belange (Davenport 1986:314). In wese het die 
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blankes steeds die finale se oor die lot van die anders

kleuriges gehad, ook op onderwysgebied. 

4.7.7 Grondslaglegging van die nuwe onderwysstelsel na 1994 

Die politieke transformasie met die gepaardgaande demokrasie in 

Suid-Afrika in 1994 beteken dat die Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel ook hervorm moes word, alhoewel dit nie oornag kan 

geskied nie. Claassen (1995:449) noem dat dit moet geskied met 

die behoorlike inagneming van die omgewingsfaktore, veral die 

kulturele diversiteit van die samelewing. Hy meld voorts dat 

daar ook oplossings gevind sou moes word vir probleme soos: 'n 

baie hoe bevolkingsgroeikoers; 'n baie hoe uitsaksyfer; 'n 

groot hoeveelheid swak-opgeleide onderwysers; swak onderwys

geleenthede in sommige landelike gebiede. Hierby kan gevoeg 

word die sogenaamde "verlore geslag" wat min of geen onderwys 

ontvang het nie, as gevolg van skoolboikotte en onluste, en die 

hoe ongeletterdheidsyfer wat onder meer ouerdeelname aan hul 

kinders se onderwys benadeel. 

In die Witskrif vir Onderwys en Opleiding (RSA 1995b:27) noem 

die Ministerie van Onderwys dat daar reeds ver gevorder is met 

navorsing rakende die opstel van 'n nuwe kurrikulumraamwerk en 

kernkurrikulum. Die volgende waardes en beginsels waarop die 

nuwe beleid sal berus, is geldentifiseer (RSA 1995b:21): 

- Onderwys en opleiding is basiese menseregte. 

- Ouers behoort self te kan kies watter skool hulle 

kinders sal bywoon. 

- Alle individue behoort toegang te he tot lewenslange 

onderwys en opleiding van hoe gehalte. 
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- Die gehalte van onderwysvoorsiening moet dieselfde wees 

vir almal en daar behoort deurentyd gestreef te word 

na die verhoging van hierdie gehalte. 

- Demokratiese onderwysbeheer behoort op alle vlakke 

toegepas te word. 

- 'n Leerkultuur behoort geskep te word. 

- Demokrasie, vryheid, gelykheid, geregtigheid en vrede 

behoort die hoekstene te wees waarop die beleid berus. 

Dit sluit in respek vir godsdienstige, kulturele en 

taalverskeidenheid. 

Die kultuur van geweld in die land behoort daadwerklik 

teengewerk te word. 

- Kritiese en onafhanklike denke behoort aangewakker te 

word. 

- Die kurrikulum behoort so gediversifiseer te wees dat 

dit leerlinge voorberei op beroepsvereistes in die land. 

- Spesiale aandag behoort gegee te word aan wiskunde-, 

wetenskap- en tegnologie-onderrig, asook omgewingsop

voeding. 

- Produktiwiteit en doeltreffendheid, op onderrig- sowel 

as bestuursvlak, word sterk beklemtoon. 

- Ontwikkelingbeplanning behoort prakties en f inansieel 

uitvoerbaar te wees. 
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Hoewel daar in die Witskrif nie direk na lewens- en wereld

beskouing verwys word nie, blyk dit asof sekere fasette van die 

industriele mentaliteit groter klem sal kry om leerlinge beter 

voor te berei vir die beroepswereld (RSA 1995b:22): 

The curriculum, teaching methods and textbooks at all 
levels and in all programmes of education and training, 
should encourage independent and critical thought, the 
capacity to question, enquire, reason, weigh evidence and 
form judgments, achieve understanding, recognise the 
provisional and incomplete nature of most human knowledge, 
and communicate clearly. 

Curriculum choice, especially in the post-compulsory 
period, must be diversified in order to prepare increasing 
numbers of young people and adults with the education and 
skills required by the economy and for further learning 
and career development. 

Improving efficiency and productivity ... to ... improve 
the life chances of the learners (RSA 1995b:22). 

4.8 SAMEVATTING. 

Uit die bogenoemde beskrywings blyk dit dus dat die Koreane 

'n baie langer geskiedenis van gekollektiveerde onderwys het 

as die Suid-Afrikaanse nasie. Hoewel daar sedert 376 n.C. 

georganiseerde onderwys vir kinders van elite-families in 

Korea bestaan het, het die Westerse onderwysstelsel Korea in 

die 19de eeu bereik. In Suid-Afrika was dit reeds in die 17de 

eeu. Voor Westerse kolonisasie het daar wel inisiasieskole en 

"gemeenskapsopvoeding" onder Afrikane voorgekom, maar daar 

bestaan nie baie detail daaroor nie. Dit kan aanvaar word dat 

dit gerig was op fisiese en sosiale voorbereiding van jong 

persone en dat dit nie noodwendig op 'n voltydse en georga

niseerde basis plaasgevind het nie. Die onderwys het ook op 

mondelinge wyse geskied, terwyl die vroeere onderwys van die 

(meestal) elite Koreane grootliks geskoei was op die memori-
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sering van klassieke geskrifte. In Suid-Afrika het baie blanke 

setlaars wel 'n Westerse onderwysagtergrond gehad vanwee hul 

Europese afkoms. 

In albei lande het sendingskole 'n groot rol gespeel; in 

Suid-Afrika reeds vanaf die 17de eeu en in Suid-Korea vanaf 

die 19de eeu, toe Westerse sendelinge hul daar gevestig het. 

In Korea was die eerste mate van formele onderwys egter 

gebaseer op 'n kennis van die leerstellinge van Confucianisme, 

'n filosofie wat vandag nog groot aanhang geniet in die land, 

terwyl die eerste formele onderwys in Suid-Afrika gebaseer was 

op kennis van die Christelike geloof. Tot die onlangse verlede 

was onderwys in Suid-Afrika veronderstel om 'n Christelik

nasionale karakter te he. 

Albei lande is deur ander moonthede gekoloniseer en uitgebuit. 

Die koloniale regeerders het ook in beide lande probeer om die 

bestaande kultuur of kulture met hul eie te vervang. Soos Korea 

deur Japan in 1910 geannekseer is met 'n gepaardgaande gedwonge 

verjapannesing wat die Koreaanse onderwys benadeel het, is die 

Kaapkolonie in 1806 deur Brittanje geannekseer. Verengelsing, 

ook op skool- en kerkvlak, het die setlaars van nie-Britse 

afkoms, asook die inheemse bevolking wat reeds in 'n mate in 

die Nederlandse samelewing opgeneem is, tot verset gedwing en 

dit het saam met ander inperkinge aanleiding gegee tot emigra

sie van die ontevrede burgers na gebiede buite die Kaapkolonie, 

wat weer eens beteken het dat die onderwys daaronder kon ly. In 

die 20ste eeu was dit weer die nie-blanke bevolking wat uitge

buit is as gevolg van die apartheidsbeleid wat veroorsaak het 

dat nie-blankes tot voordeel van die blankes opgelei is. 

Hierdie beleid van afsonderlike ontwikkeling het ook in 

Suid-Korea voorgekom, omdat die onderwys aan Koreane onder 

Japannese heerskappy minderwaardig en tot voordeel van die 
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heersers was. Japannese onderwysers, wat ingevoer is, is meer 

betaal as die van Suid-Korea self, soos wat blanke onderwysers 

in Suid-Afrika meer betaal is as die nie-blanke onderwysers. 

Net soos in die geval van Suid-Afrika is daar minder spandeer 

aan die onderwys van die Koreane as aan die van Japannese 

leerlinge. Die onderwys was in die algemeen daarop gemik om die 

Suid-Koreane vir laer tipes werk op te lei en om hul onderdanig 

aan die heersers te maak. Diskriminasie het dus voorgekom net 

soos in die geval van Suid-Afrika. In albei lande was verpligte 

onderrig van die heersende party se taal 'n bron van groot 

ontevredenheid. 

Dit het baie lank geduur voordat die Koreaanse nasie met 

onafhanklikheid in 1953 self beheer oor hul onderwys gekry 

het. In Suid-Afrika was die nie-blanke groepe nooit werklik in 

beheer van hul onderwys nie, omdat blankes nog altyd die 

besluite daaroor geneem het; die situasie het eers in 1994 

verander toe die eerste demokratiese verkiesing deur 'n poli

tieke party waarvan die meerderheid lede swart is, gewen is. 

In teenstelling met die gesentraliseerde politieke stelsel in 

Korea wil dit voorkom of daar vir 'n groter mate van desentra

lisasie in die Suid-Afrikaanse grondwet voorsiening gemaak 

word. 

Daar is ook ooreenkomste tussen die Onderwyswet van 1949 

waarop Koreaanse onderwys na onafhanklikheid geskoei is en die 

Witskrif vir Onderwys en Opleiding in Suid-Afrika (1995b). 

Gelyke onderwysgeleenthede as basiese mensereg word in albei 

gevalle beklemtoon. Kreatiewe aktiwiteite en die aankweek van 

onafhanklike kritiese denke word as prioriteite beskou in 

albei lande. Verder stel beide dokumente die diversifikasie van 

die kurrikulum voorop om leerlinge te kan voorberei vir 

beroepsvereistes van die land en sien hulle 'n belangrike plek 

vir wetenskap en tegnologie in die onderwys. In albei geskrifte 
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word sosiale samewerking en respek vir ander persone ook as 

belangrik beskou. 

Suid-Afrika was heelwat langer as Suid-Korea aan Westerse 

invloede blootgestel, maar hierdie invloede en gepaardgaande 

industrialisasie het nie dieselfde uitwerking op albei lande 

gehad nie. Dit blyk dat Korea daadwerklik probeer om 'n balans 

te behou tussen hul kulturele mentaliteit en die industriele 

mentaliteit wat gewoonlik kenmerkend is van industrialisering -

'n taak wat vergemaklik word deur die feit dat die bevolking 

homogeen is en samewerking vir 'n nasionale ideaal, soos die 

gedeeltelike behoud van die tradisionele kultuur, makliker 

behoort te wees. 'n Verdere rede daarvoor mag die feit wees dat 

Japan, die koloniale mag in Korea, ook Confucianisme aangehang 

het. Dus het Korea nie ook nog te kampe gehad met 'n totaal 

vreemde kultuur en godsdiens soos in die geval van Suid-Afrika 

nie. Dit blyk dat die vermenging van uiteenlopende mentaliteite 

van die heterogene Suid-Afrikaanse bevolking 'n ernstige 

verwarring ten opsigte van norme en waardes veroorsaak het en 

dat die moontlike negatiewe uitwerking van industrialisasie nie 

daadwerklik probeer keer is deur middel van byvoorbeeld 

onderwysvoorsiening, soos in die geval van Korea nie. 

In die volgende hoof stuk sal gekyk word na sekere aspekte van 

die Koreaanse onderwysstelsel en hoe omgewingsfaktore, veral 

die wereld- en lewensbeskouing, dit belnvloed het. Daar sal ook 

kortliks gekyk word na hoe hierdie aspekte in die Suid-

Af r ikaanse stelsel figureer. Omdat laasgenoemde stelsel in in 

'n oorgangsfase is, sal dit egter nie in besonderhede bespreek 

word nie. 
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HOOFSTUK 5 

ENKELE ASPEKTE VAN FORMELE ONDERWYSVOORSIENING 

5.1 INLEIDING 

Soos in die vorige hoofstuk verduidelik, was die "aanslag" van 

Westerse denke en industrialisasie op die Koreaanse nasie na 

onafhanklikheid sterk, maar dit het nie die tradisionele 

Koreaanse kultuur uitgewis nie. Dit het eerder 'n dualiteit 

van bewussyn geskep wat sosiale strukture en menslike verhou

dings belnvloed het. Alhoewel dit dus voorkom asof die 

bevolking redelik gemoderniseer is, toon hul denke en gedrag 

soms pre-industriele patrone en die onderwys is oak nie vry 

van hierdie dualiteit nie. Alle aspekte van onderwys in Korea 

verteenwoordig 'n sintese van tradisionele Confucianisme en 

tipiese moderne ingesteldhede wat funksioneer om die sukses

volle ontwikkeling van die gelndustrialiseerde Koreaan 

moontlik te maak. 

Soos in hoofstuk 3 bespreek, speel die waardes van 'n samele

wing 'n belangrike rol in sy aktiwiteite (byvoorbeeld onder

wys), en kan dit selfs die sukses of mislukking daarvan bepaal. 

Die doelstellings van 'n onderwysstelsel sal dus grootliks 

bepaal word deur hierdie waardes en daarom sal dit wat op skoal 

onderrig word (die leerplan of kurrikulum), asook ander aspekte 

wat daarmee saamhang, 'n weerspieeling wees van hierdie 

waardes. 

Dit kom voor asof sekere faktore 'n belangrike rol speel ten 

opsigte van die sukses van die Suid-Koreaanse onderwysstelsel. 

In die volgende hoofstukke sal gekyk word na enkele aspekte uit 
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die verskillende deelstrukture van die stelsel wat dalk 'n paar 

redes bied vir die land se hoe mate van sukses op onderwys

gebied. Dit sal insluit voorskoolse, tegniese en beroeps

onderwys, morele onderwys en onderwysersopleiding (fasette van 

die onderwyskundige struktuur), asook 'n bespreking van die 

ouer as belanghebbende. Onderwysvoorsiening deur middel van af

standsonderwys (formeel en nieformeel), asook enkele nie

formele volwassene-onderwysprogramme sal bespreek word omdat 

dit so 'n belangrike rol gespeel het in die groei van die 

moderne Suid-Korea. Die finansiering van onderwys sal laastens 

aandag geniet. Daar is op hierdie temas besluit omdat dit blyk 

dat van die belangrikste tekortkominge in die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel betrekking het op hierdie aspekte. Dit was ook 

van die temas waaroor daar meer inligting uit die literatuur 

oor Suid-Korea opgespoor kon word. 

Daar sal dus hoof saaklik gekyk word na hoe sekere beginsels 

wat moontlike redes bied vir hul suksesvolle onderwys, in die 

Suid-Koreaanse onderwysstelsel inslag vind. Waar toepaslik, sal 

daar gelnterpreteer word hoe onderwys ook 'n ontmoetingspunt 

van mentaliteite is en watter rol waardes in onderwysvoor

siening speel. Omdat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in 

oorgang is en die finale beslag nog onduidelik is, is dit nie 

moontlik om 'n volledige vergelyking tussen die twee lande te 

tref nie. 'n Kort beskrywing van die situasie in Suid-Afrika 

sal dus net by die bespreking van elke tema gegee word. 

Daar sal vervolgens kortliks gemotiveer word waarom die 

betrokke aspekte as besprekingsonderwerpe gekies is. 
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5.2 KEUSE V.AN TEMAS 

5.2.1 Voorskoolse onderwys 

Dit word wereldwyd erken dat die basis van opvoeding reeds in 

die voorskoolse jare gele word en dat dit baie belangrik is dat 

die kind in hierdie tydperk genoeg stimulasie en onderrig kry. 

Volgens Short (1992:250) behoort voldoende voorsiening in 

Suid-Afrika gemaak te word vir die behoorlike onderwys, 

opvoeding en versorging van kinders tydens hierdie belangrike 

vormingsjare. Dit is noodsaaklik omdat 'n groat persentasie 

ouers self nie altyd die kennis het ten opsigte van basiese 

kinderopvoeding nie (as gevolg van eie gebrekkige onderwys en 

opvoeding soos reeds bespreek) en/of voltyds werk en die kring

loop van swak opvoeding andersins voortgesit sou word. 

5.2.2 Beroeps- en tegniese onderwys 

Op industriele en tegnologiese gebied is Suid-Korea Suid

Afrika ver voor, soos in hoofstuk 1 genoem. Daarom het Suid

Korea so 'n geweldige ekonomiese groei getoon, terwyl Suid

Afrika as gevolg van swak-opgeleide en onproduktiewe werknemers 

ekonomies verswak. Die Burger (26 Junie 1996:8) beweer dat 

Suid-Afrika die laagste produktiwiteit in die hele nywerheids

en ontwikkelende wereld en die duurste arbeidsmag het. Daar sal 

dus na hierdie tipe onderwys in Suid-Korea gekyk word om moont

like riglyne vir Suid-Afrika te identifiseer. 

5.2.3 Onderwysersopleiding 

Vanuit 'n opvoedkundige oogpunt is daar twee groepe mense wat 
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'n baie belangrike rol speel in die opvoeding van kinders, 

naamlik onderwysers en ouers. Omdat die ouer-onderwyser

verhouding in enige onderwysstelsel aktueel is, sal daar aan 

albei hierdie temas aandag gegee word. 

Veral as gevolg van die hoe vereistes wat die mededingende 

arbeidsmark aan voornemende werknemers stel, word al hoe meer 

druk op skole uitgeoefen om leerlinge voor te berei om aan 

sekere vereistes te voldoen en word die eise aan onderwysers al 

hoe meer. Daarom is onderwysersopleiding van hoogstaande gehal

te noodsaaklik. Bowendien behoort onderwysers ook morele voor

beelde te stel aan leerlinge, veral gesien in die lig van die 

morele verwarring wat in Suid-Afrika voorkom. Omdat onderwysers 

so 'n belangrike rol speel ten opsigte van die sukses van die 

onderwys van 'n land, sal gekyk word na die tipe opleiding wat 

hul ontvang, asook na onder andere die mate van agting wat hul 

professie geniet en watter uitwerking dit in die betrokke twee 

lande het. 

5.2.4 Morele onderwys 

Soos in hoofstuk 1 genoem, blyk dit dat verskillende opvattings 

oor moraliteit 'n vergelyking tussen Suid-Afrika en Korea 

bemoeilik. As gevolg van verskillende faktore, soos in hoofstuk 

3 uiteengesit, wil dit voorkom of daar in Suid-Afrika 'n groter 

mate van mentaliteitverwarring is en gevolglik onsekerheid oor 

morele waardes. Juis daarom is die kwessie van watter basiese 

waardes in Suid-Afrikaanse skole onderrig moet word tans druk 

onder bespreking. Buitendien is godsdiens 'n baie emosionele 

onderwerp, veral in 'n land met 'n heterogene bevolking soos 

Suid-Afrika. Die hantering van hierdie kwessie in ander lande 

kan moontlik help om insigte ten opsigte van ons eie situasie 

te voorsien. 
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5.2.5 Ouerbetrokkenheid 

Chalker en Haynes (1994:189) noem in hul studie oor wereld

klasskole dat ouers se betrokkenheid by die kind se onderwys 

een van die belangrikste (toevoer-)faktore is en 'n groat 

invloed uitoefen op die afvoer of resultate van die onderwys

proses. Hulle verwys na die ouer-kind-interaksie reeds vanaf 

die voorskoolse jare, asook na hul positiewe betrokkenheid 

tydens die kind se skooljare, veral ten opsigte van die vorming 

van 'n werksetiek by die kind (Chalker & Haynes 1994:191). Dit 

sal later uit die bespreking van die finansiering van die 

onderwys blyk dat ouers ook daar 'n belangrike rol speel. 

In Suid-Afrika is 'n groat persentasie ouers dikwels nie in 

staat om hul kinders 'n goeie basiese opvoeding te gee nie as 

gevolg van onkunde wat spruit uit ongeletterdheid en ander 

agtergrondprobleme soos in vorige hoofstukke genoem. Enkel

ouergesinne kom ook al hoe meer voor as gevolg van veranderende 

waardes, 'n baie hoe egskeidingsyfer en 'n groat aantal tiener

swangerskappe. Dit maak die probleem van ouerskap nog 

moeiliker. 

Die verskillende temas sal vervolgens in diepte bespreek word. 

5.3 VOORSKOOLSE ONDERWYS 

5.3.1 Voorskoolse onderwysinrigtings in Suid-Korea 

Alhoewel die bywoon van voorskoolse inrigtings nie verpligtend 

in Suid-Korea is nie, woon 'n groat persentasie kinders hierdie 

inrigtings by (in 1991 was dit meer as 50% van alle vyfjariges) 

(Lee 1993:9). Hierdie tipe onderwys is betreklik nuut in die 
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formele Koreaanse onderwysstelsel, maar 'n doelwit van 70 

persent bywoning teen die jaar 2001 wys op die erns waarmee die 

regering dit bejeen (Adams & Gottlieb 1993:45). 

