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Voorwoord

In die resente, omvattende RGN-ondersoek na die Onderwys toon die Werkkomitee: 
Voorligting (Verslag Nr 7, 1981) aan dat skoolvoorligting ’n pedagogiese aangeleentheid 
is. In die skoolvoorligtingsgebeure is twee partye teenwoordig, enersyds die kind (op- 
voedeling) en andersyds die voorligtingonderwyser (opvoeder).

In die onderhawige publikasie val die klem op die voorligtingonderwyser, en veral op sy 
toerusting as opvoeder. Aangesien die skoolvoorligtingsgebeure by uitstek pedagogiese 
gebeure is, moet die voorligtingonderwyser, benewens vele ander bekwaamhede, veral 
dié van opvoeder besit. Besinning oor die konsep “toerusting” het aan die lig gebring 
dat daar sprake is van inherente (aangebore) toerusting as gegewene en verworwe toeru- 
sting wat die voorligtingonderwyser gedurende sy opleiding en vorming verwerf.

In hierdie werk word die onderskeie fasette van skoolvoorligting — te wete onderwys- 
voorligting, loopbaanvoorligting en persoonsvoorligting — deurskou met die doel om die 
wesenskenmerke van die verskillende skoolvoorligtingsbedrywighede aan die lig te 
bring. Die pligte van die voorligtingonderwyser as opvoeder en wat sy toerusting behels, 
word telkens gereflekteer.

Die werk word afgesluit met enkele kriteria wat aangewend kan word vir keuring van 
voornemende voorligtingonderwysers.

Hierdie publikasie is oorspronklik voorgelê as D.Ed.-proefskrif, getitel: “Die toerusting 
van die voorligtingonderwyser as opvoeder” onder die promotorskap van prof. G. A.J. 
Griessel in die Departement Fundamentele Pedagogiek, Universiteit van Suid-Afrika.

(x i )



HOOFSTUK 1

Inleidende oriëntering en probleemformulering

1.1 INLEIDING

Elke kind is ’n unieke persoon met sy eie besondere moontlikhede. Hierdie 
moontlikhede moet geaktualiseer word, enersyds by wyse van selfaktualisering 
en andersyds by wyse van begeleiding tot selfaktualisering deur ’n volwassene, 
te wete die ouer of onderwyser. Volgens C. K. Oberholzer, soos aangehaal deur 
Van Rooyen (1972, p.204) is die kind volledig mens en daarmee as persoon 
iemand wat self iemand wil word en moet word. Dieselfde kind verkeer egter in 
eksistensiële nood aan ’n volwassene. Daar is ’n volwassene as sedelik-selfstan- 
dige, wat in sy aangesprokenheid deur die noodroep van ’n volwassewordende, 
móét antwoord.

Gedifferensieerde onderwys is geskoei op die beginsel dat kinders ten aansien 
van hulle vermoëns, aanleg en belangstelling sodanig van mekaar verskil dat al- 
mal nie by ’n eenselwige wyse van onderrig kan baat vind nie. Die individualiteit 
van elke kind moet dus voortdurend in ag geneem word by die opvoedingsge- 
beure. Gedifferensieerde onderrig is dus daarop afgestem om die nood van elke, 
individuele kind in sy besondere gesitueerdheid binne die groep te begryp, om 
dus van sowel sy individualiteit as sy individueelheid kennis te neem: “Met hier- 
die persoonlike siening en benadering van die kind bied gedifferensieerde onder- 
wys die geleentheid aan die onderwyser om in ’n intieme klimaat waar die ken-, 
vertrouens- en ook die gesagsverhouding heers, die besondere kind se belangstel- 
lings en behoeftes te wete te kom. Op hierdie fondament kan onderwys vir hierdie 
besondere leerling geformuleer word waarop hy sal kan en sal wil antwoord” 
(Kruger, 1977. p.26).

1



2 HOOFSTUK 1

Vir die optimale aktualisering van die kind se gegewe moontlikhede onder die 
stelsel van gedifferensieerde onderwys sou die ideaal van één onderwyser vir el- 
ke kind ’n logiese voorvereiste skyn te wees. Om begryplike redes is dit egter 
nie moontlik nie. Die skoolvoorligtingsdiens moet dus gevolglik gesien word as 
’n noodwendige komplement tot die stelsel van gedifferensieerde onderwys in ’n 
poging om te vergoed vir die praktiese onuitvoerbaarheid van ’n stelsel wat lo- 
gieserwys sterk steun op die beginsel van een onderwyser vir elke enkele kind.

Wesenlik is die skoolvoorligtingsdiens pedagogiese hulpverlening aan die kind- 
in-nood wat sowel informatief as steungewend van aard is. Daar word dus met 
die kind-in-nood bemoeienis gemaak; hy word begelei in sy opwegwees na ’n on- 
bekende toekoms. Daarom is pedagogiese steungewing gerig op die kind in sowel 
sy kognitiewe as patiese gerelasioneerdheid.

Die skoolvoorligtingsdiens is ’n gespesialiseerde diens wat vanuit ’n hoofkantoor 
beheer en georganiseer word as klinieke (onderwyshulpsentra) waarvan een in 
elke komprehensiewe eenheid in Transvaal voorkom. Aan elke kliniek is daar ’n 
ortopedagoog, ortodidaktikus, sosiopedagoog, beroepsleier, spraakterapeut en 
arbeidsterapeut verbonde, almal spesialiste op hulle besondere gebied. Aan elke 
sekondêre skool word daar ook ’n voorligtingonderwyser as ’n algemene prakti- 
syn in die skool aangetref. In hierdie monografie sal die werksaamhede van hier- 
die voorligtingonderwyser vanuit Fundamentele Pedagogiekperspektief krities 
bekyk word.

Daar bestaan heelwat literatuur oor die vakdidaktiese taak van die voorligtingon- 
derwyser met besondere verwysing na die inhoud en metode van sy onderrighan- 
deling maar tog word daar net kursories verwys na onderwysende opvoeding as 
belangrikste opgawe. In hierdie geskrif sal daar gevolglik besin moet word oor 
die persoon van die voorligtingonderwyser: besondere eienskappe wat hom van 
die vakonderwyser onderskei en waarmee rekening gehou sal moet word by sy 
keuring en opleiding, sal uitgelig moet word.