Diagram 5.1 gee 'n oorsig van die tipes inrigtings wat 

voorskoolse onderwys voorsien. 

5.3.1.1 Kindertuin 

Kindertuine, gerig op vier- tot sesjariges, is die algemeenste 

inrigting vir voorskoolse kinders in Korea en is op opvoeding 

eerder as blote versorging gerig. Hierdie inrigtings word 

privaat (deur godsdiensgroepe of individue vir winsbejag) of 

deur die staat (onder beheer van die Onderwysministerie) 

bestuur (Lee 1993:9). In 1969 is die eerste nasionale kinder

tuinkurrikulum opgestel en die belangrikheid van hierdie tipe 

skool word beklemtoon in die Wet op die Bevordering van Voor

skoolse Onderwys van 1977 en 1990 onderskeidelik (Adams & 

Gottlieb 1993:45). (Diagram 5.2 gee 'n opsomming van die 

belangrikste wette ten opsigte van voorskoolse onderwys.) 

Privaatinrigtings (meestal aangebied deur werkgewende maat

skappye of individue tuis) ontvang geen staatshulp nie en stel 

hul eie fooie vas na raadpleging met die ouers. Alhoewel die 

meeste openbare kindertuine in landelike gebiede staatsgeld 

ontvang vir personeel en bedryfskoste, is stedelike kindertuine 

grotendeels aangewese op fooie van ouers (Lee 1993:9). Lande

like gebiede, waar die inkomste dikwels minder is as in stede, 

word dus nie afgeskeep nie. Die regering het ook pogings 

aangewend om deur middel van goedtoegeruste busse met leerhulp

middels kinders in afgelee gebiede te bereik, sodat afstand of 

inkomste nie 'n beperkende faktor op jong kinders se opvoeding 

behoort te wees nie (Lee 1993:12). 
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Diagram 5.1 

VERSKILLENDE TIPES VOORSKOOLSE ONDERWYS IN SUID - KOREA 

Tipe lnrigting Ouderdom Funksie Beheer Finansiering Tydsduur Opmerking 

Kindertuin 4-6jaar Opvoeding Ministerie van Privaat: Geen staats- Halfdag Klein privaatinrigtings 
Binnelandse Sake hulp word geleidelik vervang 

deur openbare inrigtings 
Openbaar: 
Stedelik: Ouers 
Landelik: Staat en ouers 

Saemaul- Baba-6jaar Opvoeding en Ministerie van Onder- Hoofsaaklik staatshulp Halfdag of Veral vir lae-inkomste-
kleuterskole versorging wys en Binnelandse Ouers maak geringe voldag- groep 

Sake bydrae ouersse 
keuse 

Privaatkleuter- Meestal 3-4 Meestal versorg- Privaat: Ouers of maatskappy Halfdag 
skole jaar ing, afhangende Dikwels nie gelisensi- (werkgewer) 

Somsjonger van aanbieder eerd. 
Soms deur maatskap-
pye aangebied 
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Diagram 5.2 

OPSOMMING VAN WETTE EN ANDER DOKUMENTE RAKENDE VOORSKOOLSE ONDERWYS IN KOREA. 

1~RTAL 1rTIDOKUMENT JBELANGRIKSTE BEPAUNGS VERANTWOORDELIKE Ml-
NISTERIES EN ANDER OR-
GANISASIES. 

1969 Eerste nasionale kindertuinkurri- Bepaal dit wat in kindertuin behoort Onderwysministerie 
kulum. plaas te vind. 

1977 Wet op die bevordering van voor- Verbetering van bestaande voor- Onderwysministerie 
skoolse onderwys. skoolse inrigtings. 

1981 Wet op die verbetering van voor- Voorsien meer finansiele bystand Onderwysministerie en Ministerie 
skoolse onderwys. aan voorskoolse onderwys. van Binnelandse Sake 

1987 Wet ten opsigte van die toepas- Spesifiseer vyf gebiede van ont- Onderwysministerie 
sing van die kindertuinkurrikulum. wikkeling van voorskoolse kind. 

1990 Wet op die bevordering van voor- Verdere verbetering van voor- Onderwysministerie 
skoolse onderwys. skoolse onderwys. 

1991 Kleuter- en kinderversorgingswet. Le maatreels neer vir beheer van Onderwysministerie 
gelisensieerde voorskoolse inrig-
tings. 
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In 1981 is 'n Wet op die Verbetering van Voorskoolse Onderwys 

deur die Onderwysministerie en die Ministerie van Binnelandse 

Sake opgestel wat groot ekonomiese bystand aan hierdie tipe 

skole voorsien het. Die klein privaatkindertuin word nou 

stelselmatig vervang deur openbare inrigtings vir groot getalle 

leerlinge (Kim 1993:25). 

5.3.1.2 Saemaulkleuterskole 

Soos in hoofstuk 4 verduidelik, beteken die woord Saemaul 

"nuwe gemeenskap" en is Saemaulkleuterskole deel van 'n omvat

tender gemeenskapsontwikkelingsplan. In hierdie opvoedings

inrigting word kinders uit veral die laer inkomstegroep vanaf 

babastadium tot ses jaar versorg in half- tot voldagprogramme 

(Lee 1993:9). Hierdie tipe kleuterskole, wat in 1981 gestig is, 

dien 'n tweeledige doel, naamlik opvoeding en versorging van 

mindergegoede kinders en hulp om uit die armoedekringloop te 

ontsnap. Daar word probeer om stabiliteit in die kinders se 

lewens te bring, veral in die gevalle waar die ouers albei werk 

(Lee 1993: 10). 

Die inrigtings word deur die Onderwysministerie beheer, terwyl 

die Minister van Binnelandse Sake in beheer is van die bestuur 

van die fasiliteite (Lee 1993:10). Die regering beplan jaar

likse kwalitatiewe uitbreiding en daar word veral probeer om 

die lae-inkomstegebiede se fasiliteite uit te brei. Die gebiede 

sal steeds regeringshulp ontvang om te voorkom dat die ouers te 

veel moet bydra (Lee 1993:15). 

5.3.1.3 Privaatkleuterskole 

Daar bestaan talle ongelisensieerde inrigtings wat nie almal 

onder die genoemde ministeries se beheer val nie. Voorbeelde 

hiervan is onder andere dagmoeders wat jong kinders in woon-
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stelle versorg, asook fasiliteite wat deur werkgewers verskaf 

word (Lee 1993:82). 

5.3.2 Kinderversorgingsfasiliteite 

In 1991 is die Kleuter- en Kinderversorgingswet ten opsigte 

van die versorging van kinders vanaf babastadium tot ses jaar 

in werking gestel en oefen dit beheer uit oor onder andere 

personeelopleiding en kwalifikasies, toerusting en veiligheid

standaarde in gelisensieerde privaat- en openbare inrigtings 

(Lee 1993:10). 'n Ordonnansie wat sekere bepalings ten opsigte 

van die fasiliteite van kindertuine en kleuterskole stel, 

vereis spesifieke veiligheidstandaarde, goeie ventilasie, 

behoorlike beligting, brandblussers en watervoorsiening. Daar 

is ook spesif ieke voorskrifte ten opsigte van klaskamer- en 

speelgrondgrootte (Lee 1993:13). 

5.3.3 Die voorskoolse kurrikulum 

Die meeste kindertuine en Saemaulkleuterskole volg die kinder

tuinkurrikulum wat deur die Onderwysministerie opgestel en 

sedert 1969 reeds vier keer hersien is (Lee 1993:12). In 1987 

is 'n wet ten opsigte van die toepassing van die kindertuin

kurrikulum ingestel waarin vyf areas van ontwikkeling gespesi

fiseer is, naamlik fisies, emosioneel, lingu1sties, sosiaal en 

kognitief (Kim 1993:27). Die volgende doelstellings is in die 

kurrikulum opgeneem: 

die ontwikkeling van goeie gewoontes, basiese persep

sie- en bewegingsvermoe, higieniese gewoontes en 

gesonde liggaamlike ontwikkeling; 

- die ontwikkeling van gehoor-, spraak- en uitdrukkings

vermoe; 
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- die aanleer van 'n belangstellende uitkyk op die lewe; 

- die aankweek van werktrots; 

- die inoef ening van gebruike wat noodsaaklik is vir die 

daaglikse bestaan; 

- die bevordering van respek en 'n liefdevolle houding 

jeens ander persone (Shin 1994:3164). 

Navorsing rakende die inhoud van die kurrikulum neem toe en 

aan die begin van die tagtigerjare het KEDI (Korean Education 

Development Institution) bevind dat ook voorskoolse inrigtings 

die maatskaplike probleme van industrialisasie en verstede

liking moet aanpak deur 'n kurrikulum wat meer konsentreer op 

die ontwikkeling van 'n waardestelsel wat gemik is op menslik

heid, betroubaarheid, verantwoordelikheid, toegeneentheid en 

respek vir ander, asook die aankweek van 'n waarnemende en 

vraende ingesteldheid (Kim 1993:28-29). Die kurrikulum omvat 

dus eienskappe van die Confuciaanse mentaliteit. 

5.3.4 Voorskoolse onderwys in Suid-Afrika 

Alexander (1990:178) meen voorskoolse inrigtings kan die 

fondament le vir 'n gemeenskaplike Suid-Afrikaanse kultuur, al 

geskied dit ook deur middel van verskillende tale. Dit kan 

meehelp om nasionale solidariteit, ten spyte van etniese 

verskille, van 'n vroee ouerdom af te bevorder. 

Hierdie afdeling van die onderwysstelsel in Suid-Afrika is 

nooit werklik goed ontwikkel nie, want tot onlangs was daar 

geen nasionale beleid daarvoor nie en slegs 'n baie lae 

persentasie (9%) van voorskoolse leerlinge het dit in die voor-
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demokratiese era bygewoon (Bergh & Nieder-Heitmann 1996:3). 

Alhoewel beide privaat- en openbare inrigtings voorkom, het die 

staat min van hierdie inrigtings ondersteun en moes ouers groot 

bydraes maak, wat dit buite bereik van 'n groot aantal kinders 

geplaas het (Behr 1988:117). Alhoewel die gemeenskap, nie

regeringsorganisasies (NRO's) en die privaatsektor geldelike 

bydraes maak, is die voorsiening steeds nie naastenby voldoende 

nie. As gevolg van lae subsidies en lae salarisse is omstandig

hede in sommige voorskoolse inrigtings nie na wense nie (Short 

1992:3). 

Daar is ook 'n tekort aan opgeleide leerkragte. Teen 1992 was 

ongeveer 75 persent van die leerkragte aan die geregistreerde 

swart voorskoolse inrigtings ongekwalifiseerd, terwyl slegs 10 

persent gekwalifiseerd was vir die spesifieke tipe werk (Short 

1992:246). Volgens die implementeringsplan vir voorskoolse 

onderwys in Suid-Afrika gaan dringend aandag geskenk word aan 

die saak en sal NRO's gebruik word daarvoor. Basiese kommuni

kasie, geletterdheid en rekenvaardigheid sal aan volwassenes in 

'n gemeenskap gebied word sodat onderwysers uit die gemeenskap 

self kan kom (RSA 1996a:5). Volgens 'n besprekingsdokument oor 

onderwysersopleiding sal ook voorsiening gemaak word vir die 

opleiding van pre-prim@re onderwysers aan kolleges en univer

si tei te (RSA 1995a:70,72,74,81). 

Dagversorgingsoorde bestaan wel, maar veral vir die minder

bevoorregte kinders is dit dikwels net 'n verlenging van hul 

haglike omstandighede tuis en dien dit nie altyd as stimulering 

nie (Short 1992:251). 

Dit blyk dat die onderwysdepartment van die demokratiese Suid

Afrika wel bewus is van hierdie ernstige probleem. Ten opsigte 

van voorskoolse onderwys beveel die eerste Witskrif aan dat die 

Departement van Onderwys, wat verantwoordelik sal wees vir die 

124 



implementering van voorskoolse onderwysbeleid, baie nou moet 

skakel met die Departement van Welsyn en Bevolkingsontwikke

ling, asook met ander betrokke instansies, sodat dit op 'n 

multidissiplinere grondslag kan geskied. Die Departement van 

Onderwys het reeds 'n Direktoraat vir die Ontwikkeling van 

Voorskoolse Kinders gestig en het ook aanbeveel dat provinsiale 

onderwysdepartemente dieselfde doen (RSA 1995b:33). 

Die Witskrif beveel verder aan dat kinders reeds van jongs af 

leer om ander kulture en waardes te waardeer. Kinders behoort 

ook voor f ormele onderwys eers op informele manier kennis te 

maak met die nasionale norme en standaarde en dit met behulp 

van onderwysers wat spesifiek vir die taak opgelei is (RSA 

1995b:33). Veral by milieugestremde kinders bestaan 'n ernstige 

behoefte aan voorskoolse, voorbasiese gereedmaking (Claassen 

1995:427). Dit behoort die hoe druipsyfer onder graad een 

leerlinge van sekere bevolkingsgroepe, asook die getal leer

linge wat skoolopleiding op 'n vroee ouderdom staak, te vermin

der (Short 1992:248). Hierdie tipe onderwys behoort ook gekoor

dineerd te wees met primere gesondheidsorg en basiese onderwys 

aan ongeletterde ouers, omdat ouers dikwels nie in staat is om 

behoorlik na kinders se opvoeding om te sien nie (Short 

1992:260). 

Volgens die Implementeringsplan vir die Ontwikkeling van 

Voorskoolse Kinders is die bekendstelling van 'n loodsprogram 

reeds onder bespreking by belanghebbendes. Die doel van so 'n 

loodsprogram sal wees om verskillende modelle van voorskoolse 

onderwys te ontwikkel en te toets, sodat die tipe onderwys 

toeganklik kan wees vir alle voorskoolse leerlinge. Die 

Departement van Onderwys sal die projek beheer en administreer, 

in samewerking met ander raadgewende en uitvoerende komitees. 

Beheer sal af gewentel word na die provinsiale onderwys

departemente (RSA 1996a:l). 
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Langtermyndoelstellings van hierdie projek is: 

- die beskikbaarstelling van gehalte-onderwys aan 

voorskoolse leerlinge, veral vyf- en sesjariges; 

- opleidingsmoontlikhede aan onderwysers binne die 

raamwerk van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) ; 

- bystand aan gemeenskapsgerigte voorskoolse onderwys deur 

middel van regeringsubsidies; 

provinsiale beheerliggame vir die beheer en onder

steuning van voorskoolse onderwys in die gemeenskap (RSA 

1996a:6). 

Die interim beleidsdokument vir die ontwikkeling van die 

voorskoolse kind verwys ook na die f isiese, geestelike, morele, 

intellektuele, kreatiewe en sosiale ontwikkeling van die kind 

tot aktiewe burger in 'n demokratiese land (RSA 1996a:l). 

Sekere vereistes sal ook gestel word ten opsigte van fasili

teite vir voorskoolse onderwys, maar met inagneming van die 

gebied waar dit voorkom, hetsy landelik of stedelik (RSA 

1996a:15). Alhoewel die regering reeds fondse vir hierdie 

projek begroot het, sal staat gemaak word op die bydraes van 

belanghebbendes soos die gemeenskap, besighede en ontwikke

lingsorganisasies (RSA 1996a:l). 

5.3.5 Gevolgtrekking 

Al is voorskoolse onderwys in albei lande betreklik nuut, blyk 

dit dat sowel die Suid-Koreaanse as die (nuwe) Suid-Afrikaanse 

regering die tipe onderwys met groot erns bejeen. In Suid

Afrika was die voorsiening egter tot onlangs slegs gebrekkig 
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ondersteun en op 'n klein gedeelte van die bevolking gemik, 

terwyl Korea reeds oor 'n langer tydperk spesiale pogings 

aangewend het om dit vir alle voorskoolse leerlinge toeganklik 

te maak. Dit is een verklaring waarom meer as 50 persent van 

alle Koreaanse vyfjariges die tipe skole in 1991 bygewoon het, 

teenoor 9 persent van alle voorskoolse kinders in Suid-Afrika 

in 1992. 

Af gesien van die meer algemene kindertuin vir vier- tot ses

j ariges in Korea en privaatkleuterskole, kom die Saemaul

kleuterskole, wat versorging sowel as opvoeding van minder

gegoede kinders as mikpunt het, in landelike gebiede voor. In 

Suid-Afrika kom privaatinrigtings, meestal gesubsidieer deur 

NRO's, maatskappye of kerke, op beperkte skaal voor en omdat 

sulke inrigtings nie voldoende ondersteuning van die Suid

Afrikaanse regering gehad het nie, was en is baie daarvan net 

plekke van versorging, dikwels onbekostigbaar vir die ouers, 

maar nie spesifiek plekke van opvoeding nie. 

Deur middel van bogenoemde Saemaulskole (en byvoorbeeld busse 

met leerhulpmiddels) word verhoed dat Koreaanse voorskoolse 

leerlinge in afgelee landelike gebiede in hierdie belangrike 

vormingstyd afgeskeep word. Dit blyk tog dat die nuwe regering 

van Suid-Afrika die probleem ter harte neem met die aanbeveling 

dat 'n nuwe voorskoolse onderwysbeleid nou moet skakel met die 

Departement van Welsyn en Bevolkingsontwikkeling en die Loods

program vir die bekendstelling van 'n nasionale voorskoolse 

onderwysprogram. 

'n Verdere rede vir die sukses van die Koreaanse voorskoolse 

inrigtings is dat onderwysers aan kolleges of universiteite 

opgelei word, terwyl daar in Suid-Afrika geen nasionale oplei

dingsprogram is nie en in 1992 slegs 10 persent gekwalifiseerde 
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onderwysers aan sulke inrigtings was. Hierdie probleem word 

egter aangespreek in verskeie regeringsbeleidsdokumente. 

In aansluiting by die Koreaanse mentaliteit waarin Confuciaanse 

idees nog 'n sterk invloed uitoefen, maak goeie burgerskap ook 

deel uit van sosiale opvoeding en dit sluit in goeie basiese 

maniere, houdings en vaardighede wat benodig word om die 

daaglikse lewe te hanteer, asook sosiale vaardighede in 

groepsverband en patriotisme. Dit blyk dus dat die reproduksie 

van die waardes van die Suid-Koreaanse nasie op skool reeds op 

voorskoolse vlak aangepak word. Alhoewel dit tot dusver nie die 

geval in Suid-Afrikaanse voorskoolse inrigtings was nie, blyk 

dit tog uit regeringsdokumente dat beoog word om die kind reeds 

vanaf 'n jong ouderdom in totaliteit op te voed in voorskoolse 

inrigtings. Juis omdat Suid-Afrikaanse kinders tuis dikwels tot 

'n groot mate slegs aan die pre-industriele mentaliteit bloot

gestel is, sal dit hulle tot voordeel wees indien hulle reeds 

op voorskoolse vlak voorberei word op die botsing tussen 

daardie kultuur en die nuwe industriele kultuur waarvan hul 

deel gaan word. 

Opsommenderwys kan dus gese word dat Suid-Afrika veel te leer 

het van voorskoolse onderwysvoorsiening in Suid-Korea, maar dat 

dit voorkom asof die Suid-Afrikaanse regering ernstig besig is 

om oplossings vir die agterstand te soek. 

5.4. SEKONDeRE ONDERWYS BEROEPS- EN TEGNIESE ONDERWYS 

5.4.1 Voorsiening in Suid-Korea 

Suid-Koreaanse leerlinge kan akademiese of beroepsgerigte 

hoerskole bywoon. Laasgenoemde skole is nie verpligtend of 

gratis nie en meer as 60 persent daarvan is private inrigtings 

(Adams & Gottlieb 1993:52). Tegniese en beroepskole (handel-
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skole uitgesluit) word egter steeds finansieel deur die staat 

onderhou (Shin 1994:3164). Beroepsgerigte onderwys sluit onder 

andere landbou-, tegniese, handels- en maritieme skole in 

(Chalker & Haynes 1994:127). 