1.2 DIE AANLEIDING TOT HIERDIE MONOGRAFIE

Die skrywer hiervan is mede-verantwoordelik vir die aanbieding van ’n B.Ed- 
kursus in Spesialisering in Skoolvoorligting wat primêr gerig is op die opleiding 
van voorligtingonderwysers. In genoemde kursus word aandag gegee aan die ver- 
skillende fasette van skoolvoorligting naamlik onderwysvoorligting, loopbaan- 
voorligting en persoonsvoorligting. Dit gaan dus in hoofsaak om die kennis wat 
die voorligtingonderwyser moet verwerf om sy voorligtingstaak in die skool na 
behore te kan volvoer. Tog is in ’n vorige paragraaf gevra na spesifieke eienskap- 
pe van die voorligtingonderwyser — watter inherente kwaliteite hy behoort te be- 
sit en hoe hy sy voorligtingstaak behoort te vervul.

Tydens die opstel van bovermelde kursus, het dit gaandeweg vir die skrywer 
duidelik geword dat, gesien in die lig van die vereistes wat aan die voorligtingon- 
derwyser gestel word, nie sommer enige onderwyser die voorligtingstaak be-
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hoorlik sal kan uitvoer nie. Hy sal inderdaad oor besondere vermoëns moet 
beskik! Die soeke na ’n antwoord op die vraag na die besondere kwaliteite wat 
die voorligtingonderwyser as opvoeder moet besit, het aanleiding gegee tot die 
skrywe van hierdie monografie. ’n Verdere aanleiding tot hierdie monografie 
spruit uit die RGN-onderwysverslag, veral die verslag van die Werkkomitee vir 
Skoolvoorligting.

In Junie 1980 het die Kabinet die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing ver- 
soek om ’n deurtastende ondersoek na al die fasette van die Onderwys in die RSA 
in te stel. Die Raad is versoek om aanbevelings te maak ten aansien van ’n uit- 
voerbare onderwysbeleid vir die land om onder andere die potensiaal van sy in- 
woners te realiseer, ekonomiese groei te bevorder en om die lewenstandaard van 
al sy inwoners te verhoog (HSRC, 1981, p.v) (RGN, 1981, p.l). Daar is 18 Werk- 
komitees in die lewe geroep om die ondersoek aan te pak (HSRC, 1981, p. ix).

Die Werkkomitee vir Skoolvoorligting het aan die hand van hulle opdrag ’n om- 
vattende ondersoek na skoolvoorligting ingestel: aandag is veral toegespits op die 
volgende:

Die wese en beginsels van skoolvoorligting
Die aard van skoolvoorligting
Die opleiding van personeel vir skoolvoorligting
Skakeling in skoolvoorligting
Organisasie en beheer van skoolvoorligting
Die essensiële aard van en aanbevelings vir skoolvoorligting in die RSA.

Die omvattende verslag van die Werkkomitee vir Skoolvoorligting spreek van 
deeglikheid. Dit is verblydend om te sien dat die Werkkomitee die skoolvoorlig- 
tingsgebeure as opvoedingsgebeure beskou. “The guidance personnel is primari- 
ly involved with the task of educating children. To qualify as educationist one 
must be pedagogically thoroughly trained, i.e. one has to know and use the truly 
essential contents of education (pedagogics). The guidance personnel have to 
succeed in turning each situation in the guidance practice into an educational 
situation. This means that educational contents such as acceptance, trust, under- 
standing, authority, etc. have to be brought about in getting to know the child, 
discussion, assistance, etc. High expectations are set for the personnel in this re- 
gard” (HSRC, 1981, p.37).

In kommentaar rondom die RGN-verslag oor die onderwys doen Adelberg 
(Beeld, Woensdag 24 Februarie 1982) verslag oor ’n nasionale opvoedingskonfe- 
rensie onder die vaandel van die 1820-Setlaarsvereniging onder die opskrif: 
“Maak onderwys beroepsgerig”. Daar word verwys na ’n tekort aan geskoolde 
vakmanne en aan die hand gedoen dat leerlinge tussen standerd vyf en standerd 
sewe ’n loopbaankeuse doen, waarna hulle reeds op skool deur instrukteurs op- 
gelei sal word. Die vraag is of die onderrig nie te pragmaties sal word nie. ’n 
Ander vraag is of ’n kind op so ’n vroeë leeftyd in staat daartoe is om 'n loopbaan-
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keuse te doen en of loopbaanonderrig nie die kind slegs vir ’n bepaalde loopbaan 
sal oplei en nie vir die res van sy lewe nie. Adelberg (Beeld, Woensdag 24 Fe- 
bruarie 1982) maak hierdie vrae af deur te beweer: “Daar is hoegenaamd niks 
verkeerd daarmee om mense net vir ’n bepaalde werk op te lei nie. Dit is immers 
wat hulle vir die res van hulle lewe sal doen”. Hierdie is na die mening van die 
skrywer ’n uiters kortsigtige en onverantwoordbare standpunt.

Van der Stoep (Beeld, Dinsdag 23 Februarie 1982) toon in sy artikel “Rig onder- 
wys op arbeidsmark” aan dat daar in die Suid-Afrikaanse opset “feitlik geen 
koppeling tussen skool en werk is nie. Om skool te gaan beteken hier om aan 
intellektuele bedrywighede deel te neem wat op een of ander wyse in die verre 
toekoms wel nuttig sal blyk omdat ’n mens ’n ambag kan begin leer met ’n 
St. 8-sertifikaat, en tegnikus kan word as jy St. 10 geslaag het”. Volgens Van der 
Stoep bestaan daar ’n groot behoefte aan ander kategorieë van onderwysperso- 
neel wat onderwys- en opleidingsinrigtings kan beman en wat daarop ingestel is 
om leerlinge voor te berei vir die werksituasie wat wag. Hier behoort die privaat- 
sektor sekere insette te maak want onderwys kan nie meer in ’n nuwe bedeling 
van gelyke onderwys vir almal in die land, deur die owerheidsektor alleen gefi- 
nansier word nie.

Bogenoemde beskouinge oor loopbaanonderrig as faset van skoolvoorligting en 
die werkkomitee vir skoolvoorligting se verwysing na skoolvoorligting as op- 
voedingsgebeure, noodsaak ’n fundamenteel pedagogiese besinning oor skool- 
voorligting en veral oor die toerusting van die voorligtingonderwyser as 
opvoeder.

1.3 DIE DOEL MET HIERDIE MONOGRAFIE

In die opvoedingsituasie is daar altyd ten minste twee persone teenwoordig, ener- 
syds ’n volwassene bekend as die opvoeder en andersyds die kind as nog-nie-vol- 
wassene of volwassene-wordende, bekend as die opvoedeling. Die opvoeder 
word deur Van Rensburg et al. (1979, p.lll) beskryf as ’n onafhanklike, selfstandi- 
ge, steungewende en hulpverlenende persoon wat as volwassene en dus as toere- 
keningsvatbare of verantwoordelike begeleier verantwoordelikheid aanvaar vir 
die opvoeding van die kind. Die opvoeder is aangesprokene en word aangespreek 
deur die nog-nie-volwassenheid van die kind. Hy moet beslissinge neem oor hoe 
daar ingegryp moet word om die kind tot hulp te kom op weg na volwassenheid 
— hy antwoord dus op die aangesprokenheid.

“Opvoeding is ’n eg menslike aangeleentheid, dit wil sê slegs die mens voed op, 
is op opvoeding aangewese en leen hom tot opvoeding” (C. K. Oberholzer). 
“Opvoeding word voltrek in opvoedingsituasies waar volwassenes en kinders in 
mekaar se eksistensiële teenwoordigheid verkeer sodat opvoeding ook met reg 
as medemenslike aangeleentheid getipeer kan word” (M. O. Oberholzer). “Met 
eksistensiële teenwoordigheid van volwassene en kind word bedoel dat die oor- 
spronklike opvoedingsgebeure gekonstitueer word in en deur die opvoedingsrela- 
sie as opvoeder-opvoedeling-verhouding” (Kilian & Viljoen, 1974, p.32). Van
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Rensburg et al. (1979, p.112) beskryf opvoeding “as ’n doelbewuste, doelgerigte 
bemoeienis van 'n volwassene met ’n nie-volwassene om hom geestelik selfstan- 
dig te maak”. Opvoeding is ’n intensionele handeling as ’n singewende gerig wees 
op die tuisbring van die vir die opvoeder lewenswaardevolle aan die kind sodat 
hy ook daaraan waarde sal heg.

Die kind as opvoedeling word langs fenomenologiese weg beskryf as openheid 
of oopstaan-vir (Heidegger en C.K. Oberholzer) maar ook as intensionaliteit of 
gerig-wees-op (Husserl en Brentano). Die kind is verder moontlikheid, onvol- 
tooid, onaf en onvoorspelbaar; hy handel, oriënteer homself en ek-sisteer; hy is 
iemand wat word by wyse van selfaktualisering dog word ook beïnvloed deur be- 
geleide aktualisering deur die volwassene as opvoeder (Sonnekus et al., 1973, 
p.5). In die opvoedingsgebeure figureer wedersydse aanvaarding en sinvolle 
koëksistensie as wedersydse eksisterende korrektief baie sterk. Die opvoedeling 
as openheid, gegee as moontlikheid, is ontvanklik vir die appêl wat die opvoeder 
tot hom rig en waarop hy moet antwoord; “Opvoedingshandelinge is geen eensy- 
dige oordragtelike handelinge wat uitsluitlik deur die opvoeder . . .  voltrek word 
nie. Die opvoedeling is in gelyke mate aandadig en medebepalend vir sy op- 
voeding en eie synsgedying” (Van Rooyen, 1972, p.172). Die opvoedeling kan die 
op-roep (vergelyk op-voeding) wat op hom gemaak word gehoorsaam of igno- 
reer. Die dialogies-diagogies-dialektiese verloop van die pedagogiese gebeure is 
dus nooit absoluut voorspelbaar nie.

In die skoolvoorligtingsituasie as opvoedingsituasie staan die volwassene as op- 
voeder ook teenoor die nog-nie-volwasse opvoedeling wat deur die onbekende 
eise van ’n verborge toekoms gekonfronteer word. Hy is pnlosmaaklik gebonde 
aan en betrokke by die jeugdige se totale liggaamlike, affektiewe, gnostiese, so- 
siale, histories-nasionale, estetiese, sedelike en religieuse wêreldbetrokkenheid.

Die oogmerk met hierdie studie is om die pedagogiese verantwoordelikheid van 
die voorligtingonderwyser van nader te beskou; om indringend te kyk na daardie 
eienskappe wat hom in staat stel om die kind wat ’n onvoltooide en onvoltooibare 
wêreld betree en sy verlorenheid en ongeborgenheid in die aangesig van ’n dik- 
wels vyandige werklikheid ervaar, sinvol te begelei na outentieke volwassenheid. 
As die dialoogvoering nie daarop afgestem is nie, is dit pedagogies ontoelaatbaar. 
Essensies sal dus verwoord moet word wat as kriteriale strukture in die keuring 
en opleiding van voorligtingonderwysers geïmplementeer sal moet word. Hier- 
die kriteria lê opgesluit in die altyd terugkerende essensies van die pedagogiese 
as modus van die agogiese. Kortliks: Hoe moet die pedagogiese bemoeienis van 
die voorligtingonderwyser wees indien die opvoedeling die belewing wil smaak 
dat die volwassene hom raaksien soos ’n mens behoort te wees om as mens gere- 
ken te word (C.K. Oberholzer)?

1.4 BEGRIPSVERHELDERING

In hierdie monografie word enkele kernwoorde by herhaling gebruik, kernwoor- 
de waardeur die werklikheid toeganklik gemaak word. Smit (1977, p.55) merk op
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dat noukeurige formulering nodig is vir enige gespreksvoering en beredenering. 
Woorde wat gebruik word, moet aan die werklikheid uitdrukking gee, met ander 
woorde, daaraan betekenis gee. ’n Vereiste vir sinvolle kommunikasie is derhal- 
we dat die verskillende partye wat kommunikeer dieselfde betekenis heg aan die 
kernwoorde as kategorieë of beligtende denkmiddele wat hulle gebruik, trouens 
’n eenduidige terminologiestruktuur as deel van die fenomenologiese werkwyse, 
is noodsaaklik.