In die vroee industrialisasieperiode van die sestigerjare is 

beroeps- en tegniese onderwys slegs voorsien aan 'n baie klein 

gedeelte van leerlinge (Morris 1995:6). Tegniese vaardighede is 

hoofsaaklik tydens werkneming aangeleer en buitendien het die 

beroepsgeorienteerde studierigtings minder aansien geniet as 

akademiese vakke (Morris 1995:6). Die situasie het egter 

verander met die verskuiwing van arbeidsintensiewe massa

produksie na die meer kapitaalintensiewe gesofistikeerde 

tegnologie en die land moes dus by die eise aanpas. Omdat die 

regering ernstig klem gele het op die belangrikheid van 

beroepsgerigte onderwys, is hierdie tipe onderwys sedert 1960 

bevorder sodat meer leerlinge hul daarvoor sou inskryf. Aan

vanklik het die aantal tegniese skole vermeerder, maar sedert 

1985 het die inskrywingstal verminder en dus ook die getal 

skole (Adams & Gottlieb 1993:54). 

Die Koreaanse agting vir akademiese opleiding het pogings tot 

meer beroepsgerigte en tegniese onderwys bemoeilik, asook 

werknemers wat soms aansoekers met die beste akademiese 

resultate in diens geneem en hul beter besoldig het. Dit is dus 

duidelik dat die sterk voorkeur wat die Koreaanse mentaliteit 

in die verlede vir akademiese onderwys gehad het, nog nie 

verdwyn het in hul strewe na aanpassing by die industriele eise 

nie (Adams & Gottlieb 1993:139). Tydens die 1995 Internasionale 

Simposium oor Onderwys en Sosiopolitieke Oorgang in Asie noem 

Paul Morris (1995:6) van die Universiteit van Hong Kong dat 

beroepsonderwys steeds deur ouers, kinders en onderwysers 

gesien word as 'n tweede beste alternatief, want leerlinge wat 

dit bywoon is gewoonlik die wat nie in meer akademiese inrig-
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tings plek gekry het nie. In 1990 byvoorbeeld, was die nuwe 

inname van beroepsonderrig-leerlinge 278 678 (uit 407 693 

aansoeke), teenoor die akademiese studente van 490 116 (uit 

538 579 aansoeke). Dit blyk dus dat slegs ongeveer 66 persent 

van aansoekers vir beroepsonderrig aanvaar is, terwyl meer as 

90 persent van aansoekers vir akademiese onderrig aanvaar is. 

Ten spyte van die Koreaanse bevolking se voorkeur vir akade

miese onderwys, beoog die regering egter om die verhouding van 

algemene hoerskole teenoor beroepskole van 2.5:1 te verander na 

1:1. Tegnologiese onderwys word ook sedert 1970 in alle Suid

Koreaanse sekondere skole as 'n verpligte vak aangebied. Die 

doel daarvan is om studente se algemene tegniese kennis en 

vaardigheid te verhoog om veral die daaglikse lewe in 'n 

veranderende wereld te kan hanteer (Kim & Land 1994:30). Soos 

die res van die skoolkurrikulum word hierdie leerplan gereeld 

hersien en verander om veroudering te voorkom en tred te hou 

met die samelewingseise. Selfs in primere skole word basiese 

tegnologievakke aangebied. Volgens Kim en Land (1994:30) het 

die tegnologie-onderwys baie probleme ondervind omdat dit 

sonder die nodige voorbereiding in die leerplan ingeskakel is. 

Een daarvan is die swak gedefinieerde inhoud van die vak. 

Ernstige pogings word egter voortdurend aangewend om hierdie 

gebied te verbeter. Die belangrikste verandering tot dusver was 

met die sesde leerplanverandering sedert 1949 vanaf tegnologie 

na tegnologie/industrie; hiermee saam is die teikenstudent 

vanaf seuns en gedeeltelik dogters verander na seuns en 

dogters op gelyke vlak. Albei geslagte studeer dus nou 

tegnologie/indus- trie asook huishoudkunde (Kim & Land 

1994:30). 

Verder word verskillende aansporingsidees gebruik om beroep

skole meer gewild te maak. Leerlinge aan beroepsgerigte of 

tegniese skole ontvang byvoorbeeld makliker beurse as leerlinge 
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aan akademiese skole. Sedert 1974 word toelatingseksamens vir 

beroepsonderwyskandidate afgele voor die algemene toelatings

toets vir gewone hoerskoolbywoning. Die leerlinge wat nie 

hierdie toetse slaag nie, kan dan die eksamens afle vir 'n 

akademiese hoerskool. Daar word dus probeer om beroepsonderwys 

vir die beter studente meer aanvaarbaar te maak. 

5.4.2 Voorsiening in Suid-Afrika 

In teenstelling met Suid-Korea lyk die voorsiening van beroeps

en tegniese onderwys in Suid-Afrikaanse skole egter heelwat 

anders. Teen 1992 het slegs 11 persent blanke en 0.4 persent 

swart leerlinge tegniese opleiding op hoerskoolvlak ontvang. 

Afgesien van die feit dat minder as die helfte van swart 

matrikulante wat die matriekeksamen skryf, slaag, lei swak 

vakkeuses daartoe dat die matrieksertifikaat weinig beteken in 

die soektog na werk (Landman 1992:38). Die land word dus 

benadeel deur 'n tekort aan geskoolde werkers, daarom beveel 

Rautenbach (1992:371) aan dat leerlinge reeds vanaf senior

sekondere vlak (die nuwe verdereonderwysvlak) eerder beroeps

of tegniese opleiding moet ontvang as akademiese papegaaiwerk 

en wel in plekke waar leerlinge werklik prakties kennis maak 

met dit waarvoor hulle opgelei word. Dit strook met die nuwe 

beleidsvoorstelle van 'n algemeenvormende onderwys wat lei tot 

'n Algemene Onderwyssertifikaat (AOS), gevolg deur 'n Verdere 

Onderwyssertifikaat (VOS) wat voorsiening maak vir diversi

fikasie van onder andere beroeps- en tegniese onderwys (RSA 

1995b:26,32). 

Rautenbach (1992:360) noem dat slegs twee uit elke nege ter

siere studente technikons bywoon en die res universiteite, waar 

hul buitendien dikwels irrelevante kursusse volg. Volgens horn 

word die praktiese en teoretiese gedeeltes van die opleiding so 

geskei dat die verband tussen die twee nie altyd duidelik is 
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nie en sekere vlakke van tegniese opleiding word selfs bereik 

sonder enige praktiese ondervinding (Rautenbach 1992:363). 

Landman (1992:41) stem saam dat die verspreiding van studente 

wat hoer onderwysinrigtings bywoon nie die regte mensekrag 

voorsien nie. 

Bogenoemde probleem is in die Witskrif op Onderwys en Opleiding 

geidentif iseer met die beklemtoning van geintegreerde onderwys 

en opleiding as basis vir die land se suksesvolle mensekrag

verskaff ing (RSA 1995b:15). Sterk algemene onderwys behoort 

hand aan hand te gaan met die ontwikkeling van nuwe kennis, 

vaardighede en tegnologie. Die nuwe onderwysbeleid sal dus nie 

onderwys en opleiding as twee aparte strukture beskou nie, maar 

as 'n geintegreerde geheel. Die uitvoerende verantwoordelikheid 

van opleiding sal egter deur die betrokke ministeries hanteer 

word, wat tot gevolg sal he dat kennis deurentyd vernuwe kan 

word. Aansporingsmaatreels soos krediete vir resultate wat kan 

lei tot verdere studie word ook in die vooruitsig gestel. Die 

instelling van 'n Nasionale Kwalif ikasieraamwerk sal ook 

beteken dat opleiding (aan formele sowel as nieformele inrig

tings) en werksondervinding erken sal word by verdere oplei

ding, wat 'n baie belangrike faktor is by lewenslange onderwys 

en opleiding. Volwasse persone wat nie formele kwalifikasies 

verwerf het nie, sal dus in staat wees om verdere opleiding in 

hul beroepsrigting te ontvang op grond van hul ondervinding. 

Die gaping tussen die verwerwing van kennis enersyds en 

vaardighede andersyds sal dus oorbrug kan word en beroeps

opleiding sal vergemaklik word (Education Information Centre 

1996:6) 

5.4.3 Gevolgtrekking 

Ten opsigte van die hoeveelheid leerlinge wat beroeps- en 

tegniese onderwys ontvang is Suid-Afrika tans waar Suid-Korea 
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reeds heelwat vroeer was. In beide land is daar vandag nog 'n 

voorkeur vir akademiese onderwys - in Suid-Afrika moontlik as 

gevolg van ondervoorsiening oor 'n lang tyd en die stigma wat 

die apartheidsbeleid en die Westerse mentaliteit daaraan 

gekoppel het. In Suid-Korea kan die voorkeur vir akademiese 

onderwys moontlik toegeskryf word aan die sterk invloed van 

Confucianisme op die Koreaanse mentaliteit. 

Alhoewel daar dus in die huidige Suid-Koreaanse mentaliteit 

tekens bestaan van beide die pre-industriele en industriele 

mentaliteit en waardes, wil dit tog voorkom of pogings om die 

kurrikulum te laat beantwoord aan die eise van die beroeps

wereld vrugte afwerp, al beteken dit dat die mense hul eie 

waardes in 'n mate moet aanpas by modernisering. In Suid-Afrika 

maak die Witskrif voorsiening vir 'n nuwe benadering van 

integrasie tussen (akademiese) onderwys en (beroeps-)opleiding 

- met ander woorde 'n wegbeweeg van die gebruiklike "hoof

hand"-skeiding (RSA 1995b:15). Om leerlinge aan te spoor om 'n 

beroeps- of tegniese rigting te volg sal baie aanpassing verg. 

Dit mag egter bevorder word met die instelling van die nie

verpligte Verdere Onderwyssertifikaat (VOS) soos deur die 

Witskrif in die vooruitsig gestel (RSA 1995b:32). Die wyse 

waarop leerplanne in Korea voortdurend aangepas word om tred te 

hou met die jongste ontwikkeling in die beroeps- en tegnolo

giese wereld kan ook vir Suid-Afrika tot voorbeeld wees. 

5.5 ONDERWYSERSOPLEIDING 

5.5.1 Suid-Korea 

In 1990 het die Asia and Pacific Programme of Educational 

Innovation for Development (APEID) (1990:57) bevind dat die 

persepsie van die onderwysersrol in Suid-Korea groot verande

ringe ondergaan het. Veranderde waardes wat spruit uit indus-
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trialisasie het gelei tot swakker werks- en ekonomiese 

omstandighede vir onderwysers. Om steeds te verseker dat die 

regte tipe persoon in die onderwys aangestel word, is aan die 

hand gedoen dat aspirantonderwysers beter gekeur word op grond 

van aanleg en persoonlikheid. Die belangrikheid van onderwys en 

die voorbeeld van die onderwysers aan leerlinge bly 'n priori

teit en daar word deurentyd probeer om onderwysersopleiding te 

verbeter. Navorsing wat kan lei tot die algehele verbetering 

van onderwysersopleiding, insluitend die aankweek van pligs

gevoel en moraliteit by voornemende onderwysers, word voort

durend gedoen (APEID 1990:59). 

Alhoewel die tradisionele mentaliteit nog 'n belangrike rol 

speel in Korea, word onderwysers tog deurentyd opgelei om ook 

aan die vereistes van 'n ten volle ge1ndustrialiseerde same

lewing te voldoen. Dit blyk onder meer uit die volgende 

doelwitte ten opsigte van onderwysersopleiding wat volgens 

APEID (1990:65) gestel is met die stigting van die Koreaanse 

Onderwysuniversiteit: 

- opleiding van onderwysers wat moet bydra tot die 

ontwikkeling van die hele Koreaanse samelewing; 

- opleiding van vakspesialiste; 

- algehele verbetering van die Koreaanse onderwysstelsel; 

- indiensopleiding van alle onderwysers. 

Die opgradering van onderwysers vind plaas deur aandkursusse 

wat aangebied word vir onderwysers wat nie vier jaar opleiding 

het nie en spesiale kursusse wat aangebied word vir gegradu

eerde werkende onderwysers (Chalker & Haynes 1994:87). 
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Daar sal nou kortliks 'n oorsig gegee word oor onderwysers

opleiding vir die verskillende onderwysinrigtings. 

5.5.1.1 Opleiding vir voorskoolse onderwys 

Opleiding van onderwysers vir voorskoolse kinders geskied 

hoofsaaklik aan kolleges waar kursusse 'n minimum van twee jaar 

duur, alhoewel vierjaarkursusse aan sekere universiteite ook 

aangebied word. Die kursusse kan ook deur middel van afstands

onderrig aan die Nasionale Lug- en Korrespondensie-universiteit 

gedoen word. Verskillende onderwyservlakke kan bereik word, 

soos assistentonderwyser, onderwyser (graad 1 en graad 2) en 

direkteur, afhangende van die opleiding ondergaan en kwalifi

kasies verwerf (Lee 1993:14). 

Sedert onlangs word toenemend klem gele op die praktiese deel 

van onderwysstudie en die algemene neiging is dat voornemende 

onderwysers se studie wyer en meer professioneel behoort te 

wees. Indiensopleiding, veral tydens vakansies, kom al meer 

voor en word deur verskillende belangegroepe aangebied. Verder 

bied instellings vir voortgesette onderwys eenjaarkursusse vir 

ouers en onderwysers aan. Daar word ook beoog om die ouers 

toenemend by hierdie kursusse te betrek omdat die waarde van 

die gesinsfaktor in vroee kinderopvoeding nie onderskat kan 

word nie (Lee 1993:15). 

5.5.1.2 Opleiding vir prim.ere onderwys 

Primereskoolonderwysers is aanvanklik aan sekonderevlak

normaalskole opgelei, maar in 1962 is sekere van hierdie skole 

opgradeer na na-sekondere inrigtings waar studente vir twee 

jaar onderwysersopleiding kon ondergaan. Hierdie inrigtings is 

sedert 1984 opgradeer na vierjaarkolleges waar studente 'n 
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graadkursus vir primere onderwys kan doen (Adams & Gottlieb 

1993:67). 

Studente vir hierdie kursus word gekeur deur middel van 

skolastiese prestasiegedomineerde toelatingseksamens. Sedert 

die tagtigerjare word die persoonlikheid en aanleg, asook 

persoonlike aanbevelings van gesaghebbende persone as belang

rike kriteria beskou (APEID 1990:59). 

5.5.1.3 Opleiding vir sekondere onderwys 

Die keuringstelsel van onderwysstudente vir sekondere skole 

berus hoofsaaklik op skolastiese prestasie (APEID 1990:59). 

Onderwysers aan laersekondere skole doen vier jaar opleiding 

aan 'n onderwyskollege of universiteit, terwyl 'n graadkursus 

van vier jaar verpligtend is vir onderwysers aan hoersekondere 

skole (Chalker & Haynes 1994:88,93). Slaagvereistes het in 1985 

verhoog en studente moet 'n gemiddelde B-simbool in hul onder

wysstudies behaal om te slaag (APEID 1990:59). 

5.5.1.4 Opleiding vir beroeps- en tegniese onderwys 

Opleiding vir beroeps- en tegniese onderwys word verskaf aan 

onderwyskolleges, maar veral aan die Industriele Onderwys

departement van die Chungnam Nasionale Universiteit. Onder

wysers word ook op die volgende wyses gewerf: 

korttermynopleiding vir onderwysers wat verwante vakke 

aanbied, soos landbou, handel, vissery en huishoudkunde; 

- uitreiking van onderwyssertifikate aan gegradueerdes van 

ingenieurswesekolleges; 
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- aanwysing van tegnologie-onderwysers deur die skoolhoof 

uit daardie onderwysers wat wel die nodige kwalifikasies 

het om die vakke te onderrig (Kim & Land 1994:31). 

In 1992 is 'n nuwe Industriele Tegnologie-onderwysdepartement 

aan die Koreaanse Nasionale Universiteit ingestel en volgens 

Kim en Land (1994:31) is daar verwag dat die tekort aan tegno

logie-onderwysers teen 1996 uitgewis sou wees. 

5.5.1.5 Indiensopleiding 

Omdat indiensopleiding vir alle onderwysers sedert onlangs 

hoe prioriteit in Suid-Korea geniet, sal daar in meer beson

derhede daarna gekyk word. 

Die behoefte aan meer indiensopleiding vir onderwysers het die 

afgelope jare toegeneem en sedert 1972 is indiensopleidings

inrigtings by nasionale onderwyskolleges ingestel. Redes vir 

die vermeerdering van hierdie tipe opleiding is die volgende: 

- Die uitbreiding van en veranderinge in kennis en tegno

logie vereis voortdurende aanpassings van onderwysers. 

- Die herorganisering van die kurrikulum en onderwys

hervorming vereis 'n toename in indiensopleiding. 

- Ouers dring dikwels daarop aan dat onderwysers indiens

opleiding ontvang om die beste onderwys vir hul kinders 

te verseker. 

- Industrialisasie het ook veranderde waardes tot gevolg 

gehad; onderwysers moet dus deurentyd opgelei word om 

daarby aan te pas en om steeds aan leerlinge morele 

leiding te kan bied (APEID 1990:58). 
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Heropleiding en indiensopleiding verskaf inligting oor nuwe 

onderwysvaardighede en -metodes en verskaf ook geestelike 

opvoeding om onderwysers te motiveer tot 'n sterk lojaliteit 

teenoor die onderwysprofessie en bedagsaamheid teenoor die 

samelewing. Onderwysers word ook soms oorsee gestuur om nuwe 

onderwystegnieke waar te neem en vreemdetaalonderwysers word 

gestuur om hul taalvermoe te verbeter (Adams & Gottlieb 

1993: 69) . 

5.5.2 Suid-Afrika 

In teenstelling met die hoe gehalte onderwysersopleiding in 

Suid-Korea, was 19 persent van onderwysers in Suid-Afrikaanse 

skole in 1992 nie in besit van matrieksertifikate nie, 'n 

verdere 10 persent het geen onderwyskwalifikasie gehad nie en 

slegs sewe persent was gegradueerd (Landman 1992:42). 

Ten opsigte van veranderings en verbeterings in onderwysers

opleiding is daar in die onlangse verlede verskeie voorstelle 

gemaak. Die NEPI-verslag (National Educational Policy 

Investigation) (1993a:240) sonder die volgende as die hoogste 

prioriteite uit: 

- die opgradering van ongekwalif iseerde en ondergekwali

fiseerde onderwysers; 

- die opleiding van dosente wat onderwysers oplei, indien 

nodig; 

die voorsiening van vaardige primereskoolonderwysers, 

veral in gebiede met 'n tekort (met die doel om 

universele primere onderwys te kan voorsien); 
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die voorsiening van goedopgeleide onderwysers vir 

wetenskap en wiskunde; 

- administratiewe en leierskapopleiding vir skoolhoofde; 

die voorsiening van onderwysers vir voorskoolse 

inrigtings; 

- die voorsiening van onderwysers vir volwassene-onderwys. 

In aansluiting hierby dui die Witskrif (RSA 1995b:30) aan dat 

afstands- en indiensopleiding - op 'n totaal nuwe manier 

aangebied - die antwoord is op die groat taak van gehalte

onderwysersopleiding. Spesiale kriteria sal ook geld vir die 

opleiding van onderwysers van vakke soos wetenskap, wiskunde en 

tegnologie, onder andere laer toelatingsvereistes en spesiale 

ondersteuning. 

In die besprekingsdokument van COTEP (Committee on Teacher 

Education Policy) word beklemtoon dat onderwysers ook agente 

van verandering behoort te wees en onder andere moet meehelp om 

'n leerkultuur te vestig en om leerlinge deel te maak van 'n 

nierassistiese, nieseksistiese, demokratiese gemeenskap. 

5.5.3 Gevolgtrekking 

Onderwysersopleiding in Suid-Korea vind plaas aan kolleges of 

universiteite en die minimumtydperk is twee jaar. In Suid

Afrika was daar tot redelik onlangs egter nog geen nasionale 

onderwysbeleid nie; opleiding word aan universiteite en 

kolleges verskaf, alhoewel onder- of ongekwalifiseerde onder

wysers dikwels klasgegee het. Hierdie probleem word egter in 

die nuwe onderwysdokumente aangespreek en opleiding vir alle 

onderwysers aan kolleges en universiteite word aanbeveel. 
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Dit blyk egter dat, as gevolg van die geweldige agterstand van 

swart onderwys in Suid-Afrika, die vroeere formele opleiding 

nie meer in alle gevalle die alfa en omega sal wees by die 

aanstel van onderwysers nie. Afstands- en indiensopleiding gaan 

'n baie belangrike rol speel en dit kan aanvaar word dat 

formele onderwysersopleiding sal verskil van vroeere opleiding 

as gevolg van die klem op onderwys en opleiding as gelntegreer

de geheel en ook omdat onderwysers as agente van verandering 

gesien word en dus opgelei moet word vir hierdie funksie. 