Ter wille van duidelikheid word enkele begrippe vervolgens toegelig:

1.4.1 Toerusting

Kritzinger et al. (1972, p.1078) toon aan dat toerus daarop dui dat iemand of iets 
van die nodige voorsien, uitgerus of toeberei word. Schoonees et al. (1970, p.890) 
toon ook aan dat toerus in ’n werkwoordelike funksie gebruik word wanneer iets 
of iemand voorsien word van die nodige in die sin van toerus vir ’n lang reis of 
’n fabriek toerus. Die Bybelse konnotasie van hierdie begrip word duidelik uit 
die volgende skrifgedeelte: “vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 
3:17).

In sy werkwoordelike vorm dui toerus op ’n handeling waardeur iemand van die 
nodige voorsien word, die nodige uitrusting ontvang of vir iets toeberei word. As 
selfstandige naamwoord slaan dit op toerusting waaroor iemand beskik en wat 
sy uitrusting vir ’n bepaalde taak (vorm) uitmaak.

In hierdie monografíe word die begrip toerusting in beide konnotasies gebruik, 
te wete die opleiding (onderrig, vorming) waardeur die voorligtingonderwyser 
toegerus word vir sy voorligtingstaak en andersyds daardie eienskappe waaroor 
die voorligtingonderwyser as opvoeder beskik as gegewene, vir die volvoering 
van sy taak en roeping. Wanneer daar dus sprake is van die toerusting van die 
voorligtingonderwyser as opvoeder, word daar verwys na sowel die inherente 
kwaliteite van die voorligtingonderwyser asook die verworwe kwaliteite wat ge- 
leidelik verwerf word.

1.4.2 Voorligting (Skoolvoorligting)

’n Noukeurige semantiese eksplisitering van die begrip voorligting dui daarop 
dat dit in verband gebring kan word met onderrig, inligting verstrek of raadpleeg 
(Kritzinger et al., 1972, p.1204). Van Niekerk (1967, p.40-41) haal enkele skry- 
wers aan wat voorligting of skoolvoorligting gelyk stel aan beroepsvoorligting of 
beroepsoriëntering. Hy verwys na Groenewald wat ’n belangrike bydrae lewer 
deur te konstateer dat voorligting ’n opvoedingsgebeure is waartydens leerlinge 
opgevoed word tot beroepsvolwassenheid, met ander woorde hulle georiënteer 
word tot aanvaarding van beroepsverantwoordelikheid.

Landman (1961, p.4) beskou skoolvoorligting as meer as blote beroepsvoorligting 
wanneer hy die begrip defmieer as “verantwoordbare hulpverlening en steunge-
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wing aan die steunbehoewende jeugdige, totdat hy op grond van noukeurige 
selfbeoordeling sodanige insig verwerf het in en sodanige innerlike stellingname 
verower het teenoor sy beroepsituasie, dat hy bekwaam is tot 'n nougesette 
selfbepaling tot ’n beroep met die besondere implikasies daarvan synde selfbepa- 
ling tot verantwoordelike taakverrigting as beroepsvolwassene”. Landman plaas 
dus ’n besondere aksent op die suiwer opvoedende aard van die taak van die 
skoolvoorligter. Hierdie siening word weer later onder die loep geneem.

Vir Kruger (Nel, red. 1974, p.69) lê daar in die begrip voorligting twee kom- 
ponente opgesluit naamlik guidance en counselling wat hy in Afrikaans vertaal 
met voorligting en berading wat albei noodsaaklike aspekte van die voorligtings- 
gebeure is. Die komponent voorligting sien op die verskaffing van inligting aan 
die kind sodat hy eventueel op sinvolle wyse keuses sal doen, terwyl berading 
op onderhoudvoering neerkom waar die voorligtingonderwyser en die kind 
saam 'n gesprek voer wat leiding- en rigtinggewend vir die kind is (Kruger, 1977, 
p. 16 e.v.).

In ’n publikasie van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (1970, p. 192) 
word voorligting omskryf as ’n hulpdiens binne die stelsel van onderwys waar- 
deur leerlinge ooreenkomstig hulle bekwaamheid, aanleg, belangstelling en die 
mannekragbehoeftes van die land ten aansien van onderwys en beroepsaange- 
leenthede voorgelig word sodat die doel met gedifferensieerde onderwys verwe- 
senlik kan word: “Om hierdie doel te kan verwesenlik moet voorligting as ’n 
diens binne ’n onderwysstelsel ’n opvoedingshulpdiens in alle skole wees, wat 
deur gespesialiseerde persone gelewer word, en wie se werksaamhede in ’n ge- 
oriënteerdheid van alle jeugdiges in die lig van hulle persoonstruktuur ten opsigte 
van onderwys- en beroepsaangeleenthede sal moet uitloop” (eie kursivering).

Weer eens word voorligting dus getipeer as ’n opvoedingsgebeure wat in ’n op- 
voedingsituasie voltrek word waar ’n volwassene as opvoeder en ’n kind as nie- 
volwassene in ’n besondere verhouding tot mekaar staan. Voorligting is enersyds 
inligtend van aard want daar word sekere kennisinhoude vir die kind ontsluit, 
daar vind onderrig plaas, voorligting is egter ook steungewing aan die kind-in- 
nood, dus opvoedend. Dit is egter ook waar dat opvoeding sonder inhoude nie 
te bedink is nie (Van der Stoep, et al 1973., p.10) omdat dit nie inhoud-los en 
inhoud-loos kan wees nie. In die voorligtingsgebeure word daar dus altyd inhou- 
de vir die kind ontsluit, derhalwe word daar ook onderrig gegee. Die vraag wat 
nou na vore kom sentreer rondom die aard van die inhoudelike in die voorlig- 
tingsakt. Voorligting is ’n gebeure bykomstig tot die vakdidaktiese gebeure, dit 
verskil van die gewone onderrig daarin dat ander inhoude ter sprake kom.