As gevolg van die heterogeniteit van die Suid-Afrikaanse 

bevolking en die verlede waarin blanke onderwysers voorkeur

behandeling van die regering ontvang het, mag 'n gemeenskaplike 

onderwyskultuur, soos die van Korea, baie moeilik gevestig 

word. Die ingewikkelde "bymekaarkom" van mentaliteite in Suid

Afrika wat komplekse netwerke en relasies op interpersoonlike 

vlak en op die verhoudinge tussen die verskillende deelstruk

ture en komponente van die onderwysstelsel tot gevolg het, kan 

probleme verskaf wat dalk drastiese maatreels in die verband 

kan noodsaak. Die situasie word vererger deur die Suid

Afrikaanse onderwysers se gebrekkige aansien en gepaardgaande 

dissiplinere probleme. 

Omdat doelbewuste pogings aangewend word om, afgesien van die 

behoud van positiewe aspekte van hul tradisionele kultuur, nie 

agter te raak ten opsigte van industriele ontwikkeling nie, is 

opgradering van Koreaanse onderwysers se kennis en vaardighede 

veral ten opsigte van die tegnologie ook 'n belangrike afdeling 

van hul onderwys. Dit sal dus ook by Suid-Afrikaanse onder

wysers berus om, met inagname van die verskillende mentaliteite 

in die klas, leerlinge bewus te maak van sekere vaardighede, 

kennis en waardes wat tot almal se voordeel sal strek in 'n 

heterogene gelndustrialiseerde land. 
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5.6 ONDERWYS VAN MORELE WAARDES 

5.6.1 Confucianisme en morele opvoeding in Suid-Korea 

5.6.1.1 Inleiding 

Volgens Confucius is opvoeding wat gebaseer is op morele 

kultivering die sleutel tot die ontwikkeling van die ideale 

samelewing en hierdie beginsel van morele opvoeding word in die 

Koreaanse onderwyswet soos volg opgeneem: 

Education shall, under the ideal of "Hong-ig-in-gan" 
(benefit for all mankind), aim to assist all people in 
developing the integrity of individuals and the ability to 
live an independent life in a democratic society and to 
contribute toward the common prosperity of mankind (Kim 
1980:161). 

Af gesien van spesif ieke lesperiodes op die skoolrooster word 

morele opvoeding ook aangebied in alle opvoedkundige aktiwi

teite wat meehelp om leerlinge tot verantwoordelike volwassen

heid te laat ontwikkel (NIER 1986:426). 

Gondo (1995:5) noem dat navorsing onder Koreaanse studente aan 

die lig gebring het dat morele onderwys 'n gesonde mentaliteit 

tot gevolg het, wat beteken dat hul nie slegs vir hulself wil 

leef nie, maar van hulp wil wees vir ander. Dit blyk dat 'n 

verantwoordelikheidsgevoel onder die Koreaanse nasie bly 

bestaan, soos wat dit tradisioneel volgens die Confuciaanse 

lewensreels bestaan het. Omdat onderwys gesien word as 'n 

metode om die gewenste waardes en gedrag by leerlinge tuis te 

bring, word bogenoemde doelstelling onder meer geoperasionali

seer in die aanbieding van morele opvoeding as 'n afsonderlike 

verpligte en baie belangrike vak om tot voordeel van die hele 

nasie te wees (Sooyeon 1988:93). 
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Vir die res van die bespreking oor morele opvoeding word daar 

hoof saaklik gesteun op die publikasie Elementary/primary 

school education in Asia and the Pacific (NIER 1986) omdat dit 

die enigste Engelse bron was wat die onderwerp breedvoerig 

bespreek. 

5.6.1.2 Algemene doelstellings 

Na Suid-Korea se onafhanklikheid in 1953 het morele opvoeding 

sterk gefokus op ideologiese opvoeding, veral antikommunisme en 

nasionale veiligheid, sowel as op nasionale etiek. Na die val 

van kommunisme het dit verander na opvoeding vir die vereniging 

van die twee Koreas (Ministry of Education 1994:78). Verder is 

daar ook gefokus op die kultivering van hoflikheid, opregtheid, 

inagneming van ander en 'n gesonde sosiale lewe (Suh 1988:93). 

Vandag is die doel van morele opvoeding om gewenste morele 

norme en oordeel by leerlinge aan te kweek, met die oog daarop 

om hul voor te berei om verdraagsaamheid teenoor persone van 

ander kulture te openbaar en vreedsame verhoudinge met hulle 

aan te knoop (Ministry of Education 1994:79). Leerlinge word 

bewus gemaak van die basiese maniere en morele reels wat nodig 

is vir die daaglikse lewe en word gemotiveer om selfbeheer in 

morele gedrag aan te kweek. Dit sluit in dat kinders leer om 

saam te werk vir nasionale ontwikkeling, demokrasie en nasie

trots. Hierdie tipe onderwys sluit ook in die aankweek van 

waardes en houdings wat tot voordeel van die land sal strek, 

soos morele, menslikheids-, burgerskaps-, sosiale en etiese 

opvoeding (NIER 1986:426). Kinders leer dus van jongs af om te 

beantwoord aan die behoeftes van die gemeenskap eerder as aan 

individuele behoeftes, in ooreenstemming met die Koreaanse 

mentaliteit. 
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5.6.1.3 Onderrigwyse 

In die primere skool word twee periodes van 40 minute elk per 

week afgestaan aan morele onderwys, asook op junior hoerskool, 

waar die periodes vyf minute langer is. Op hoerskool word die 

vak "Nasionale Etiek" genoem en word een periode van 50 minute 

per week daaraan bestee (NIER 1990:99; Sooyeon 1988:93). Elke 

primereskoolonderwyser wat 'n registerklas het, is in beheer 

van die morele opvoedingsklasse daarvan, terwyl dit op hoer

skool deur 'n spesifieke onderwyser aangebied word. Die 

Koreaanse Nasionale Instituut vir Onderwysnavorsing, wat 'n 

aparte afdeling vir morele opvoeding het, is verantwoordelik 

vir die opstel van handboeke en gidse daarvoor (NIER 1986:428). 

Lesings is die algemeenste manier van aanbieding, maar nuwe 

onderrigmetodes soos besprekings word al hoe meer gebruik. Van 

onderwysers wo,rd verwag om die verband tussen die waardes wat 

in morele opvoeding bespreek word en die ander vakke te 

beklemtoon. Hul behoort ook te alle tye rolmodelle te wees ten 

opsigte van morele standaarde. Alle leerlinge neem deel aan 

besprekings ten opsigte van byvoorbeeld dissiplinehandhawing in 

die klas of dienste wat die klas aan die gemeenskap kan lewer. 

Buitemuurse aktiwiteite dien ook om die kwaliteit van die 

leerlinge as demokratiese en samewerkende burgers van die land 

te bevorder (NIER 1986:429). 

5.6.1.4 Onderwysersopleiding 

Basiese morele opvoeding maak deel uit van die opleiding wat 

laerskoolonderwysers ontvang, maar op hoerskoolvlak, waar 

onderwysers spesialiseer in die aanbied van 'n paar spesifieke 

vakke, is morele opvoeding in 'n mate 'n probleem, want die 

vak word tydens die onderwyser se opleiding nie apart onderrig 
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nie. Sedert onlangs het sommige universiteite egter afsonder

like departemente vir morele opvoeding gestig, waar onderwysers 

'n sertifikaat kan ontvang vir die suksesvolle voltooiing van 

kursusse. Na indiensneming word kort kursusse in morele opvoe

ding ook aan onderwysers gebied om die kwaliteit van hul 

onderrig te verbeter. 'n Verdere wyse van indiensopleiding vind 

plaas wanneer ervare onderwysers wat opgelei word vir 'n 

volgende posvlak, verplig word om ook morele opvoeding te 

ontvang (NIER 1986:429). 

5.6.1.5 Evaluering 

Leerlinge word geevalueer in skriftelike toetse wat byvoorbeeld 

'n begrip van morele norme en beginsels, probleemoplossing en 

houdings jeens morele sake toets. Hierdie toetse word deur 

deskundiges van die Nasionale Instituut vir Onderwysnavorsing 

opgestel, alhoewel onderwysers self ook toetse opstel oor 'n 

betrokke les (NIER 1986:430). Verder neem onderwysers leerlinge 

waar om te sien of daar morele ontwikkeling plaasvind ten 

opsigte van byvoorbeeld hardwerkendheid, wetsgehoorsaamheid, 

verantwoordelikheidsin en samewerking (NIER 1986:431). 

Die resultate van die evaluering word aan die ouers verskaf 

sodat hul ook meer betrokke kan wees in die kinders se morele 

opvoeding. 

5.6.1.6 Beplanning vir die toekoms 

Probleme wat in die tagtigerjare in Korea ondervind is met 

morele opvoeding en waarvoor dus 'n oplossing gevind moet word 

is hoofsaaklik die volgende: 
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Opleiding, veral vir laerskoolonderwysers, was tot 

onlangs onvoldoende omdat die vak nie afsonderlik as 'n 

onafhanklike vak aangebied is nie. 

- Evaluering is problematies omdat slegs die kognitiewe 

kennis daarvan in geskrewe toetse geevalueer word en 

die evaluering van werklike morele ontwikkeling 

onderworpe is aan subjektiwiteit van die waarnemende 

onderwyser (NIER 1986:433). 

Die Nasionale Instituut vir Onderwysnavorsing meen dat morele 

onderwys in Korea sal voortduur en selfs mag uitbrei omdat die 

sosiale behoefte daaraan toeneem (NIER 1986:433). 

5.6.2 'n Veranderde siening van morele en godsdiensopvoeding 

in Suid-Afrika 

Soos in hoofstuk 3 genoem, was die uitgangspunt van openbare 

skole in Suid-Afrika tot 1994 veronderstel om Christelik

nasionaal te wees, alhoewel dit nie deur almal toegepas is nie, 

as gevolg van redes soos uiteengesit in hoofstuk 2 en 4. Geen 

nasionale kurrikulum daarvoor het bestaan nie en spesif ieke 

morele onderrig het nie voorgekom nie, behalwe by sommige skole 

vir sekere rassegroepe. Buitendien is daar as gevolg van die 

dominansie van die Westerse kultuur eenvoudig aanvaar dat die 

blanke manier van dinge doen korrek en aanvaarbaar was. Die 

oorbekende uitspraak van Verwoerd dat "Bantu Education" mense 

vir 'n minderwaardige posisie in die samelewing moes voorberei 

is 'n goeie illustrasie hiervan. Dit het dus gelei tot 'n 

verborge kurrikulum wat 'n onverwagse teenoorgestelde uit

werking gehad het as wat die owerhede se bedoeling was. 

Heese (1992b:vii) noem dat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

nie genoeg doen om morele waardes soos byvoorbeeld werksetiek 
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by leerlinge aan te wakker nie. Leerlinge voltooi ook hul 

skoolopleiding sander om 'n morele waardestruktuur aan te leer 

om die komplekse hedendaagse lewe te hanteer. Die ineenstorting 

van die leerkultuur het egter 'n situasie geskep waarin dit 

onmoontlik was om basiese norme en waardes van goeie burgerskap 

te kweek. 

In die nuwe onderwysbeleid word voorsiening gemaak vir die 

aanleer van sekere waardes, onder andere die gemik op verdraag

saamheid en samewerking, wetsgehoorsaamheid, konflikhantering 

en produktiwiteit (RSA 1995b:22). Dit is nog nie duidelik hoe 

die waardes in die kurrikulum neerslag sal vind nie. In die 

Witskrif op Onderwys en Opleiding (RSA 1995b:43) word ook 

bepaal dat elke persoon 'n reg tot godsdiensvryheid en opinie 

in die nuwe onderwysbestel sal he. Dit blyk dat daar voor

siening vir suiwer godsdiensperiodes sal wees, indien so 

verkies. Bywoning daarvan sal vrywillig wees en geen godsdiens 

sal voorkeur kry bo 'n ander nie (RSA 1995b:44). Dit word ook 

genoem dat onderwys waardes soos samewerking, verdraagsaamheid, 

verantwoordelikheid en goeie burgerskap moet promoveer, maar 

dit is nog nie duidelik op watter wyse dit sal plaasvind nie 

(RSA 1995b:22). 

5.6.3 Gevolgtrekking 

Terwyl morele onderwys in Suid-Korea berus op een onderliggende 

tradisionele mentaliteit, word dit in Suid-Afrika bemoeilik 

deur die aanwesigheid van 'n hele aantal onderliggende tradi

sionele mentaliteite, wat aanleiding gee tot 'n botsing van 

waardes. Ongelukkig was daar in Suid-Afrika geen nasionale 

paging om deur middel van verpligte morele onderwys die tradi

sionele en industriele mentaliteite met mekaar te versoen, soos 

in die geval van Korea nie. Die verpligte Christelike gods-
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diensonderrig wat voorheen in Suid-Af rikaanse skole aangebied 

is, is ook deur sommige groepe verwerp. 

Suid-Afrika kan dus leer van die Suid-Koreaanse voorbeeld waar 

spesifieke periodes aan morele onderwys afgestaan word vir die 

aankweek van gewenste waardes wat verband hou met sowel die 

tradisionele as industriele mentaliteit, soos byvoorbeeld 

kreatiwiteit en ondernemingsgees (industrieel), samewerking 

(tradisioneel) en bereidwilligheid tot nasionale ontwikkeling 

(beide). Hiermee word die oorgang na 'n industriele mentaliteit 

('n vereiste vir modernisering en gevolglike ekonomiese groei) 

vergemaklik. Die belang van morele onderwys op skoal spreek dus 

van die Confuciaanse invloed wat vandag nog geld in Koreaanse 

skole. Ten spyte van die eise wat modernisering stel, word daar 

steeds deur die onderwys probeer om die positiewe tradisionele 

eienskappe wat nodig is vir 'n verdraagsame en vreedsame same

lewing, te behou. 

5.7 OUERBETROKKENHEID 

Alhoewel ouerbetrokkenheid nie deel uitmaak van die interne 

struktuur van 'n onderwysstelsel nie, speel dit so 'n belang

rike rol in die sukses van onderwys (soos verduidelik in afde

ling 5.2.5) en is daar so 'n behoefte daaraan in Suid-Afrika, 

dat dit ingesluit word as 'n tema van bespreking. Dit gaan 

veral oor die ouer se motivering van en betrokkenheid by die 

kind en die onderwys, en nie sodanig oor die ouers se verteen

woordiging op skoolliggame nie. Eersgenoemde is volgens Chalker 

en Haynes (1994:189) een van die belangrikste invloede op die 

resultate van die onderwysproses en hierdie verhandeling handel 

juis oor moontlike faktore van onderwyssukses. 

Chalker en Haynes (1994:191) noem die volgende belangrike 

punte wat vereis word van ouers om 'n suksesvolle leeretiek by 
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'n kind te vestig, soos blyk uit die waarneming van die tien 

"w~reldklasskole": 

- hoe verwagtinge van 'n kind op skool; 

- dissipline sodat die kind dissipline op skool sal 

aanvaar; 

die aanleer van 'n liefde vir leer deur kinders te wys 

op die wondere van die omgewing; 

- die aanleer van 'n liefde vir lees by kinders; 

- die bewusmaking by die kind van die belangrikheid van 

onderwys vir sukses in die lewe; 

- die bewusmaking by die kind van die belangrikheid van 

harde werk vir sukses; 

- die ontwikkeling van 'n liggaamlike en geestelike 

gesonde kind; 

- die skep van 'n geweldvrye en konflikvrye huislike 

omgewing; 

- die kweek van respek vir onderwysers. 

Bogenoemde bevestig die algemene beskouing dat dit hoofsaaklik 

by die ouers berus of die kind 'n leeretiek sal aanleer of nie. 

Volgens Chalker en Haynes (1994:198) is daar ook bevind dat hoe 

verwagtings van ouers nie kinders tot selfmoord dryf nie; 

Kanada en Noord-Amerika wat beskuldig word van laks onderwys

standaarde, het byvoorbeeld 'n heelwat hoer selfmoordsyfer 

onder tieners as Oosterse lande soos Japan en Korea. 

148 



5.7.1 Suid-Koreaanse ouers se bydrae tot opvoeding en onderwys 

Volgens Yao en Kierstead (1984:84) le die opvoeding van hul 

kinders Koreaanse ouers baie na aan die hart, veral omdat 

onderwys so 'n belangrike rol speel in die Confuciaanse etiek. 

Soos reeds in hoof stuk 3 aangedui word die gesin ook beskou as 

die belangrikste eenheid in die gemeenskap. Ouers ondersteun 

hul kinders dikwels ten koste van hulself en die hegte gesins

band wat eie is aan die Koreaanse kultuur word hierdeur verder 

versterk. Moederklubs wat meer breedvoerig in afdeling 6.3.2 

bespreek word, getuig ook van die toewyding aan goeie opvoeding 

vir kinders. 

Ten spyte van bogenoemde het veranderinge tog die harmonie van 

die gesinslewe versteur, want industrialisasie en verstede

liking het gelei tot kerngesinne (en werkende moeders), in 

teenstelling met die uitgebreide gesin van die tradisionele 

gemeenskap. Polities-sosiaal en kultureel moes Koreane gewel

dige aanpassings maak en dus het ouers dikwels onseker gevoel 

oor hul rol en interaksie met kinders in die veranderde same

lewing. Sommige ouers het begin besef dat ouerskap eintlik 

aangeleer behoort te word (Chung 1993:109). Hulle moes dus die 

goue middeweg tussen selfaktualisering en 'n kollektiewe 

gesinslewe vind en dit aan die kind bied. 

Die Association for Fostering the New Generation bied programme 

aan vir ouers en voornemende ouers wat onder andere gesins

verhoudings, huishouding, basiese etiket, waardevorming, 

ontspanning, besluitneming en probleemoplossing insluit (Jae & 

Chung 1993:110). Opnames word gemaak van behoeftes wat ouers 

ondervind ten opsigte van kinderopvoeding en dit word dan in 

besprekingsgroepe hanteer. Konferensies, nuusbriewe, waar

nemings, demonstrasies en lesings word aangebied, asook groep-
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besprekings, werkswinkels en programme vir die massamedia. 

Ouers verkies veral inligting oor die kreatiewe ontwikkeling 

van die kind en volgens Jae en Chung (1993:118) behoort hierdie 

afdeling van die kurrikulum heelwat uit te brei. 

Finansieel dra die ouers ook tot 'n groat mate by om onderwys 

vir die kind moontlik te maak. As gevolg van die geweldige 

kompetisie om leerlinge by spesifieke hoerskole of na-skoolse 

inrigtings te laat inskryf, spandeer ouers ook groat bedrae 

geld aan privaatklasse, soos in hoofstuk 7 bespreek sal word. 

Dit is dus duidelik dat Suid-Koreaanse ouers deur middel van 

selfverbetering, persoonlike en finansiele opoffering en noue 

samewerking met die skoal 'n baie belangrike rol speel in die 

onderwyssukses van Suid-Korea. 

5.7.2 Ouerbetrokkenheid in Suid-Afrika 

Die situasie ten opsigte van ouerbetrokkenheid in Suid-Afri

kaanse skole sien daar egter anders uit as in Suid-Korea. 

Vandag nog is 'n groat persentasie van Suid-Afrikaanse ouers 

nie in staat om hul kinders werklik te motiveer of te help 

nie, omdat hulle self geen of min onderwysgeleenthede gehad 

het. Faktore soos armoede, werkloosheid en apartheid het die 

situasie vererger. Meer onlangs was die "vryheid voor 

onderwys"-slagspreuk wat met boikotte en geweld gepaard gegaan 

het, 'n verdere oorsaak vir die gebrek aan ouerinvloed. 