Wat skoolvoorligting betref word die volgende hoofterreine onderskei, naamlik 
onderwysvoorligting, loopbaanvoorligting en persoonsvoorligting as onder- 
skeibare komponente wat egter nooit van mekaar losgemaak kan word nie. Daar 
kom ook ’n groot mate van oorvleueling voor. In die loop van hierdie betoog sal 
daar indringend na die essensies van hierdie drie aspekte gekyk word.
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1.4.3 Die voorligtingonderwyser

Wanneer die omskrywing van die begrip voorligting in ’n vorige paragraaf in ge- 
dagte gehou word, word dit duidelik dat met die term voorligtingonderwyser 
daardie onderwyser in die sekondêre skool bedoel word wat verantwoordelik is 
vir die onderrig van voorligting of skoolvoorligting. Sommige skrywers verkies 
die benaming skoolvoorligter (Nel red., 1974, p.167) of onderwysvoorligter (Van 
Niekerk, 1967, p.81) of voorligteronderwyser (Landman, et a l., 1979, p.174). Die 
skrywer hiervan verkies om te praat van die voorligtingonderwyser. Dit is hierdie 
onderwyser se plig om onder leiding van die skoolhoof die voorligtingsprogram 
te organiseer en dit doeltreffend af te handel, die voorligtingsprogram in same- 
werking met die vakonderwysers te kodrdineer, aan groepe leerlinge voorligting 
te gee, persoonlike onderhoude met leerlinge en ouers te voer, leerlinge met 
ernstige probleme na die kliniek (onderwyshulpsentrum) te verwys en alle litera- 
tuur oor die voorligtingsprogram te orden sodat dit vir onderwysers en leerlinge 
toeganklik is (Kruger, 1977, p.46). Kortom, die voorligtingonderwyser is ver- 
antwoordelik vir inligting en steungewing aan die kind-in-nood in sy op-weg- 
wees na behoorlike volwassenheid. Vir die volvoering van hierdie taak is dit 
noodsaaklik dat hy behoorlik opgelei en toegerus word.

1.4.4 Opvoeder

Voordat die persoonsnaam opvoeder van nader bekyk kan word, is dit eers nodig 
om aan opvoeding as oerintermenslike bedrywigheid aandag te gee. Volgens Van 
Rensburg et al. (1979, p. 112) sien opvoeding op die praktyk as bemoeienis van ’n 
opvoeder (volwassene) met ’n opvoedeling (kind), dit is die bemoeienis van ’n 
volwassene met ’n nie-volwassene gerig op die sedelike selfstandigheid van laas- 
genoemde. Opvoeding is ’n doelbewuste, doelgerigte bemoeienis as intensionele 
beïnvloeding van die nie-volwassene wat ten doel het om ’n sekere koers of rig- 
ting aan die nie-volwassene se volwassewording te gee. Aangesien die bedoeling 
met opvoeding is om die kind te iei tot selfstandigheid en verantwoordelikheid, 
kan die handeling nie onbepaald voortduur nie. Namate die kind blyke daarvan 
gee dat hy selfstandig keuses kan doen en die verantwoordelikheid vir sy keuses 
kan aanvaar, tree die opvoeder op die agtergrond.

Volgens Landman (1974, p.22) is opvoeding daarop afgestem “om die kind te help 
om in opvoedingsituasies te doen wat hy later selfstandig en op eie verantwoorde- 
likheid behoort te doen”. En “volledigheidshalwe moet opvoeding beskrywe 
word as die kind se deelname, met leiding en begeleiding van sy opvoeders, aan 
sekere opvoedingsbedrywighede . . .  en aan die verwerkliking van die opvoe- 
dingsvoorwaardes . . .” (Landman, 1974, p.62). Van Rooyen (1972, p.62). Van 
Rooyen (1972, p.172) wys ook daarop dat opvoeding nie ’n handeling is wat slegs 
van die opvoeder uitgaan nie waar hy skryf: “opvoedingshandelinge is geen een- 
sydige oordragtelike handelinge wat uitsluitlik deur die opvoeder. . .  voltrek word 
nie. Die opvoedeling is in ’n gelyke mate aandadig en medebepalend in sy op- 
voeding en eie synsgedying”. C.K. Oberholzer beklemtoon ook die kind se aan-
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deel aan die opvoedingsgebeure: “Die opvoedeling is nie net passief toeskouer 
nie, maar ook en veral aktiewe deelnemer” (Oberholzer, C.K., 1968, p.51).

Opsommend kan gesê word dat opvoeding die gebeure is waartydens die kind 
deur die volwassene gesteun word op weg na behoorlike volwassenheid. Voorts 
word daar gelet op die persoonsnaam opvoeder.
C.K. Oberholzer toon aan dat die Griekse woord paidagogia letterlik kinderbe- 
geleiding beteken en paidagogos (pedagoog), kinderleier of opvoeder. Hierdie 
persoon beoefen die praktyk van die opvoeding, hy is “ iemand wat die kind be- 
skerm deur hom te help, en wel sodanig dat hy self iets onder hierdie begeleiden- 
de beskerming kan doen”. Die volwassene help die kind nie net nie, maar “steun 
hom deur by hom die wil en die moed te wek om iets geleidelik self te doen. Hier- 
die leiding deur die volwassene is een van saamgaan, van voordoen en van mee- 
doen, met nadruk op die self-laat-doen vanweë self-wil-doen, nie soos hý wil 
doen nie, maar om ook te wil doen soos daar gedoen word” (Oberholzer, C.K., 
1968, p.31).
In sy opvoederlike ingryping in die lewe van die kind gaan die opvoeder bewus, 
doelbewus, op stelselmatige of beplande wyse, opsetlik en toerekeningsvatbaar 
te werk (Oberholzer, C.K., 1968, p.56-57).

Van Zyl (1975 (b), p. 141-160) beskou die opvoeder as die volwassene wat die kind 
steun en begelei tot wêreldbegryping, wêreldaanvaarding, wêreldoriëntering en 
wêreldontwerp as wyses van wêreldbewoning.

Die opvoeder steun die kind tot wêreldbegryping deur hom te help om sy wêreld 
toenemend te leer ken en deur singewing daaraan, dít wat Umwelt was om te stel 
tot Eigenwelt. In hierdie singewingsvoltrekking speel taal en betekenissimbool ’n 
onontbeerlike rol vir werklikheidsontsluiting en wel as uitdrukkings- en orde- 
ningsmedium. Die opvoeder kan en mag egter nie aan die kind ’n volledige greep 
op die wêreld gee nie. “Wie poog om alles vir die opvoedeling te verklaar sodat 
daar geen geheim meer is nie, vernietig die wonder en daarmee die denkende 
soeke en moontlike bewoning. Die opvoeder wat wil opvoed tot wêreldbegryping 
moet situasies skep en situasies wat sig voordoen so interpreteer dat die volwas- 
senewordende die sin van die veelvormigheid van die menslike bestaanswyse so 
beleef dat dit by hom so ’n verwondering wek dat hy denkend sal voortsoek na 
vollediger begryping” (Van Zyl, 1975(b), p.149).