Alhoewel ouerverenigings by skole voorkom en die belangrikheid 

van ouers se aktiewe betrokkenheid in die onderwys van hul 

kinders per wet erken word, speel die oorgrote meerderheid 

ouers nie werklik 'n groat rol daarin nie. Die staatsonder

steunde model C-skole van die afgelope jare het ouers meer 

seggenskap en verantwoordelikheid gegee, maar dit het nog nie 
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beteken dat ouers van byvoorbeeld agtergeblewe gemeenskappe 

groot deelname daaraan gehad het nie (Claassen 1995:484). 

'n Kultuur van ouerbetrokkenheid moet dus nog onder ouers 

aangekweek word. Dit word gestaaf deur 'n berig in die Sunday 

Times (4 Augustus 1996:12) dat die gebrek aan ouerbetrokkenheid 

'n afbrekende invloed op sommige skole het en daar word gemeen 

dat 'n verhouding van vertroue en respek tussen skole en ouers 

gekweek sal moet word. Die waardes van die ouerhuis is dus van 

groot belang, want dit bepaal of daar 'n leeretiek aangekweek 

sal word of nie. 

Die Taakspan wat saamgestel is om die finansiele beleid van 

die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysstelsel te bepaal, beklemtoon 

dat ouers se rol by skole al hoe belangriker word. Nie net sal 

hulle f inansieel groter bydraes moet maak nie, maar ook arbeid 

en vaardigheid beskikbaar moet stel (RSA 1996b:128). 

5.7.3 Gevolgtrekking 

In beide Suid-Korea en Suid-Afrika stel veranderde maatskaplike 

en ekonomiese omstandighede meer eise aan ouers se vermoe om 

kinders op te voed tot verantwoordelike selfversorgende 

burgers. Suid-Korea wend egter daadwerklik pogings aan om 

probleme wat vererger word deur modernisasie en industriali

sasie te bekamp, deurdat ouerskap gesien word as 'n vermoe wat 

aangeleer en verbeter kan word en ouerskapprobleme op georga

niseerde wyse aangespreek word. In Suid-Afrika kom sulke 

georganiseerde stappe tot beter ouerskap nog nie op groot skaal 

voor nie, alhoewel Suid-Afrikaanse ouers as gevolg van die 

kompleksiteit van die politieke en sosiale situasie en uiteen

lopende mentaliteite 'n moeilike taak het in vergelyking met 

die homogene Suid-Koreq. Die onderwysagterstand van 'n groot 

gedeelte van Suid-Afrikaanse ouers en die morele verwarring wat 
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ontstaan het bemoeilik hierdie taak verder. Ouers sal dus 

opgelei moet word om hul kinders meer ondersteuning te kan 

bied. 

5.8 SLOT 

Dit kom voor asof die bespreekte aspekte van formele onderwys

voorsiening 'n belangrike rol speel ten opsigte van die 

onderwyssukses van Suid-Korea en dat Suid-Afrika wel kan leer 

uit die voorbeeld. Ouerbetrokkenheid behoort ook nie onderskat 

te word nie en omdat Suid-Afrikaanse ouers soms nie die vermoe 

het om hul kinders werklik te ondersteun in hul onderwys nie, 

as gevolg van hul eie onderwysagterstand, behoort afstands- en 

volwassene-onderwys 'n prioriteit van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel te wees. Die aanbieding van hierdie tipe 

onderwys word dus in die volgende hoofstuk bespreek. 
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HOOFSTUK 6 

AFSTANDS- EN VOLWASSENE-ONDERWYS 

6.1 INLEIDING 

Behalwe vir insigte uit die formele onderwysstelsel van Suid

Korea, is daar ook afstands- en volwassene-onderwysprogramme 

wat nuttige inligting kan verskaf. Sowel volwassene- as 

afstandsonderwys is prioriteitsareas wat deur die nuwe Suid

Afrikaanse regering geidentifiseer word. In die Witskrif op 

Onderwys en Opleiding word dit byvoorbeeld gestel dat basiese 

en lewenslange onderwys as noodsaaklik beskou word vir die 

uitwissing van die geweldige onderwysagterstand van die land en 

dat daar geleer kan word van die wereldwye ondervinding van 

ander lande met betrekking tot nuwe metodes vir hierdie tipe 

onderwys (RSA 1995b:28). Omdat Suid-Korea soveel sukses behaal 

het op hierdie gebied, behoort Suid-Afrika veel te kan leer 

daaruit. 

As gevolg van die aard van die bronne wat oor Suid-Korea 

beskikbaar is, word volwassene-onderwys hier gebruik om te 

verwys na aktiwiteite vir volwassenes wat daarop gemik is om 

vaardighede te verbeter, selfvervulling en gesonder sosiale 

verhoudinge moontlik te maak en gemeenskapsbedrywighede te 

stimuleer. Die klem is dus op gemeenskapsonderwys. Afstands

onderwys het dieselfde mikpunt, maar is nie noodwendig net op 

volwassenes gerig nie. Dit behels wel dat studente nie voltyds 

onderwysinrigtings bywoon nie, maar ook van die media gebruik 

maak om te studeer (Sooil 1981:6). Vir die doel van die 

verhandeling word af standsonderwys egter beperk tot af stands

onderwys vir volwassenes. 
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6.2. AFSTANDSONDERWYS IN SUID-KOREA 

6.2.1 Agtergrond 

Sedert onafhanklikheidswording is afstandsonderwys beskou as 

een van die moontlike strategiee om geletterdheid en lewens

lange leer te bevorder. Op daardie tydstip was 78 persent van 

Koreane bo die ouderdom van 15 jaar ongeletterd en dit het 

bygedra tot die grootskaalse vraag na onderwys aan volwassenes. 

In die grondwet van Suid-Korea verskyn ook die bepaling dat die 

staat lewenslange onderwys sal bevorder (Sooil 1981:135). 

Af standsonderrig in Suid-Korea is beskou as die antwoord op die 

groeiende getal skoolverlaters, asook op die toenemende aan

vraag na lewenslange opvoeding. Die erns waarmee dit bejeen 

word, spreek weereens van die uiters belangrike posisie wat 

onderwys in die Koreaanse kultuur beklee. Afstandsonderrig is 

ook 'n alternatief vir voornemende studente wat nie die 

toelatingseksamens vir tersiere onderwys kon slaag nie. Daarby 

is dit ook nie so 'n groot finansiele las op die skouers van 

die student nie (UNESCO 1992:430). 

Die Presidensiele Kommissie vir Onderwyshervorming beklemtoon 

die belangrikheid van af standsonderrig en aksentueer veral die 

volgende punte: 

Skole moet beskikbaar wees vir deurlopende onderwys, nie 

net vir jong studente nie, maar ook vir die volwasse 

deel van die bevolking. 

- Die skakel tussen onderwys en die beroep behoort so 

buigsaam as moontlik te wees, sodat werknemers hul 

opleiding kan uitbrei. 
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- Onderwysfasiliteite behoort so uit te brei dat dit nuwe 

onderwysbehoeftes ten opsigte van die vinnig-veranderen

de tegnologiese wereld kan aanspreek (UNESCO 1992:432). 

6.2.2 Afstandsonderwysinstellings 

Seker die bekendste afstandsonderwysinstansie in Suid-Korea is 

die Korea Lug- en Korrespondensie-universiteit (KLKU). Aange

sien daar ook die meeste inligting oor hierdie netwerk is, sal 

die gedeelte oor afstandsonderwys sterk daarop fokus. Afgesien 

van die KLKU is daar hoofsaaklik drie ander instansies wat 

formele korrespondensiekursusse aanbied, naamlik: 

- die Koreaanse Onderwysontwikkelingsinstituut se Lug- en 

Korrespondensiehoerskole; 

- die Koreaanse Standaardvereniging; 

- die korrespondensiekursus vir Katolieke leerstellinge. 

Die KLKU en die Lug- en Korrespondensiehoerskole is die 

grootste van hierdie instellings en studente van oor die hele 

land kan daarby inskryf. Die KLKU is in 1972 as 'n tak van die 

Seoul Nasionale Universiteit gestig en het binne tien jaar tot 

'n onafhanklike universiteit met nege departemente gegroei. Die 

hoerskole is hoofsaaklik ingestel vir persone wat nie onderwys 

verder as die middelskool (graad 10) gehad het nie. Die kurri

kula is feitlik dieselfde as die van gewone universiteite en 

hoerskole, en veral beroepsgerigte kursusse is baie gewild. 

Verder is daar talle nieformele afstandsonderrigfasiliteite 

beskikbaar, waar veral die uitsaaimedia en ondersteunende 

leesmateriaal 'n belangrike rol speel. Dit kan deur enige 

persoon aangebied word en is hoofsaaklik gemik op volwassenes, 
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kos niks en vereis nie ekstra voorbereiding van die leerders 

nie (UNESCO 1993:137). 

6.2.3 Doelstellings 

Die uiteindelike doelstelling met afstandsonderrig is, soos die 

van konvensionele onderwys, die vorming van onafhanklike en 

kreatiewe burgers met 'n hoe vlak van moraliteit. Doelwitte 

sluit dus in 'n sin vir kulturele identiteit, vorming van die 

totale persoon en aanpasbaarheid by 'n veranderende wereld 

(UNESCO 1993:150). 

Die doelstellings van die KLKU is oorkoepelend van die ander 

korrespondensie- en af standonderriginstansies en kom hoof

saaklik op die volgende neer: 

die uitbreiding van onderwysgeleenthede vir sekondere 

skoolverlaters; 

- die opleiding van geskoolde mensekrag en dus ook die 

verhoging van kwalifikasies van werknemers deur middel 

van studie en werk; 

- nasionale en gemeenskapsontwikkkeling; 

- gelykheid ten opsigte van onderwysgeleenthede; 

- lewenslange onderwys om voltydse leergeleenthede aan 

volwassenes te verskaf na basiese onderwys en aan die 

wat op vroeere ouderdom geen formele onderrig ontvang 

het nie; 

- persoonlike ontwikkeling om die individu te help om 

persoonlike ideale te verwesenlik; 
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- onderwys teen laer koste as voltydse formele onderwys; 

- die opgradering van onderwysers se kennis, vaardighede 

en onderrigmetodes (UNESCO 1992:435). 

6.2.4 Kursusse 

Af standsonderwyskursusse kan wissel van die aanleer van eenvou

dige praktiese vaardighede by informele instellings tot inge

wikkelde wetenskappe en tegnologie wat aan die korrespondensie

uni versi tei t aangebied word. Nieformele kursusse wissel van 

selfhelpmetodes tot kuns en wiskunde en die programme word ook 

soms ondersteun deur werkswinkels en seminare, veral die wat 

daarop gemik is om werkers se opleiding te verbeter (UNESCO 

1993:136). 

Ander instansies bied kort kursusse aan, soos die Katolieke 

Kerk se weeklange korrespondensiekursus vir aanneming deur die 

kerk. Werkstukke wat deur dosente nagesien word, vorm ook 'n 

belangrike deel van hierdie tipe kursusse. 

Daar sal vervolgens na die werking van die KLKU gekyk word, as 

voorbeeld van 'n formele afstandsonderwysinrigting. 

6.2.5 Beheer, administrasie en koordinering 

6.2.5.1 Koordinering van verskillende instellings 

In teenstelling met nieformele afstandsonderrig wat deur enige 

persoon georganiseer kan word, word formele af standsonderrig

instellings gestig en toesig oor gehou deur statutere liggame 

soos die regering en die munisipaliteit. So byvoorbeeld word 
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die KLKU beheer deur die Ministerie van Onderwys, terwyl die 

soortgelyke skole onder beheer van die Provinsiale Raad van 

Onderwys val. Die liggame hanteer die administrasie, terwyl die 

instellings vry is om hul eie programme te organiseer (UNESCO 

1992:432). 

KEDI (Korean Education Development Institute), 'n onafhanklike, 

maar staatsgesubsideerde navorsingsorganisasie, koordineer die 

praktyke van die Koreaanse Lug- en Korrespondensiehoerskole. 

Alhoewel daar in 1993 reeds 52 sulke instellings was, is hul 

leerinhoud gebaseer op dieselfde medialesings en evaluerings

metodes. Jeug en volwassenes word dus in staat gestel om hul 

onderrig na formele skoolbywoning voort te sit, afgesien van 

waar in die land hulle hul bevind (UNESCO 1993:137). 

6.2.5.2 Finansiering 

Die regering dra 50 persent van die koste van formele af stands

onderwys by en studente of leerlinge die res (UNESCO 1992:431). 

As gevolg van die samewerking tussen die KLKU en die aangewese 

instellings wat dosente en klaskamerruimte voorsien, beloop die 

onderwyskoste ongeveer een dertiende van die koste aan 'n 

konvensionele universiteit (UNESCO 1993:140). 

6.2.5.3 Streekskantore 

Die KLKU het twaalf streekstudiesentrums in die hoofstede van 

provinsies en in sekere kleiner stede en distrikte (UNESCO 

1993:140). 
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6.2.6 Onderrig en evaluering 

6.2.6.1 Onderrigmetodes 

Die multimediabenadering word gebruik, met ander woorde 

algemene uitsaaiprogramme in aansluiting by die korresponden

siemateriaal, word aangebied (UNESCO 1993:137). Radio-uitsaai

tyd op die Onderwysuitsaaisisteem beloop tien uur per dag 

(UNESCO 1993:140) en daar word 360 dae van die jaar uitgesaai 

(UNESCO 1993:147). Bandkassette en handboeke word ook aan 

studente gebied omdat die uitsaaityd nie altyd voldoende is 

nie. 'n Televisiekanaal uitsluitlik vir afstandsonderwys word 

in die vooruitsig gestel (UNESCO 1993:147). Die gebruik van 

rekenaarterminale en faksfasiliteite by streekskantore is ook 

die begin van 'n verbeterde onderwystelekommunikasienet (UNESCO 

1993:144). 

Van studente word verwag om jaarliks 862 ure aan selfstudie en 

160 ure aan radio-onderrig te wy. Bowendien woon hulle elke 

tweede Sondag verpligte klasse by (UNESCO 1993:137). Aan die 

einde van elke semester woon studente somer- of winterskole 

vir ongeveer vyf dae by waartydens probleme opgeklaar en werk 

hersien word (UNESCO 1993:140). As gevolg van werkverpligtinge 

van sommige studente, wat veroorsaak dat sulke skole nie 

bygewoon kan word nie, word aand- en naweekklasse in die loop 

van die kwartaal aangebied (UNESCO 1993:148). 

6.2.6.2 Evaluering 

Afgesien van toetse aan die einde van 'n module word 'n toets 

of eksamen wat 70 persent van die totale punt tel, afgele en 

die orige 30 persent word bepaal deur die student se geskrewe 

werkstukke (UNESCO 1993:137). 
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6.2.7 Probleme in afstandsonderwys 

Alhoewel die afstandsonderriginstellings geweldige voordele vir 

die bevolking inhou, ondervind hulle wel probleme soos die 

volgende: 

- 'n geweldige hoe uitsaksyfer; 

- 'n tekort aan klaskamers en gekwalifiseerde onderwysers/ 

dosente; 

- 'n tekort aan noodsaaklike tegniese kursusse; 

- 'n beperkte aantal tutoriale klasse; 

- beperkte interaksies tussen dosent en student; 

- onvoldoende samewerking tusssen programopstellers en 

-aanbieders (UNESCO 1993:151). 

Afgesien van die tipe afstands- en/of -volwassene-onderrig wat 

daarop gemik is om werksgeleenthede te verbeter, is die tipe 

onderrig wat gebied word om die gemeenskap in die algemeen te 

verbeter van groot belang. Voorbeelde van hierdie tipe onderwys 

word in die volgende afdeling bespreek. 

6.3 GEMEENSKAPSONDERWYS IN SUID-KOREA 

Gemeenskapsonderwys aan volwassenes is veral gemik op die 

verbetering van die gemeenskap en is ook van groot belang vir 

die Suid-Afrikaanse samelewing, gesien teen die agtergrond van 

die huidige maatskaplike probleme van die land. Dit vind plaas 

in die gemeenskap self en beteken meestal dat plaaslike persone 
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hul dienste aanbied om die ander te help. Die mentaliteit van 

die gemeenskapslede is van belang, omdat dit van hulle afhang 

of hul bereid is om hul dienste aan te bied en/of van die 

aangebode dienste gebruik sal maak. Koreaanse voorbeelde wat in 

die verhandeling bespreek word, is die Saemaul Undong of uNuwe 

Gemeenskapsbeweging", gesinsbeplanningpogings en geletterd

heidsinisiatiewe. 

6.3.1 Saem.aul Undong (~Nuwe Gemeenskap"-beweging) 

Saemaul Undong verwys na die gemeenskap se pogings om landelike 

gebiede te moderniseer. Leiers van die gemeenskappe woon 

kursusse by en versprei die inligting weer verder aan die 

gemeenskapslede. 

Die doelstellings van hierdie beweging is 'n gebalanseerde 

ontwikkeling van die landelike gebiede en met die volgende voor 

oe: 

- selfvoorsiening en onafhanklikheid; 

- samewerking; 

- ywer/hardwerkendheid; 

- verbetering van die algemene lewenstandaard; 

- hoer produktiwiteit; 

- ontwikkeling van leierskap en gemeenskapsgevoel. 

Veral leierskapsontwikkeling word as baie belangrik beskou in 

hierdie beweging en 'n volledige Saemaul Undong-leiers

opleidingsinstituut met administratiewe en opleidingspersoneel 

is daarvoor verantwoordelik (Sooil 1981:155). Opleiding geskied 

deur middel van onder andere groepbespreking en het as doel die 

opleiding van persone om leiding te neem in hierdie ontwikke

lende gemeenskappe en om by te dra tot die skepping van 'n 

landswye gees van hardwerkendheid, selfvoorsiening en same-
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werking wat weereens tipies is van die Koreaanse mentaliteit 

(Sooil 1981:156). 

Die kursusgangers is manlike en vroulike leiers van die 

gemeenskap, lede van studentekomitees en personeel van 

byvoorbeeld landbou-organisasies wat deur die gemeenskap 

gekies word vir die elfdaagse kursus. 'n Weeklange kursus vir 

hoevlakleiers wat deur die sentrale en plaaslike regering 

aanbeveel word en deur die Instituut gekeur word, word ook 

aangebied. Hierdie leiers moet help om die idee van 'n beter 

lewe by die gemeenskap te laat posvat. Hulle dien ook in die 

gemeenskapsontwikkelingskomitee, saam met leiers van ander 

organisasies, soos die moederklub, die boerderyverbeterings

klub, die bosbouklub, ensovoorts (Sooil 1981:158). 

6.3.2 Gesinsbeplanning 

In die vyftigerjare, na die Koreaanse oorlog, was die 

geboortekoers 21.3 per 1000 teenoor die sterftekoers van 5.7 

per 1000. Dus is daar in 1962 met 'n gesinsbeplanningprogram 

begin met die doel om hierdie vinnige bevolkingsaanwas te 

verminder, juis omdat dit beskou is as 'n struikelblok vir 

ekonomiese groei in die land (Pierce, in Sooil 1981:137). 

Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Sake was in 

beheer van hierdie program; die Ministerie van Binnelandse 

Sake het egter die plaaslike leiers aangestel wat weer aan

gestel was oor werkers op grondvlak. Twee institute is ook in 

die lewe geroep, naamlik die Koreaanse Instituut vir Gesins

beplanning en die Beplande Ouerskapfederasie van Korea. Eers

genoemde was verantwoordelik vir die navorsing, evaluering en 

opleiding van werkers, terwyl laasgenoemde instituut moes om

sien na die inligting-, onderrig- en kommunikasiefunksies van 
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die nasionale geboortebeperkingprogram (Pierce, in Sooil 

1981:137). 

Die sogenaamde "moederklubs" is in 1976 in die lewe geroep 

deur die Beplande Ouerskapf ederasie om die gesinsbeplanning

veldwerkers in hul taak by te staan. In 1977 is hierdie klubs 

gelntegreer as 'n afdeling van die Saemaul Vrouevereniging en 

feitlik elke administratiewe eenheid in Korea het so 'n 

vereniging gestig. Lidmaatskap is oop vir enige vrou tussen 20 

en 45 jaar oud en die gemiddelde klub het ongeveer 40 lede, 

onder leierskap van 'n klubleier, 'n assistentleier en 'n 

toesighouer wat vir twee jaar deur die lede gekies word (Sooil 

1981:138). 