Met wêreldaanvaarding word nie bedoel dat die kind die wêreld gelate moet aan- 
vaar deur daarmee een te word en die eie identiteit prys te gee nie. Die opvoeder 
moet die kind só begelei dat hy die wêreld in sover dit die verlede betref, sal aan- 
vaar, maar dat die hede en die toekoms die geleentheid bied tot ontvouing van 
die sin van geroepenheid. “Dit impliseer die aanvaarding van die hede as geleent- 
heid tot oriëntering in die wêreld as sinvolle gebeure wat onlosmaaklik verbonde 
is aan ’n verlede as die onherroeplike. Die erkenning van die onherroeplikheid 
daarvan is geen fatalisme nie. Die hede is nog ’n geleentheid om ’n verlede wat 
skynbaar sinloos was, sinvol te verwerk” (Van Zyl, 1975(b), p. 151).
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In sy wêreldoriëntering moet die kind deur die opvoeder begelei word tot die 
doen van sinvolle keuses uit die veelvormigheid van die meervoudige lewe waar- 
mee die kind in aanraking kom. Die opvoeder moet die opvoedeling help om die 
wêreld waarin hy lewe te bewoon, daarom moet uit die veelheid van singe- 
wingsmoontlikhede gekies word, daar moet uit die veelheid orde geskep en stel- 
ling daarteenoor ingeneem word. “Die opvoeder moet self uit ’n veelheid 
selekteer en hy moet die opvoedeling lei om uit ’n ryke erfenis ’n keuse te doen” 
(Van Zyl, 1975(b), p. 154).

Elke mens, dus ook die kind, moet die wêreld vir hom tot woonplek maak. Die 
kind kan dit alleen nie doen nie, die opvoeder moet hom daartoe begelei. Die 
kind konstitueer dan vir hom ’n eie wêreld wat hy ook voortdurend herkonsti- 
tueer. Deur opvoeding word die tradisionele aan die kind oorgedra wat dan as 
vertrekpunt uit die verlede dien vir wêreldkonstituering in die hede met die oog 
op die toekoms. Konstituering van eie wêreld deur die kind is egter nie die skep- 
ping van ’n totaal nuwe wêreld nie, dit is eerder ’n vernuwing van die bestaande 
wêreld terwyl die kind daaraan besondere sin gee. Die opvoeder moet hier ook 
voortdurend in sy bemoeienis met die kind, onthou dat die kind die wêreld kon- 
stitueer as ’n kind en dat hy dié wêreld op ’n besondere wyse belewe en beteken.

Wêreldbewoning deur die kind “ impliseer bewoning van die wêreld as bewaking, 
bewerking en beheersing meteen die begryping, aanvaarding, oriëntering en kon- 
stituering as wyse waarop die mens sy wêreld bewoon” (Van Zyl, 1975(b), p.158).

Namate die kind meer selfstandig word, maak die opvoeder hom geleidelik van 
die kind los. “By die heel begin word vir die kind gekies, geleidelik met hom, 
totdat hy uiteindelik selfstandig kies en handel. Die opvoeder maak hom dus ge- 
leidelik meer oorbodig totdat hy uiteindelik die kind aan die lewe en die lewe aan 
die kind oorlaat” (Oberholzer, C.K., 1968, p.55). Die opvoeder en die opvoede- 
ling bly dus betrokke by ’n kontinue singewingsakt totdat daar deur die opvoede- 
ling (Landman, 1974, p.27):

“Beteken word soos ’n verantwoordelike volwassene dit doen, gelewe word
met die inspanning wat van ’n volwassene verwag word,
behoorlikheidseise, selfstandig gelewe word,
selfstandig gewaag kan word saam met ander mense,
dankbaarheid vir geborgenheid beoefen word soos ’n volwassene dit doen,
uiteindelik as volwassene aanspreeklikheid vir verhoudinge met ander men-
se opgeneem word,
gehoop word op ’n steeds behoorliker beoefening van volwassenheid, 
as volwassene daar selfstandig voortgegaan word met die ontwerp var 
moontlikhede,
volwassenheid as ’n selfstandige en verantwoordelike bestem-wees tot God 
beoefen word,
agting vir menswaardigheid selfstandig gelewe kan word, 
met ’n selfstandige en verantwoordelike selfbegrip en
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met ’n kritiese selfbeoordeling gekies en gehandel word, 
in vryheid verantwoordelike volwassenheid geleef word”.

Wanneer die opvoedeling se lewe gekenmerk word deur ’n sinvolle bestaanswyse, 
selfbeoordeling en selfbegrip, menswaardigheid, sedelik-selfstandige besluitvor- 
ming en handeling, verantwoordelikheid, normidentifikasie en ’n lewensopvat- 
ting as verpligting vir ’n behoorlike lewe, is die taak van die opvoeder volvoer 
(Landman, 1974, p.27).

In hierdie monografie word in hoofsaak gekyk na die voorligtingonderwyser as 
opvoeder en het die skrywer dus ’n deskundige opvoeder (pedagoog) van wie sy 
beroep en roeping opvoeding is, in gedagte.

1.5 BEPLANNING VAN DIE VERLOOP VAN HIERDIE WERK

In die voorafgaande paragrawe is daar gepoog om ’n stewige greep te verkry op 
'n aantal terme of begrippe. ’n Noukeurige besinning oor die opvoedingswerklik- 
heid bewussynsmatig gerekonstrueer tot pedagogiese werklikheid gaan hand aan 
hand met ’n onderskeidende, verhelderende ontsluiting van daardie werklikheid 
aan die hand van taal. Wetenskapsbeoefening veronderstel ’n bewussynsmatige 
omgang met die wêreld, of noukeuriger gesê, met die werklikheid. Daar word 
dus gevra na die wese, die syn of die ontisiteit van die saak self. Daar word dus 
terug-gevra na die sake self — luidens die bekende uitspraak van Husserl. Die 
pedagogieker wat die fenomenologiese werkwyse volg deurskou die op- 
voedingswerklikheid “tot in sy diepste synsgronde sodat die essensiële, die uni- 
versele of die radikale gesien, beskryf en uitgelê word” (Landman et a l., 1971(a), 
p.62). Dit beteken dat die wesenskenmerke van die opvoedingswerklikheid, met 
ander woorde dít wat die opvoeding maak wat dit wesenlik is, aan die lig gebring 
word. Fenomenologie is radikale denkarbeid, anders gestel, dit is “essensie- 
openbarende denke” (Landman & Roos, 1973, p.97).

Die skoolvoorligtingsgebeure is ’n formeel gestruktureerde opvoedingsgebeure 
en as sodanig moet die fundamenteel pedagogiese strukture met hulle essensies 
verwerklik word, te wete die pedagogiese verhoudingstrukture, verloopstruk- 
ture, bedrywigheidstrukture en doelstrukture. Hierdie strukture is moontlik- 
heidsvoorwaarde vir die outentieke verskyning van die pedagogiese. Hierdie 
wesenskenmerke (essensies) van die pedagogiese gebeure, soos fenomenologies 
aan die lig gebring, is algemeen geldend (universeel) maar latent lewend en moet 
tot lewe gewek word deur hulle te vul met partikulier geldende inhoude. Laasge- 
noemde lei daartoe dat skoolvoorligting in die Republiek van Suid-Afrika ’n par- 
tikuliere aangeleentheid moet wees en dus anders as in enige ander land ter 
wêreld. Dit is so omdat die latent lewende wesenskenmerke (essensies) onder 
meer verlewendig word deur inhoude uit die Bybel, Belydenisskrifte en ander 
bronne van die partikuliere lewensopvatting.

Behalwe dat bogenoemde fundamenteel-pedagogiese strukture in die op- 
voedingsgebeure verwerklik word, gaan dit in hierdie monografie meer bepaald
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oor ’n besondere opvoedingsgebeure naamlik skoolvoorligting as opvoedingsge- 
beure. Wanneer mens oor skoolvoorligting besin, val dit dadelik op dat dit ’n di- 
daktiese gebeure is, want daar word onderrig. Die sin van die onderrig lê egter 
in die opvoeding, daarom is skoolvoorligting as praktyk ook opvoeding. In hier- 
die werk word die besondere verskynsel of fenomeen skoolvoorligting bestudeer 
en daar sal gepoog word om besondere wesenskenmerke (essensies) van skool- 
voorligting fenomenologies aan die lig te bring, wesenskenmerke wat skoolvoor- 
ligting essensieel maak wat dit is. Die essensiestatus van die essensies wat aan 
die lig gebring word, sal geverifieer moet word aan die hand van agt denkstappe: 
(Landman & Roos, 1973, p.99 e.v.).

Wegdink: Daar moet aangetoon word dat wanneer die wesenskenmerk wat 
raakgesien is, weggedink word, die skoolvoorligtingsgebeure nie meer ’n op- 
voedingsgebeure is nie.

Weghandel: Word daar aangetoon dat die skoolvoorligtingsgebeure nie meer 
as opvoedingsgebeure verloop wanneer die betrokke wesenskenmerk doelbe- 
wus weggelaat word nie, is die essensiestatus van die wesenskenmerk wat 
raakgesien is, bewys. Dit is egter vir die Christen-Protestantse pedagogieker 
nie lewensopvatlik toelaatbaar om ’n struikelblok vir die kind in die weg te 
lê nie, daarom mag hy nie doelbewus ’n wesenskenmerk (essensie) van 
skoolvoorligting weglaat nie. Die pedagogieker kan egter opvoedingsituasies 
gaan bestudeer waar die betrokke wesenskenmerk reeds weggehandel is.

Skeiding: Nadat die pedagogieker reeds die essensiestatus van die essensie 
van skoolvoorligting, wat hy raakgesien het, geverifieer het deur wegdink en 
weghandel, kan hy die essensiestatus bekragtig deur skeiding van die onweg- 
dinkbare en onweghandelbare aan die eenkant van die wegdinkbare en weg- 
handelbare aan die anderkant. Skeiding kom dus daarop neer dat die 
essensiële geskei word van die nie-essensiële wat ook in die skoolvoorlig- 
tingsituasie as opvoedingsituasie voorkom.

Kontradiksie: ’n Verdere verifikasiestap om die essensiestatus van ’n essen- 
sie te bevestig, is om vir die essensie ’n kontradiksie (teenstelling) te formu- 
leer. Indien die kontradiksie bestaansreg in die skoolvoorligtingsituasie sou 
hê, het die essensie waarvan die essensiestatus geverifieer moet word, geen 
bestaansreg nie, ’n essensie en sy kontradiksie kan nie albei bestaansreg hê 
nie, want hulle staan lynreg teenoor mekaar.

Die hermeneutiese vraag: Daar word gevra waartoe die besondere essensie 
of wesenskenmerk dien. Dit is so dat geen enkele wesenskenmerk van die 
pedagogiese verwerklik word ter wille van homself nie, maar altyd ter wille 
van ander wesenskenmerke wat daarmee in sinsamehang is. Wanneer daar 
dus gevra word: “Waartoe dien dié besondere wesenskenmerk van die skool- 
voorligtingsgebeure?” en dit kom aan die lig dat die verwerkliking daarvan 
moontlikheidsvoorwaarde is van verwerkliking van ander wesenskenmerke,
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word die essensiestatus van eersgenoemde wesenskenmerk onteenseglik be- 
vestig.

Benaminge: Wanneer die pedagogieker ’n wesenskenmerk (essensie) van die 
pedagogiese raaksien, is dit dadelik nodig om daaraan ’n naam te gee. As 
hy dit nie benoem het nie, kan hy nie verder daarmee omgaan om die status 
daarvan te bewys nie, want hy weet nie waarmee hy werk nie en waaroor hy 
dink nie. Wanneer die pedagogieker egter die voorafgaande verifikasiestappe 
afgehandel het, is dit nodig om ondersoek in te stel na die benaming van die 
wesenskenmerk wat hy raakgesien het. Daar moet vasgestel word of die be- 
naming paslik is en of dit die essensialiteit van die essensie helder laat skyn. 
Die lewensopvatting van die pedagogieker tree sterk na vore wanneer hy es- 
sensies benoem. Landman toon aan (Landman & Roos, 1973, p. 118) dat die 
essensie wat die pragmatis byvoorbeeld blydskap-vir-veiligheid sou noem, 
die Christen dankbaarheid-vir-geborgenheid sal noem. Hierdie tweede be- 
naming het ’n dieper klank, dit laat die essensialiteit van die essensie nog 
helderder skyn want die essensie-benaming is lewensopvatlik gekleur. Wan- 
neer die pedagogieker die benaming van ’n essensie ondersoek, moet hy dus 
vasstel of die benaming wat hy gegee het lewensopvatlik toelaatbaar is en of 
hy dit nie moontlik uit lewensopvatlike perspektief nog meer kan verdiep nie. 
Lewensopvatlike toelaatbaarheid beteken vir die Christen-Protestantse peda- 
goog in ooreenstemming wees met die inhoud en gees van die Bybel en Bely- 
denisskrifte.