Moederklubs speel 'n waardevolle rol om die erns van gesins

beplanning by almal tuis te bring, asook om die vaardighede van 

moeders te verbeter. Om die nuutste kennis in te win, word 

vyfdagkursusse elke jaar vir leiers van die klubs aangebied 

(Sooil 1981:139). Assistentleiers woon ook korter kursusse by. 

Hierdie kennis word dan weer aan lede oorgedra tydens maande

likse vergaderings waar hoofsaaklik gefokus word op feitelike 

inligting oor gesinsbeplanning, motivering, die aanleer van 

gunstige houdings teenoor en sosiale aanvaarding van gesins

beplanning. Lede van die klub tree dikwels op as onbetaalde 

veldwerkers om gesinsbeplanning te bevorder (Sooil 1981:140). 

Klubs word ook aangemoedig om gesinsbeplanning toe te pas op 

grond van 'n skaal waarvolgens die sukses van 'n groep gemeet 

word. In 'n modelklub pas byvoorbeeld meer as 80 persent van 

pare gesinsbeplanning toe, terwyl 'n ontwikkelde klub een is 

waarin 60 persent dit toepas. By ontwikkelende klubs word dit 

slegs deur 50 persent toegepas. Die Beplande Ouerskapfederasie 

ondersteun en motiveer hierdie klubs sodat hul kan styg na die 

volgende vlak (Sooil 1981:141). 

164 



6.3.3 Geletterdheid 

Geletterdheidsonderwys in Korea verdien ook spesiale vermelding 

omdat soveel sukses in 'n redelike kort tyd bereik is. Die land 

het daarin geslaag om 'n geletterdheidspersentasie van 98 

persent te bereik deur middel van 'n goedbeplande geletterd

heidsveldtog wat ongeveer 15 jaar geduur het en die grootste 

gedeelte van die bevolking betrek het, nadat ongeletterdheid in 

1945 78 persent was (Shil 1987:93). Die geletterdheidsveldtog 

in Korea is nie onderle deur die Marxistiese doelstelling van 

massageletterdheid en ideologiese bewusmaking van onderdrukking 

nie (kyk afdeling 2.2.2.1). Dit sou meer toepaslik binne die 

Suid-Afrikaanse konteks gewees het. Gemeenskaplik aan Suid

Korea van die veertiger- en vyftigerjare en Suid-Afrika van 

vandag is 'n baie groot persentasie ongeletterdes, 'n pas 

verkree "vryheid" (onafhanklikheid en/of demokrasie) en 'n 

ideaal van nasiebou. Dit regverdig waarom daar ook na die 

geskiedenis van Suid-Korea se geletterdheidsveldtog gekyk kan 

word om te sien of Suid-Afrika daaruit kan leer. 

Die inherente respek wat die Koreaanse nasie vir 'n kultuur 

van geletterdheid het, asook hul stryd om totaal vry te wees 

van Japannese kolonialisme, het die stryd om geletterdheid 

aangehelp. Hierdie toegewydheid strek nou ook tot tegnologiese 

geletterdheid en maatskaplike welsyn (Shil 1987:93). 

Na onafhanklikheid het geletterde persone vrywilliglik hulp 

verleen in die georganiseerde geletterdheidspogings. Die 

projek is deur nieregeringsinstansies gelnisieer, omdat die 

onafhanklike regering nog nie heeltemal gevestig was nie (Shil 

1987:93). Alle finansies en onderrig is deur die Koreaanse 

bevolking self behartig en Shil (1987:94) meen dat dit 'n 

kulturele reaksie was op die jarelange onthouding van onder-
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wysgeleenthede, juis omdat die Koreane so 'n drang na self

ontwikkeling en geleerdheid het. 

Volwassene-onderwys het aanvanklik hoofsaaklik geletterdheids

klasse beteken. Onderwysers, wat skoolleerkragte, kollege

studente en plaaslike geletterdes ingesluit het, het ook die 

leerders bewus gemaak van hul eie waardigheid en van die belang 

van nasionale ontwikkeling (Shil 1987:94). Veral studente wat 

vrywillig tydens vakansies in landelike gebiede klasse aange

bied het, se rol kan nie onderskat word nie. Die moedertaal wat 

lank in onbruik was, is tydens spesiale aandklasse geleer en 

binne drie jaar het ongeletterdheid na 40 persent gedaal en het 

die Koreaanse taal herleef. Die Regering het hierdie onderwys

taak begin oorneem en volgens wet bepaal dat geletterdheids

onderrig 'n reg sowel as 'n plig was. Alle ongeletterdes bo 15 

jaar moes klasse bywoon en die ouers en werkgewers moes toe

sien dat leerders die klasse kon bywoon; klasse het nou ook 

basiese wetenskap en algemene kennis ingesluit (Shil 1987:94). 

Selfs tydens die Koreaanse oorlog, vanaf 1950 tot 1953, is 

hierdie veldtog nie volledig gestaak nie. In 1960 het die 

Nasionale Heropboubeweging verantwoordelikheid vir die veldtog 

oorgeneem en die verwoeste land verander in 'n ywerige lerende 

gemeenskap. Geletterdheidsonderwys is uitgebrei na wiskunde, 

wetenskap en politieke geletterdheid. Teen 1962 was die 

ongeletterdheidsyfer slegs 9.5 persent. Vandag is dit slegs 2 

persent onder persone ouer as 12 jaar (Shil 1987:95). 

6.4 AFSTANDS- EN GEMEENSKAPSONDERWYS IN SUID-AFRIKA 

Ten opsigte van af stands- en gemeenskapsonderwys in Suid

Afrika en die rol van die regering daarin, bestaan daar nog 'n 

groot agterstand vergeleke met Suid-Korea. Die feit dat daar 

nog tot onlangs geen nasionale formele inligtingstelsel oor 
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volwassene-onderwys bestaan het nie en dat voorsiening onge

koordineer was, het die situasie vir almal wat by hierdie tipe 

onderwys betrokke was, vererger (NEPI 1993b:16,29). Selfs 

vandag is hierdie tekortkominge nog nie bevredigend oorkom nie. 

Afgesien van die twee afstandsuniversiteite, die Universiteit 

van Suid-Afrika (UNISA) en Vista Universiteit, wat afstands

onderrig op universiteitsvlak lewer, asook Technikon SA en 

Technisa, bestaan daar slegs 'n aantal privaatkolleges wat nie 

verplig is om met die oorkoepelende liggaam, die Vereniging vir 

Af standsonderwyskolleges van Suid-Afrika, te aff ilieer nie 

(SAIDE 1994:xiv). 

Alhoewel afstands- en volwassene-onderwys die afgelope jare 

toegeneem het, veral in die korporatiewe sektor, is groot

skaalse uitbreiding in hierdie onderwyssektor steeds uiters 

noodsaaklik, veral wanneer die onderwysagterstand van die land 

in ag geneem word (Claassen 1995:483). Die feit dat onderwysers 

nie spesifiek vir hierdie tipe onderrig opgelei is nie, 

vererger ook die situasie (NEPI 1993b:17). Die regering se 

voorneme om die situasie te verbeter, blyk uit die Witskrif op 

Onderwys en Opleiding waarin basiese en lewenslange onderwys as 

noodsaaklik beskou word om die geweldige onderwysagterstand uit 

te wis. Die onderwysdepartement onderneem om eers navorsing oor 

die aangeleentheid te doen, maar 'n vars aanslag ten opsigte 

van onderwysmetodes, insluitende die gebruik van verskeie 

mediatipes wat onderwys aan almal moontlik sal maak, word in 

die vooruitsig gestel (RSA 1995b:28). Die beoogde Nasionale 

Kwalifikasieraamwerk (NKR) behoort ook vroee skoolverlaters in 

staat te stel om op grond van informele kwalifikasies en/of 

werksondervinding verdere beroepsopleiding te ontvang 

(Education Information Centre 1996:6). 
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Ten opsigte van die potensiele Suid-Afrikaanse af stands

onderrigstudent behoort die volgende moontlike probleme in 

gedagte gehou te word: 

- Die leerkultuur ontbreek as gevolg van probleme soos 

bespreek in hoofstuk 4. 

Talle studente is nie vertroud met behoorlike studie

tegnieke nie. 

Talle studente is ook nie voldoende vertroud met die 

onderrigmedium nie. 

- Studente beskik nie oor die nodige fasiliteite soos 

bandopnemers of radios nie. 

- Persoonlike probleme kom voor, soos 'n gebrek aan 

kinderversorgingsfasiliteite en vervoerprobleme (NEPI 

1993b: 20). 

Ook ten opsigte van gemeenskapsopvoeding het Suid-Afrika 'n 

groot agterstand teenoor Suid-Korea. Afgesien van talle nie

regeringorganisasies (NRO's) bied die Departement Maatskaplike 

Dienste van die verskillende provinsies projekte aan vir die 

bevordering van gemeenskapsontwikkeling. Gemeenskapsfasiliteer

ders reageer hoof saaklik op behoeftes van die gemeenskap en 

bied onder andere werkswinkels en lesings aan oor 'n wye ver

skeidenheid onderwerpe, volgens 'n skakelbeampte van die 

Provinsiale Regering van die Weskaap (Vermeulen 1996) . Die 

direktorate van die provinsiale gesondheidsdepartemente wat 

primere gesondheidsorg hanteer, maak ook baie belangrike 

bydraes ten opsigte van die ontwikkeling van die gemeenskap, 

maar volgens 'n verpleegdiensbestuurder van die Weskaap, Carien 

Coetzee, is daar nog baie ruimte vir verbetering (Coetzee 
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1996) . Tans word gekonsentreer op voorligting in plaas van 

regstelling, met veral die jeug, maar ook die ouers, as teiken

groep. Sedert onlangs word vrywilligers uit die gemeenskap ook 

opgelei om te help met byvoorbeeld voedings- en gesinsbeplan

ningvoorligting. 'n Soortgelyke selfhelpidee as die van Suid

Korea vind ook stadigaan inslag. Vrywilligers word byvoorbeeld 

opgelei om die leiding te neem in hul af gebakende deel van die 

woonbuurt en ander van hulp te wees met onder andere basiese 

verpleging of projekte soos die kweek van eie groente en 

vrugte. Volgens Coetzee (1996) vorder die gemeenskapsontwikke

ling wel, maar op 'n te klein skaal, veral ten opsigte van 

primere gesondheidsorg. Sy noem ook dat nieregeringsorganisa

sies en kerkgroepe belangrike bydraes lewer, maar nie naastenby 

die leemtes vul nie en dat probleme reeds op skoolvlak aange

raak moet word. 

In Suid-Afrika word gesinsbeplanning wel op skool aangebied, 

maar dit word hoofsaaklik deur die provinsies se Departement 

van Maatskaplike Dienste se gemeenskapsfasiliteerders by die 

gemeenskap tuisgebring. Hul word ook bygestaan deur 'n klein 

aantal werkers uit die gemeenskap self. Die Beplande Ouerskap

vereniging van Suid-Afrika ('n NRO), spits hul toe op die vroue 

en jeug van landelike gebiede en informele behuisingsgebiede en 

doen waardevolle voorligting op die gebied van geboorte

spasiering (PPASA 1996) . Daar is egter nog groot tekortkominge 

op hierdie gebied (soos beklemtoon deur onder andere 'n baie 

hoe voorkoms van tienerswangerskappe) en baie sal nog gedoen 

moet word om hierdie uiters belangrike saak onder almal se 

aandag te bring (Vermeulen 1996) . 

Ten spyte van die groot aantal ongeletterdes in Suid-Afrika 

bestaan daar ook nog geen nasionale geletterdheidsprogram in 

die land nie. 
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6.5 GEVOLGTREKKING 

Af stands- en volwassene-onderwys word in beide Suid-Korea en 

Suid-Afrika aangebied met die doel om selfstandige verantwoor

delike burgers te vorm. In albei lande word studies aan formele 

afstandsinrigtings gedeeltelik gesubsideer deur die staat, wat 

dit meer toeganklik maak vir studente. 

Die behoefte aan lewenslange opvoeding en selfverwesenliking, 

asook na beter beroepsgeleenthede, verhoog die aanvraag na 

hierdie tipe onderrig in Suid-Korea voortdurend, terwyl veral 

die probleem van 'n groot aantal vroee skoolverlaters en 

ongeletterdes as gevolg van politieke omstandighede dit in 

Suid-Afrika noodsaaklik maak. Nogtans kom hierdie tipe onderwys 

op 'n groter skaal in Korea voor, waar studente 'n veel wyer 

keuse het wat wissel van informele kursusse tot universiteits

kursusse. Dit word veral ook deur werknemers gebruik om op 

hoogte te bly van industriele en tegnologiese veranderinge. Dit 

kom voor asof die kursusse in Korea moontlik groter relevansie 

kan he ten opsigte van die behoeftes van die land en asof daar 

groter koordinasie in programme is. 

Ten opsigte van onderwysmetodes is Suid-Korea moontlik verder 

gevorder as Suid-Af rika, want daar word op 'n baie groter skaal 

gebruik gemaak van moderne mediafasiliteite en veral die 

televisie word ten volle benut. Dit moet egter in gedagte gehou 

word dat 'n baie groot gedeelte van die Suid-Afrikaanse 

bevolking nie toegang het tot sulke fasiliteite nie. Die metode 

van onderwys sal dus aangepas moet word by Suid-Afrikaanse 

omstandighede. Die tipies-Confuciaanse selfdissipline van die 

Koreane maak ook lang ure van selfstudie makliker aanvaarbaar. 
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Of die lewensomstandighede van die meerderheid voornemende 

Suid-Afrikaanse afstands- of volwassene-studente dieselfde mate 

van selfdissipline moontlik sou maak, is debatteerbaar. 

Nog 'n area waar Suid-Afrika van Suid-Korea kan leer, is op die 

gebied van gemeenskapsontwikkeling. Veral in landelike gebiede 

word gekoordineerde opheffingsprogramme (insluitend geletterd

heids- en gesinsbeplanningsprogramme) georganiseer wat verge

maklik word deur die gees van hardwerkendheid, groepsgevoel en 

samewerking wat tipies is van die Koreaanse mentaliteit. Alhoe

wel pogings tot gemeenskapsophef f ing wel voorkom in Suid-

Afri ka, is dit te min en te gefragmenteer, veral in vergelyking 

met die omvang van die geweldige sosio-ekonomiese probleme en 

gebrek aan opvoeding in die land. 

Omdat moontlike onderwysuitbreiding om bogenoemde probleme aan 

te spreek ekstra koste sal meebring, word daar vervolgens na 

die finansiering van onderwys in die twee lande gekyk. 
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HOOFSTUK 7 

FINANSIERING VAN ONDERWYS 

7.1 INLEIDING 

Wanneer Korea met ander lande vergelyk word, blyk dit dat 

minder geld deur die regering vir onderwys aangewend word as 

in die meeste ander lande (McGinn et al 1980:68). Chalker en 

Haynes (1994:45) het tydens 'n studie oor die tien wereld

klasskole bevind dat Suid-Korea die minste geld aan onderwys 

spandeer, maar tog van die beste onderwysresultate lewer, veral 

op wiskunde- en wetenskapgebied. 

As gevolg van die geweldige omvang van die herstrukturering 

van onderwys in Suid-Afrika en gepaardgaande koste, probeer 

die regering nou onderwysuitgawes op talle maniere besnoei 

deur byvoorbeeld 'n vergroting van die onderwyser-leerling

verhouding en 'n gevolglike personeelvermindering. Buitendien 

is die land se ekonomiese groei te swak om volledig te voorsien 

in die onderwysbehoeftes van die land se groeiende studente

getalle (Claassen 1995:487). Soos blyk uit die bespreking in 

hoofstuk 3 en 4 is daar verskeie omgewingsfaktore wat 'n rol 

speel in die finansiele voorsiening van Suid-Afrikaanse onder

wys, soos die heterogeniteit van die bevolking en die feit dat 

daar in die skole voorsiening gemaak moet word vir die elf 

amptelike tale. Vakliteratuur moet dus in heelwat meer tale 

voorkom in vergelyking met die eentaligheid van Suid-Korea. In 

die gevolgtrekking sal meer aandag gegee word aan hierdie 

faktore. Dit mag egter baat om na Suid-Korea se hantering van 

die f inansiele aspek te kyk, veral in die lig van Chalker en 

Haynes se bevinding soos hierbo genoem. Daar word dus volgende 

gekyk na onderwysfinansiering in Suid-Korea en in besonder na 

die bronne van inkomste, privaatonderwys-finansiering, die 
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onderwysbegroting, finansieringsadministrasie en die finansiele 

posisie van plaaslike onderwysowerhede. 

7.2 ONDERWYSFINANSIERING IN SUID-KOREA 

7.2.1 Bronne van onderwysinkomste 

Afgesien van die regeringsbydrae, is geld vir die onderwys 

afkomstig van die ouers en studente, asook privaatinstellings 

en nywerhede wat insette lewer ten opsigte van die beroeps

opleiding van studente (Adams & Gottlieb 1993:78). Skole verkry 

ook geld deur toegangsfooie (primere skole uitgesluit), 

insamelings wat die verkope van eiendom insluit, asook plaas

like belasting (Adams & Gottlieb 1993:78). 

7. 2. 1. 1 Staa t 

Die hoofbron van onderwysfinansiering deur die sentrale rege

ring is belastings. Die fondse word gebruik vir uitgawes van 

die Onderwysministerie, nasionale universiteite en navorsings

institute, asook vir primere en sekondere skole (Ministry of 

Education 1994:10). Die besoldiging van onderwysers wat 

verpligte onderwys aanbied is hoofsaaklik die verantwoordelik

heid van die sentrale regering (Ministry of Education 1994:14). 

Verder is daar spesiale rekenings wat fondse van die staat 

ontvang vir onder meer die volgende (Ministry of Education 

1994: 11-12): 

die verbetering van onderwysomstandighede aan primere en 

sekondere skole; 
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hulp aan privaatonderwys vir die verbetering van 

fasiliteite soos laboratoriums; 

- beurse aan begaafde en behoeftige studente; 

- beurse om belowende studente na die onderwysprof essie te 

lok; 

- hulp aan nasionale universiteitshospitale vir byvoor

beeld die uitbreiding van fasiliteite. 

7.2.1.2 OUers 

Aanvanklik, net na onafhanklikheid, is van ouers verwag om 'n 

bedrag te betaal voordat 'n kind deur die skool aanvaar is 

(McGinn et al 1980:68). Vandag is die situasie dat ongeveer een 

derde van skooluitgawes na die verpligte gratis primere skool 

deur die studente se gesinne bygedra word. Dit sluit nie die 

koste van boeke, vervoer, buitemuurse aktiwiteite of verblyf, 

wat ook deur die ouers gedek moet word, in nie (Adams & 

Gottlieb 1993:79). Daar word dus van die ouer verwag word om 

benewens gewone belasting ook f inansieel by te dra tot onderwys 

(Sah-Myung 1983:225). Verskuilde koste soos fooie vir privaat

klasse as gevolg van die wedywering om toegang tot tersiere 

inrigtings, verhoog ook die ouer/student se geldelike las (Yao 

& Kierstead 1984:85). Volgens Yao en Kierstead (1984:85) 

verlaag ouers dikwels hul eie lewenstandaard om aan die kind 

die beste onderwys te kan bied, juis omdat opvoeding so 'n 

belangrike plek in die Koreaanse kultuur inneem. 

175 



7.2.1.3 Privaatsektor 

Die privaatsektor (sakewereld), wat verantwoordelik is vir 35 

persent van die nasionale onderwysbegroting, het finansieel 'n 

groot rol gespeel in die uitbreiding van die onderwysstelsel 

(deur bydraes en opleidingshulp), veral omdat die regering na 

onafhanklikheid toegespits was op die primere onderwys en 

gevolglik hoer en tersiere onderwys op 'n baie kleiner skaal as 

die meeste ander lande gesubsidieer het (McGinn et al 1980:70). 

7.2.2 Finansiering van privaatonderwys 

Toelatingsfooie en klasgelde is die hoofbron van inkomste vir 

privaatonderwys en beloop ongeveer 64 persent van hul inkomste. 

Omdat hierdie tipe skole so 'n belangrike rol speel in die 

onderwys van Suid-Korea verdien dit egter regeringshulp, wat 

ongeveer 20 persent bedra. Die res word hoofsaaklik deur die 

opbrengs van stigtings verkry. Hierdie skole is vrygestel van 

belasting by die koop en verkoop van eiendomme en word ook 

bygestaan met lenings en subsidies wanneer fasiliteite uitge

brei of vernuwe word. Beurse vir byvoorbeeld navorsing, asook 

die gedeeltelike betaling van pensioene vir privaatskool

onderwysers word hierby ingesluit (Ministry of Education 

1994:14). 

7.2.3 Die onderwysbegroting 

Die onderwysbegroting omvat die inkomste en uitgawe van die 

Ministerie van Onderwys, die onderwysrade en plaaslike 

distrikskantore, staat- en privaatskole, asook die ouer

onderwyserkomitees en studenterade se rekeninge (Adams & 

Gottlieb 1993:79). 
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In 1981 is onderwysbelasting as 'n gedeelte van inkomste

belasting weer ingestel nadat 'n soortgelyke belasting in 1961 

afgeskaf is. Hierdie bydrae, wat 12 persent van die totale 

onderwysbegroting beloop, is gebruik om onderwysfasiliteite te 

verbeter. Die wet sou slegs vir 'n periode van vyf jaar geldig 

wees, maar is telkens weer ingestel (Adams & Gottlieb 1993:79). 

Dit maak deel uit van die Onderwysministerie se begroting en 

bied die Ministerie geleentheid om gelyke befondsing tussen die 

verskillende provinsies en stede te bewerkstellig (Adams & 

Gottlieb 1993:79). 

In meer onlangse jare is die regeringsbydrae tot sekondere 

onderwys verhoog, wat 'n vinnige toename in hoerskoolinskry

wings tot gevolg gehad het. In 1990 is die uitgawes van die 

Onderwysministerie soos volg verdeel: 58.4 persent vir primere 

skole, 23.7 persent vir sekondere skole en 17.7 persent vir 

hoer onderwys (Adams & Gottlieb 1993:80). 

7.2.4 Finansieringsadministrasie 

Volgens Adams en Gottlieb (1993:78) word die finansiele 

verbruik in vier vlakke verdeel, naamlik die van: 

- die Onderwysministerie, wat jaarliks regeringsbydraes 

ontvang en wat die grootste verbruiker is van die 

algemene en spesiale fondse wat bewillig word vir 

onderwys; 

die 15 onderwysrade wat verantwoordelik is vir die 

finansiele bestuur van sekondere onderwys; 

- die 179 distrikskantore van onderwys wat verantwoordelik 

is vir die finansiele bestuur van primere skole; 
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- individuele skole waaraan elk 'n bedryfsbegroting 

toegeken word deur die distrikskantore en wat aangevul 

word deur die oueronderwysersverenigings se bydrae. 

Die onderwysrade en distrikskantore le begrotings voor aan die 

Onderwysministerie wat dit moet goedkeur. 

7.2.5 Meer finansiele onafhanklikheid aan plaaslike onderwys 

Plaaslike onderwys is tot 'n groot mate afhanklik van subsi

dies van die sentrale regering en die toekenning het berus op 

begrotings wat die plaaslike onderwyskantore aan die sentrale 

regering voorle. Sedert 1991 het die situasie ietwat verander. 

Die tydelike onderwysbelasting wat die regering sedert 1981 vir 

plaaslike onderwys gehef het en wat in 1991 beeindig sou word, 

is hernu en dien nou as 'n permanente bron vir plaaslike onder

wysfinansiering; 'n spesiale rekening is ook daarvoor geopen. 

As gevolg van hierdie verwikkelinge is die regstreekse kontrole 

deur die sentrale regering verminder en het plaaslike onderwys

kantore outonomie gekry ten opsigte van die besteding van hul 

fondse. Die beplande aanwending van fondse hoef nie meer aan 

die sentrale regering voorgele te word nie, omdat regerings

bydraes toegeken word op grond van vasgestelde kriteria 

(Ministry of Education 1994:13). 

7.2.6 Redes vir die relatief kleiner onderwysbesteding van die 

staat 

Soos reeds genoem bestee die Koreaanse regering minder geld aan 

onderwys as ander lande in dieselfde kategorie. Een van die 

redes hiervoor is byvoorbeeld dat onderwysersalarisse minder is 

as die van persone in die staatsdiens met ekwivalente oplei

ding. Die getal studente per klas is ook baie groter as in die 

meeste ander lande (tot 90 leerlinge) (McGinn et al 1980:72). 
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Nogtans slaag die regering daarin om voldoende onderwysers in 

diens te neem, aangesien die agting wat onderwysers vanwee die 

Koreaanse kultuur geniet, steeds bekwame persone na die 

professie lok. Hul ontvang ook soms ekstra vergoeding in die 

vorm van byvoorbeeld gratis akkommodasie en voedsel (McGinn et 

al 1980:72). 

7.3 ONDERWYSFINANSIERING IN SUID-AFRIKA 

7.3.1 Inleiding 

Met die uitbreiding van onderwys na die 1976-opstande het 

onderwyskoste toegeneem, veral omdat studentetalle gegroei 

het, onderwysersopleiding verbeter het en leerlinge langer 

skool bygewoon het as gevolg van werkloosheid en verstedeliking 

(Claassen 1995:487). Dit het daartoe gelei dat 21 persent van 

die nasionale begroting in die finansiele jaar van 1991/92 aan 

onderwys spandeer is, terwyl die wereldgemiddeld 13.7 persent 

is (Landman 1992:40; Claassen 1995:488). Veral met die swak 

ekonomiese groei van die land is dit buite die kwessie dat meer 

geld aan onderwys spandeer kan word. Verder moet dit ook in 

gedagte gehou word dat Suid-Afrika gereken teen wereldstan

daarde 'n arm land is wat gereflekteer word in die swak lewen

standaard van die individu, sowel as in die skaarsheid aan 

fondse vir die regering (Heese 1992a:vii). Buitendien moet 

skole al hoe groter leerlingtalle hanteer (as gevolg van die 

vinnige bevolkingsaanwas) en ook teen ander samelewings

behoeftes (soos behuising en mediese versorging) vir fondse 

kompeteer. 

Volgens Claassen (1995:490) sou die nuwe regering die onewe

redige verspreiding van die onderwysbegroting, soos in hoofstuk 

4 genoem, moes uitskakel, wat ook 'n verhoging van koste sou 

beteken. Indien die per kapita-koste uitgebrei sou word na dit 
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wat blanke onderwys ontvang het, sou dit beteken dat 48 persent 

van die nasionale begroting aan onderwys bestee moes word, wat 

onmoontlik is, veral in die lig van ander sosiale dienste 

waarvoor ernstig begroot moet word. Drastiese finansiele 

strategiee word voorgestel wat onder andere insluit: 

- 'n verminderde onderwysbegroting en meer bydraes van 

ouers en privaatinstansies; 

- 'n hoer leerling-onderwyser-verhouding wat verminderde 

personeelkoste impliseer; 

- verminderde burokrasie, met ander woorde minder 

onderwysdepartemente as in die ou bedeling sodat meer 

geld na skole en onderwysers gekanaliseer kan word 

(Claassen 1995:490); 

- vervanging van konvensionele onderwys met byvoorbeeld 

afstandsonderwys (Berkhout 1993:109); 

- die vermindering van staatsfondse aan sekondere en hoer 

opleiding ten gunste van primere onderwys (Berkhout 

1993:115). 

Dit blyk dat die regering hierdie besparingsmaatreels wil 

toepas, want afgesien van die drastiese vermindering van 

onderwysers en dus verhoging van die onderwyser-leerling 

verhouding, is daar ook sprake van 'n verslapping in die 

opleidingsvereistes by die aanstel van onderwysers (Die Burger 

13 Januarie 1997:1). Opleiding deur middel van afstands

onderrig, asook indiensopleiding op groot skaal, word ook 

beskou as maniere om onderwyskoste te verlaag (RSA 1995b:31). 
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Aan die begin van 1996 het die nasionale Departement van 

Onderwys 'n Taakspan gestig, bestaande uit lede van die 

Finansiele en Fiskale Kommissie, die provinsiale onderwys

departemente, die Departemente van Finansies en Staats

besteding, die Hersieningskomitee en internasionale konsultante 

(RSA 1996b:ll8). Vier opsies vir 'n skoolfinansieringsbeleid is 

opgestel, waarvan die vierde opsie deur die Taakspan as die 

aanvaarbaarste beskou word, omdat dit ook aanvaarbare aspekte 

van die ander opsies saamvat. Hierdie opsie berus kortliks op 

die kriteria van billikheid, doeltreffendheid, fiskale 

onderhoubaarheid, implementeerbaarheid en die potensiaal om die 

onttrekking van hoer- en middelbesoldigdes uit die openbare 

skoolstelsel te verhoed (RSA 1996b:125). Daar word van die 

standpunt uitgegaan dat die mindergegoede Suid-Afrikaner in die 

verlede minder staatsf inansiering ontvang het en minder 

inkomste gehad het om tot die onderwys by te dra, terwyl die 

teenoorgestelde plaasgevind het in die geval van die meer 

welgestelde Suid-Afrikaners. Omdat dit finansieel nie moontlik 

sal wees om alle onderwys in die land op die vlak van (vroeere) 

blanke onderwys te plaas nie, sal enige billike verspreiding 

van openbare fondse dus beteken dat die histories beter 

befondsde gedeelte van die stelsel 'n skerp afname in fonds

toewysing sal ondervind. Dit word egter in gedagte gehou dat 

die hoer- en middelinkomsteverdieners aangemoedig moet word om 

nie openbare skole te verlaat vir privaatskole nie, daarom moet 

hierdie groepe nie oorbelas word nie (RSA 1996b:126). Dit 

behels ook dat leerlinge nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse 

van 'n skool weggewys sal word nie. Die opsie is dus gemik op 

die gelykmaking van ouers se vermoe om hul kinders se reg op 

onderwys te verwesenlik. Die middelklas sal dus die bolwerk 

vorm wat benodig word om die fiskale basis van openbare onder

wys in stand te hou. Op hierdie wyse sal 'n verenigde onderwys

stelsel geskep word wat die opheff ing van die onderwys wat die 

armstes ontvang, sal verseker (RSA 1996b:127). 
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In die nuwe Skolewet (Wet No 84 van 1996) blyk dit dat 

bogenoemde opsie ten opsigte van die befondsing van Suid

Afrikaanse skole aanvaar is, soos vervolgens aangedui word. 

7.3.2 Bronne van onderwysinkomste 

7.3.2.1 Staat 

Volgens die Skolewet sal die staat openbare skole finansier uit 

openbare inkomste en op 'n billike basis sodat die regstelling 

van ongelykhede van die verlede in die voorsiening van onderwys 

verseker word (RSA 1996d:25) 

7.3.2.2 OUers 

Skoolgelde sal deur ouers betaalbaar wees, indien 'n besluit om 

dit te doen deur die meerderheid van ouers tydens 'n verga

dering aanvaar is. Voorsiening sal egter gemaak word vir die 

vrystelling van ouers wat nie in staat is om sulke geld te 

betaal nie (RSA 1996d:27). 

7.3.3 Finansiering van privaatskole 

Ouers sal verantwoordelik wees vir skoolgelde aan onafhanklike 

skole (voormalige privaatskole), maar die staat kan met inag

name van sekere norme en minimumstandaarde subsidies aan sulke 

skole toestaan (RSA 1996d:29). 

7.3.4 Onderwysbegroting 

Die beheerliggaam van 'n openbare skoal moet elke jaar (in 

ooreenstemming met sekere riglyne van die Lid van die 
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Uitvoerende Raad) 'n begroting voorberei wat die beraamde 

inkomste en uitgawe van die skool in die volgende boekjaar 

uiteensit. Hierdie begroting moet op 'n vergadering deur 'n 

meerderheid van ouers teenwoordig goedgekeur word voordat dit 

aan die Staat voorgele word (RSA 1996d:25). 

7.3.5 Finansieringsadministrasie 

Die beheerliggaam van 'n openbare skool moet rekord hou van die 

besteding van die fondse ontvang en finansiele state opstel wat 

amptelik geouditeer moet word (RSA 1996d:25). 

7.4 GEVOLGTREKKING 

Anders as algemeen aanvaar, gaan hoe onderwyskoste en 'n suk

sesvolle onderwysstelsel nie noodwendig hand aan hand nie, want 

Suid-Korea bestee minder geld aan onderwys as die meeste ander 

lande met 'n vergelykbare ontwikkelingspeil. Daarteenoor het 

die Suid-Afrikaanse regering die afgelope jare van die hoogste 

persentasies van onderwysbesteding in die wereld gehad en 

steeds nie daarin geslaag om die onderwyskrisis af te weer nie. 

Die finansiering van 'n land se onderwys is egter ingewikkeld 

en omgewingsfaktore kan nie buite rekening gelaat word wanneer 

daarna gekyk word nie. In Suid-Afrika is aanvanklik baie geld 

spandeer op die klein groepie bevoorregte blankes en die groot 

groep nieblanke leerlinge het nie gebaat by hierdie hoe f inan

siele besteding nie. Protesaksies soos bespreek in hoofstuk 4 

het aanleiding gegee tot meer f inansiele ondersteuning van 

hierdie minderbevoorregte groepe se onderwys, maar as gevolg 

van die gebrek aan 'n leerkultuur wat reeds ontstaan het was 

dit nie so maklik om die onderwys deur middel van slegs opper

vlakkige veranderinge en meer geld te verbeter nie. 
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Die feit dat die Suid-Koreaanse regering minder geld aan onder

wys spandeer, is ook te danke aan die hoe getal leerlinge per 

onderwyser. Alhoewel die vermindering van onderwysers ook nou 

in Suid-Afrikaanse onderwys plaasvind en hoer leerlingtalle per 

onderwyser 'n realiteit vir seker dele van die bevolking word, 

kan probleme voorsien word, byvoorbeeld dissiplinere probleme 

as gevolg van mentaliteitsverskille, soos reeds bespreek. 

Dit word telkens genoem dat Koreaanse ouers bereid is om hul 

lewenstandaard te verlaag ter wille van hul kinders se opvoe

ding, daarom is hul in staat om meer by te dra daartoe. As 

gevolg van die swak ekonomiese situasie in Suid-Afrika is 

sommige ouers se lewenstandaard egter reeds so laag, dat daar 

nie sprake is van meer bydraes van hulle kant af nie en daar 

sal dus van die regering verwag word om sulke tekorte aan te 

vul. Oor die mate waartoe Suid-Afrikaanse ouers werklik bereid 

is om groter f inansiele bydraes te maak, bestaan onsekerheid, 

omdat daar soms probleme in terme van finansiering is, onder 

meer wantroue as gevolg van wanbesteding van skoolfondse 

(ouers weet nie of hul skoolgeld wel vir hul kinders se 

onderwys gebruik gaan word nie) en 'n kultuur van toe-eiening, 

wat beteken dat persone verwag dat die staat alles moet 

voorsien. 

Meer gegoede Suid-Afrikaanse ouers kan egter verwag om heelwat 

groter bydraes tot onderwyskostes te maak en dat die subsidie

ring van Suid-Afrikaanse skole deur die regering in die toekoms 

nog meer afgeskaal sal word as gevolg van ander belangrike eise 

van die samelewing, soos behuising en gesondheidsdienste. Bo

wendien bemoeilik die lae ekonomiese groeikoers regerings

bydraes. 

Indien die beplande vermeerdering van beroepsgerigte onderwys 

realiseer, mag dit gebeur dat die sakewereld groter bydraes sal 
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lewer omdat sulke opleiding tot hul voordeel kan wees. Die 

vraag ontstaan of sulke tipe onderwys wel in staat sal wees om 

die land se swak ekonomiese groeikoers te stuit en indirek 

beter onderwysbefondsing moontlik te maak. 
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HOOFSTUK 8 SAMEVATTING 

8.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstukke is gepoog om enkele aspekte van 

die Suid-Koreaanse onderwysstelsel te belig, onder meer met die 

oog daarop om vas te stel of Suid-Afrika van Suid-Korea kan 

leer ten opsigte van suksesvolle onderwys. 'n Samevatting van 

sommige van die vernaamste verskille en ooreenkomste tussen die 

tw~e lande word in Diagram 8.1 gegee. Dit moet egter deurentyd 

in gedagte gehou word dat suksesaspekte van een onderwysstelsel 

nie bloot deur 'n ander nageboots kan word nie, omdat verskil

lende kontekstuele faktore so 'n stap onmoontlik maak. Een so 

'n faktor is byvoorbeeld die homogene tradisionele mentaliteit 

van Suid-Korea, terwyl die heterogene bevolking van Suid-Afrika 

se uiteenlopende mentaliteite 'n ander samelewingsdinamiek tot 

gevolg het. Laasgenoemde beteken dus dat verskillende, dikwels 

uiteenlopende, verwagtinge en behoeftes in berekening gebring 

moet word by onderwysvoorsiening. 

Vervolgens sal enkele moontlike redes vir die sukses van die 

Koreaanse onderwysstelsel bespreek word. Verder sal 'n aantal 

aanbevelings ten opsigte van Suid-Afrikaanse onderwysvoor

siening gemaak word en verdere navorsingstemas ge1dentifiseer 

word. 

8.2 MOONTLIKE REDES VIR SUID-KOREA SE ONDERWYSSUKSES 

Uit die voorafgaande besprekings het dit geblyk dat die 

Koreaanse mentaliteit (en dus waardes) 'n belangrike rol speel 

in die verbesondering van onderwysvoorsiening en mate van 

onderwyssukses van die land. Die onderwysstelsel in Suid-Korea 

toon nie disrespek vir die tradisionele mentaliteit en waardes 
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Diagram 8.1 

OPSOMMING VAN KONTEKSTUELE FAKTORE EN ONDERWYSASPEKTE SOOS BESPREEK 
TEN OPSIGTE VAN SUID-KOREA EN SUID-AFRIKA 

[=1 _ Su id-Korea 

I 

Suid-Afrika voor 1994 Suid-Afrika na 1994 
(Baie aspekte is beleidsvoorstelle 
met die oog op toekomstige imple-
menterino) 

Kontekstuele faktore 

Lank onderdruk deur koloniale Lank onderdruk deur koloniale Demokrasie - erkenning van eie 
magte - verlies van eie taal, kul- magte/ander rassegroepe - taal en kultuur in onderwys 
tuur en onderwys verlies van eie taal, kultuur en 

onderwys vir sommige groepe 

Homogene bevolking Heterogene bevolking Heterogene bevolking 

Onderliggend een tradisionele Onderliggend uiteenlopende Uiteenlopende mentaliteite (ver-
mentaliteit (gebaseer op Confuci- mentaliteite (Afrikamentaliteit, meng en selfs botsend) 
an is me) pre-industriele Westerse men-

taliteit) 

Onderwysaspekte 

Voorskoolse Nasionale, gekoordineerde, wyd- Beperkte voorskoolse onder- Voorskoolse onderwys aan alle 
onderwys verspreide voorskoolse onder- wys aan bevoorregte groepe voorskoolse leerlinge 

rw'f S 

Deur staat gesubsidieer Privaat en beperkte staatsub- Voorsiening deur middel van ven-
sidiering; geen nasionale be- nootskap tussen staat, gemeen-
leid skap en privaatsektor 

Beroeps-en Goed ontwikkel Swak ontwikkel Onderwys en opleiding geTnte-
~egniese on- greerd aangebied 
derwys 

Relatief hoe leerlingtal Besonder lae leerlingtal 

Deur staat bevorder deur middel Nie veel aansporingsmaareels 
van aansporingsmaatreels om nie, ten spyte van voorkeur vir 
~radisionele voorkeur vir akade- akademiese onderwys 
miese onderwys teen te staan 

Onderwysers- Minimum twee jaar kollege- of Kollege-/universiteitsopleiding; Kollege-/universiteitsopleiding vir 
opleiding universiteitsopleiding vir almal tog 'n groot aantal on-/onderge- alle onderwysers 

gekwalifiseerde onderwysers 

Toename in indiensopleiding Beperkte indiensopleiding Klem op indiensopleiding en af-
standsonderwys 
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Morele waar- Nasionale beleid: verpligte mo- Geen nasionale beleid (CNO vir Nasionale beleid (bv Witskrif 1) 
des rele onderwys in primere en se- blankes) maak voorsiening vir sekere ge-

kondere skole meenskaplike waardes onderlig-
gend aan onderwysvoorsiening 

Bevordering van gemeenskap- Christelike godsdiensonderrig Godsdiensvryheid 
likewaardes verwerp deur sekere groepe 

Vergemaklik deur homogene Bemoeilik deur heterogene Bemoeilik deur heterogene en 
mentaliteit mentaliteite botsende mentaliteite 

Ouerbetrok- Groot finansiele/persoonlike by- Nie altyd in staat tot finansiele/ Landswye basiese onderwys om 
kenheid draes persoonlike bydraes nie agv beter ouerskap te verseker 

sosio-ekonomiese probleme 

Leeretiek word by kinders aange- Moeilik om kind te ondersteun ir 
kweek die aankweek van 'n leeretiek 

Verbeter ouerskap dmv bywoning Geen georganiseerde program- Onderwysprogramme (bv vroee 
van klasse me vir oueropleiding en -bege- kinderontwikkeling) met 'n ouerop-

leiding nie leidingkomponent in die vooruit-
sig gestel 

Astands-en Groot verskeidenheid gekoordi- Beperkte aantal, nie-gekoordi- Basiese en lewenslange onder-
volwassene- neerde formele en nieformele in- neerde inrigtings wys as onderliggende beginsel 
onderwys rigtings noodsaak 'n groter verskeiden-

heid en koordinering van program-
me 

Gesofistikeerde mediagebruik in Hoofsaaklik korrespondensie- Meer gebruik van beskikbare 
afstandsonderwys kursusse media in afstandsonderwys 

Geslaagde gemeenskapsonder- Beperkte reikwydte van die be- Landswye basiese onderwys aan 
wysveldtogte vir bv geletterd- volkingsontwikkelingprogram - volwassenes in vooruitsig gestel 
heid en gesinsbeplanning gebrek aan integrasie tussen 

onderwys en bevolkingsontwik-
keling 

Finansiering Lae persentasie van begroting Hoe persentasie van begroting Land kan nie nog 'n hoer persen-
aan onderwys spandeer aan onderwys spandeer tasie aan onderwysbegroting at-

staan nie 

Ouers maak groot finansiele by- Ouers maak nie groot finansiele Ouers sal finansieel bydra indien 
draes bydraes nie in staat daartoe; regering sat ver-

pligte onderwys subsidieer 

Geld aan plaaslike owerhede op Geld oneweredig versprei aan Regstelling van historiese onge-
grond van sekere kriteria bevolkingsgroepe via rasge- regtighede tov geldtoekenning -

baseerde onderwysdeparte- gelyke per kapita-besteding deur 
mente staat vir alle leerlinae 
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nie (alhoewel gewenste waardes van die industriele mentaliteit 

daarby geinkorporeer word), terwyl daar in die koloniale 

(Westerse) onderwysstelsel in Suid-Afrika neergesien is op die 

tipe opvoeding en onderwys wat met die tradisionele Afrika

mentali tei t en -waardes gekoppel is. Juis daarom is morele 

onderrig as verpligte vak op primere sowel as hoerskool 'n 

belangrike faktor in die sukses van die onderwysstelsel omdat 

die waardes wat van belang is vir die welsyn van die gemeenskap 

daardeur bevorder word. 

Een uitstaande aspek van die Suid-Koreaanse onderwys wat by 

bogenoemde aansluit, is die nasionale leerkultuur. Na hul 

bevryding van die koloniale onderdrukkers is 'n grootskaalse 

veldtog van stapel gestuur om hul onderwysagterstand uit te 

wis, gemotiveer deur die Koreaanse mentaliteit wat respek vir 

geleerdheid en opvoeding, hardwerkendheid en pligsbesef 

insluit. Dit kon 'n basis le vir die daaropvolgende sukses van 

die hele onderwysstelsel en het aanleiding gegee tot 'n 

gekoordineerde stelsel van formele en nieformele af stands- en 

volwassene-onderwys (insluitend gemeenskapsonderwys) wat 

meegehelp het om die hele bevolking op te hef. Die voordeel van 

'n goedontwikkelde nasionale voorskoolse onderwysprogram om 

leerlinge reeds vanaf 'n jong ouderdom op formele wyse met die 

gewenste waardes in aanraking te laat kom is ook besef. 

Om aan die samelewingseise van industrialisasie en modernisasie 

te beantwoord en omdat akademiese onderwys nog voorkeur geniet 

as gevolg van die Koreaanse mentaliteit, wend die Koreaanse 

Ministerie van Onderwys ernstige pogings aan om beroepsvereis

tes in kurrikulumsamestelling in ag te neem en om leerlinge te 

motiveer tot beroeps- en tegniese onderwys, wat baie goed 

ontwikkel is. So word die vraag na geskoolde werkers beter 

beantwoord en is die probleem van irrelevante skoolopleiding en 
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gevolglike werkloosheid, wat weer aanleiding gee tot talle 

ander probleme, heelwat kleiner as in Suid-Afrika. 

Die hoe gehalte van onderwysersopleiding in Suid-Korea dra ook 

by tot die onderwyssukses. Alle onderwysers is gediplomeerd of 

gegradueerd en verdere opleiding geskied deur middel van 

indiensopleiding of afstandsonderwys. Die inherente respek van 

leerlinge vir onderwysers (wat spruit uit die Koreaanse menta

liteit) vergemaklik onderwysers se taak omdat hulle minder 

probleme met dissipline het en grater leerlingtalle makliker 

kan hanteer. 

Ten opsigte van die f inansiering van onderwys het Suid-Korea 

bewys dat onderwyssukses ook met 'n kleiner begroting moontlik 

is. Ouers dra wel meer by en is in geheel meer betrokke by die 

onderwys as die gemiddelde Suid-Afrikaanse ouer. Ouerbetrokken

heid is dan ook 'n uiters belangrike faktor in die sukses van 

die Koreaanse onderwys en dat die ouers daarvan bewus is, 

spreek uit hul bereidwilligheid tot selfverbetering en pogings 

tot beter ouerskap deur middel van byvoorbeeld na-uurse studie 

en besprekingsgroepe. Dit kan weer gekoppel word aan die Confu

ciaanse respek vir ouer persone sowel as vir geleerdheid. 

Alhoewel die Suid-Koreaanse onderwys sekerlik nie sander 

probleme en tekortkominge is nie (soos afgelei kan word uit 

koerantberigte oor studente-opstande in die land), lyk dit tog 

asof daar sekere onderwysaspekte is waaruit Suid-Afrika kan 

leer. 

8.3 AANBEVELINGS TEN OPSIGTE VAN SUID-AFRIKA 

Dit is algemeen bekend dat Suid-Afrikaanse onderwysbeplanners 

en -konsultante kers opgesteek het by die onderwysstelsels van 

ander lande. Volgens onlangse Suid-Afrikaanse beleidsdokumente 
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blyk dit dat heelwat van die aspekte onder bespreking reeds 

inslag gevind het in die onderwysbeplanning van die toekoms, 

hoewel Suid-Korea nie noodwendig as voorbeeld of model voorge

hou word nie. As gevolg van die onderwyssukses van Suid-Korea, 

mag dit egter steeds baat om na sekere besonderhede van die hul 

onderwysstelsel te kyk en dit te omskep in aanbevelings vir die 

verbetering van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

(1) Daar behoort ernstig aandag geskenk te word aan die 

bevordering van 'n nasionale leerkultuur. 

Suid-Afrika is nou op daardie stadium van bevryding waar Korea 

in die vyftigerjare was en 'n nasionale veldtog om 'n leer

kultuur te vestig behoort 'n belangrike prioriteit van die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel te wees. As gevolg van die 

uiteenlopende kultuurgroepe en groter kompleksiteit in die 

ontmoeting van die mentaliteite, is onderwyshervorming en die 

aankweek van 'n leerkultuur egter nie so 'n maklike taak nie, 

omdat daar soveel meer verskillende verwagtinge is waaraan 

beantwoord moet word. 

(2) Pogings behoort aangewend te word om gemeenskaplike 

waardes op skool te bevorder. 

Gesien teen die hele politieke geskiedenis van die land, sal 

die hantering van verskillende mentaliteite in die onderwys 'n 

netelige kwessie wees. In teenstelling met Korea waar die 

oorwegend Confuciaanse mentaliteit industrialisasie en 

modernisering moes akkommodeer na onafhanklikheid, staan die 

Suid-Afrikaanse samelewing voor die akkommodering van 'n hele 

aantal uiteenlopende mentaliteite (tradisioneel en industrieel) 

en 'n agtergrond van vooroordeel wat die aanvaarding van ander 

se waardes bemoeilik. In die eerste Witskrif word egter genoem 
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dat wedersydse respek en verdraagsaamheid teenoor diversiteit 

(dus ook diverse mentaliteite) wel in die skool bevorder sal 

word. Daar word melding gemaak van die "kollektiewe morele 

perspektief" wat deur almal aanvaar behoort te word (RSA 

1995b:17). Ten spyte van die verskillende mentaliteite in 

Suid-Afrika behoort daar genoeg gemeenskaplike waardes te wees 

wat op skool by leerlinge tuisgebring kan word tot voordeel van 

die samelewing. Die totale ingesteldheid teenoor opvoeding, 

persoonlike verbetering, morele verskille en selfverwesenliking 

behoort aangespreek te word, sodat 'n verbetering op maatskap

like en ekonomiese gebied die natuurlike gevolg sal wees. Die 

aankweek van waardes wat leerlinge sal toerus vir werkneming, 

soos stiptelikheid, verantwoordelikheid en lojaliteit moet 

verkieslik ingesluit word. Klem behoort ook gele te word op 

verdraagsaamheid en respek vir ander se kultuur en waardes, 

terwyl daar gekonsentreer behoort te word op gewenste ooreen

stemmende waardes. Die wyse waarop dit op skoolvlak sal geskied 

noodsaak weldeurdagte beplanning en behoort 'n belangrike stap 

te wees in die algehele rekonsiliasieplan van die land. Daar 

behoort ook aandag gegee te word aan morele onderrig vir onder

wysers, vir verbetering van hul eie gedrag sowel as die van die 

leerlinge, asook vir die hantering van morele kwessies met 

inagname van hierdie genoemde diversiteit. 'n Nasionale morele 

onderwysprogram mag dalk bydra om die maatskaplike probleme in 

hoofstuk een genoem te help aanspreek. 

(3) 'n Kultuur van ouerbetrokkenheid behoort aangekweek te 

word. 

Ten opsigte van onderwysfinansiering kan veranderinge verwag 

word, omdat die Suid-Afrikaanse regering nie 'n groter deel van 

die begroting aan onderwys kan afstaan nie. Daarom sal ouers, 

soos in die geval van Suid-Korea, groter finansiele bydraes 

moet maak. Dit behoort skoolfondsbydraes en die aankoop van 
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boeke en ander leerhulpmiddele in te sluit. Daar sal egter 

besin moet word oor watter kriteria gebruik sal word om ouers 

se bydraes te bepaal, sodat mindergegoede ouers in ag geneem 

sal word. 

Dit is egter nie slegs op materiele gebied waar ouers 'n 

belangrike rol behoort te speel nie. Soos in Korea behoort die 

ouers se motivering, belangstelling en onderskraging van 

skoolgaande kinders 'n belangrike bydrae te maak tot hul 

suksesvolle skoolloopbaan. As gevolg van die agterstand van 'n 

groot persentasie Suid-Af rikaanse ouers op opvoedingsgebied, is 

hulle self nie altyd in staat om sulke bydraes te lewer nie. 

Beter beplande en gekoordineerde ouerbegeleidingsprogramme is 

dus ook nodig sodat hulle beter leiding aan hul kinders kan 

bied en reeds van jongs af 'n leeretiek by hulle kan kweek. Die 

oordrag van die gewenste waardes en veral leerywer behoort 

beklemtoon te word. Kinders behoort ook reeds op skool bewus 

gemaak te word van die verantwoordelikheid van ouerskap. 

(4) Afstands- en gemeenskapsonderwys behoort nasionaal 

aangepak te word om die opheffing van die gemeenskap en 

ouers te verseker. 

Onderwysveranderinge behoort gekoordineerde volwassene

onderwysprogramme in te sluit wat ook binne bereik is van 

persone in landelike gebiede sodat die huidige onderwys

agterstand van 'n groot persentasie volwassenes uit die weg 

geruim kan word. Behalwe geletterdheid en rekenvaardigheid 

behoort basiese onderwys en opvoeding ten opsigte van onder 

andere higiene, voeding, geboortespasiering, sosiaal-aanvaar

bare gedrag en ouerskap ook aangebied te word tot voordeel van 

die hele gemeenskap. In die eerste Witskrif word basiese onder

wys aan volwassenes as 'n belangrike deel van die ontwikke

lingsprogram van die land beskou en gemeenskapsleersentrums as 
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'n prioriteit waarvan so gou moontlik werk gemaak moet word 

(RSA 1995b:31). 

(5) Onderwys behoort vir alle voorskoolse kinders beskikbaar 

te wees. 

Omdat ouerskap- en volwassene-onderwysprogramme nie oornag in 

werking sal tree nie, kan dit op die korttermyn gebeur dat 

voorskoolse kinders sekere gewensde invloede ontbeer en ver

kieslik vroeg reeds op georganiseerd~ wyse voorskoolse inrig

tings behoort by te woon waar aan hul ontwikkelingsbehoeftes 

voorsien kan word. Soos in Korea die geval is behoort hierdie 

tipe inrigtings nou verbind te wees met die opvoeding van die 

ouers. Dit behoort beskikbaar te wees vir alle voorskoolse 

kinders en voorsiening behoort veral gemaak te word vir af gelee 

gebiede, soos in Korea waar byvoorbeeld goedtoegeruste busse 

die leerlinge bedien. Dit blyk dat hierdie tipe onderwysuit

breiding wel deel uitmaak van die huidige regering se nuwe 

onderwysbeleid. 

(6) Die voorsiening van beroeps- en tegniese onderwys behoort 

heroorweeg te word en leerlinge behoort aangespoor te 

word om die tipe onderwys te volg. 

Daadwerklike stappe behoort gedoen te word om die verskil 

tussen aanvraag na en aanbod van opgeleides te verminder deur 

middel van geskikte beroeps- en tegniese onderwys. Die 

integrasie van onderwys en opleiding word in die vooruitsig 

gestel (RSA 1995b:15), maar daar word nog nie presies genoem 

hoe dit sal plaasvind nie. Dit lyk egter of die kritiek teen 

die huidige beroepsonderwys, veral die streng skeiding tussen 

die teoretiese en praktiese afdelings daarvan, aandag sal 

geniet, asook die skeiding tussen beroeps- en akademiese 
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onderwys. Die implementering van so 'n tipe onderrig behoort 

egter gepaard te gaan met 'n intensiewe motiveringsveldtog, 

soos in Korea, om leerlinge te oortuig van die waarde daarvan. 

Spesiale aansporingsmeganismes behoort gebruik te word om 

leerlinge se belangstelling in hierdie rigting te prikkel en 

die stigma daaraan verbonde te verwyder. Daarbenewens sal 

onderwysers opgelei moet word in hierdie ge1ntegreerde 

vakaanbieding. 

(7) Opleiding vir alle onderwysers behoort verbeter te word 

en meet verpligtend wees. 

Onderwysersopleiding behoort ook spesiale aandag te geniet. Die 

eerste Witskrif beklemtoon die belangrikheid van ten minste 

drie jaar onderwysersopleiding (RSA 1995b:6), maar in 'n 

konsepbeleid (Die Burger 13 Januarie 1997:1) word gefokus op 

potensiaal by aanstelling en bevordering, en nie op kwalifi

kasies en ondervinding nie. Dit kan die indruk skep dat 

kandidate sonder formele kwalif ikasies as onderwysers aangestel 

sal kan word. In die lig van die afdanking van duisende opge

leide onderwysers skep so 'n beleid talle vrae, onder andere of 

die welsyn van die leerlinge werklik op die hart gedra word en 

of die geweldige aanpassings in die onderwys ten beste gedoen 

sal kan word indien alle onderwysers nie onderwysersopleiding 

ontvang het nie. Ten opsigte van beroepsonderwys maak dit wel 

sin uit dat byvoorbeeld wetenskaplikes aangestel word om hul 

eie studieveld te onderrig, maar veral met die kwessies wat 

reeds bespreek is, soos mentaliteitverwarring en gepaardgaande 

probleme, word gewonder of persone wat nie onderwysopleiding 

ontvang het nie, meer as blote vakaanbieders sal wees. Veral 

wanneer in ag geneem word dat Koreaanse onderwysers in morali

tei tonderrig opgelei word om leerlinge meer weerbaar te maak 

teen moderne maatskaplike probleme, ontstaan vrae oor die 

gewensdheid van onopgeleide onderwysers. Daar word egter klem 
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gele op die hervorming van indiensopleiding en af standsonderwys 

om dit 'n belangrike faktor te maak in die professionele 

ontwikkeling van onderwysers. Dit blyk dus dat onderwysers

opleiding in Suid-Afrika 'n heel nuwe tendens sal he en die 

vraag ontstaan of die vermindering van onderwysers gedoen is 

sodat nuwes opgelei kan word om onder andere werklik agente van 

verandering te wees, met ander woorde om 'n gewenste mentali

tei t te bevorder deur klem te le op daardie aspekte van die 

verskillende mentaliteite wat harmonie in die land sal help 

teweegbring. 

Uit die aard van die saak is bogenoemde aanbevelings slegs 'n 

beperkte snit uit die moontlikhede van idees wat voortvloei uit 

die bestudering van die Suid-Koreaanse onderwysstelsel. In die 

volgende afdeling word enkele verdere aanwysings vir moontlike 

navorsing gegee. 

8.4 ASPEKTE VIR VERDERE NAVORSING 

Aspekte wat verband hou met hierdie verhandeling en moontlik 

interessante navorsing kan oplewer, is onder andere: 

- tersiere onderwys in Suid-Korea; 

die figurering van die verborge kurrikulum in morele 

onderwys in Suid-Korea; 

- verskillende aspekte van die Noord-Koreaanse 

onderwysstelsel, veral die uitwerking (op die onderwys) 

van die veranderde lewens- en wereldbeskouing van die 

inwoners van Noord-Korea sedert die stigting van die 

kommunistiese land; 
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- 'n dieptestudie en vergelyking van die waardes wat binne 

die verskillende mentaliteite figureer en hulle impak 

op die kern- sowel as die verborge kurrikulum; 

- 'n interpretasie van die huidige onderwysstelsel van 

Suid-Korea met behulp van konsepte en teoriee uit die 

konf likparadigma (veral in die lig van probleme wat tans 

begin om in die media gemeld te word); 

- verdere teorievorming met behulp van die konstrukte 

grondmotief en mentaliteit; 

- empiriese navorsing om gevolgtrekkings in hierdie 

verhandeling (wat moontlik as toekomstige hipoteses 

beskou kan word), te verifieer. 

8.5 SLOT 

Wanneer die geskiedenis van die heropbou van Suid-Korea oor die 

afgelope 50 jaar gevolg word, word die omvang van dit wat vir 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, ander subsisteme en die 

breere samelewing voorle, duidelik. Die sukses van die Suid

Koreaanse onderwys na hul onafhanklikheid bewys dat sukses ook 

binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel moontlik is, indien 

nie net die staat nie, maar ook die samelewing bereid is om 

bydraes te lewer en opofferings te maak. Dit is waarom dit so 

noodsaaklik is dat die sleutelaspekte van die Heropbou- en 

Ontwikkelingsprogram, naamlik die voorsiening van basiese 

behoeftes, die ontwikkeling van menslike hulpbronne, die opbou 

van die ekonomie en die demokratisering van die staat en die 

samelewing (ANC 1994:7), gekoester en doelbewus bevorder word. 

Moontlik is dit selfs nodig om hulle in 'n nuwe nasionale 

program of programme te laat herlewe. 
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