Kategoriale status: Vervolgens stel die pedagogieker vas of die wesensken- 
merk (essensie) met sy bewese essensiestatus ook kategoriale status vertoon. 
Kan hierdie essensie as kategorie naamlik as beligtende denkmiddel aange- 
wend word om ander wesenskenmerke van die pedagogiese aan die lig te 
bring?

Aanvaarbaarheid: Die opvoeder vra hom die vraag af of hy die wesensken- 
merke wat hy raakgesien het in werklike opvoedingsituasies mag verwerklik, 
met ander woorde of dit lewensopvatlik toelaatbaar is.

Vir die opvoeder om te kan besluit of die verwerkliking van ’n essensie lewensop- 
vatlik toelaatbaar is, moet hy eers ’n lewensopvattingstudie onderneem. 
Landman (Landman & Roos, 1973, p.101) toon aan dat ’n lewensopvattingstudie 
twee denkstappe en hulle outentieke sintesering behels. Die eerste denkstap bring 
die opvoeder onder indruk van die eissestellende aard van die lewensopvatting 
en hoedanig daardie eise is. Gedurende die tweede denkstap neem die opvoeder 
’n besluit-op-vernietiging waardeur alle -ismes wat verduisterend, verswakkend 
of vernietigend op die eie lewensopvatting inwerk, uit die denke geweer word. 
Die opvoeder kom tot die verdere insig dat die eie lewensopvatting onvernietig- 
baar en geen -isme is nie. Die outentieke sintesering van bogenoemde twee 
denkstappe word voltrek wanneer hulle in die sintese opgeneem en behoue bly 
want die eisestelling van die lewensopvatting bly steeds spreek en die -ismes moet
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voortdurend vernietig en geweer word. Die lewensopvatlike beoordeling van die 
aanvaarbaarheid van essensies kan dan plaasvind. Wanneer die opvoeder bevind 
het dat die verwerkliking van dié bepaalde essensie lewensopvatlik toelaatbaar 
is, ken hy daaraan die status toe van essensie vir my. Die vraag is hoedanig daar 
te werk gegaan moet word om die essensie wat aanvaarbaar bevind is, te ver- 
werklik.

Wek van lewe: Volgens Landman (Landman & Roos, 1973, p.125) gaan dit om 
“die wek-van-lewe in die opvoedingsessensies wat gekenmerk word deur hul- 
le leweloosheid, maar tog lewensvatbaarheid. Lewe word gewek deur die op- 
voedingsessensies inhoude te gee afkomstig uit die partikuliere 
lewensopvatting en lewensopvatlike bronne.”

In die verdere verloop van hierdie werk sal daar aan die volgende temas aandag 
gegee word:

Die pedagogiese opgawe van die voorligtingonderwyser as onderwysvoor- 
ligter.

Die pedagogiese opgawe van die voorligtingonderwyser as loopbaanop- 
voeder.

Die pedagogiese opgawe van die voorligtingonderwyser as persoonsvoor- 
ligter.

Die voorligtingonderwyser as opvoeder, sy hunkeringe, geroepenheid en 
doelstellings wat hy met die kind wil verwesenlik.

Die voorligtingonderwyser en die wesenskenmerke van sy toerusting as op- 
voeder.

In die besinning oor bogenoemde temas hoop die skrywer om telkens die onder- 
skeie fasette van skoolvoorligting as pedagogiese gebeure te belig en die essen- 
sies van voorligtingonderwyser-wees fenomenologies aan die lig te bring. 
Hierdie essensies sal beskryf, uitgelê en benoem moet word tot kategorieë as be- 
ligtende denkmiddele. Uiteindelik sal die kategorieë as kriteria omgedui word 
wat dan aangewend kan word vir keuring van voornemende voorligtingonder- 
wysers.
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Die pedagogiese opgawe van die 
voorligtingonderwyser as 
onderwysvoorligter

2.1 INLEIDING

Elke kind in die skool beleef, kragtens die feit van sy menswees, die een of ander 
tyd eksistensiële nood en hunker na ’n geborgenheidsruimte waarin hy die vol- 
wassene as steungewende en hulpverlenende opvoeder kan ontmoet. Dit lê op die 
terrein van ’n pedagogies verantwoorde skoolvoorligtingsdiens om wel deeglik 
kennis te neem van die eksistensiële hunkering van ’n kind-in-nood.
Alle voorligtingshandelinge is opvoedend en net so is alle opvoeding voorligtend 
(Kruger, 1977, p.6). Die voorligtingsgebeure moet dus gesien word as ’n op- 
voedingsgebeure waar opvoedende onderrig voltrek word. In die eerste hoofstuk 
is onderwysvoorligting as een van die fasette van skoolvoorligting geïdentifiseer 
en omskryf as onderrig en opvoeding (onderwys) addisioneel tot die vakdidaktie- 
se gebeure in die klaskamer. Alle leerlinge word by onderwysvoorligting betrek 
met die klem op ’n breë algemene oriëntering ten opsigte van studiemetodes en 
-tegnieke; vak- en kursuskeuses; vermoëns, talente, prestasies, belangstellings 
wat sal lei tot selfkennis; kennis van beroepe en beginsels waarop beroepskeuses 
berus en aanverwante aangeleenthede.
Waar die hele klas betrek word, is die voorligtingonderwyser besig om les te gee, 
daar sal derhalwe in hierdie hoofstuk ook op die onderrigfunksie van die voorlig- 
tingonderwyser gelet moet word. Groepe leerlinge kan egter ook in groepsbe- 
sprekings oor sekere onderwerpe betrek word, in welke geval die 
voorligtingonderwyser eerder sal optree as inisieerder, reguleerder, koordineer- 
der en evalueerder. In sekere gevalle sal individuele leerlinge betrek word, in 
welke geval onderwysvoorligting op identifisering, diagnostisering en hulpverle- 
ning aan die kind met probleme afgestem sal word.

15
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Gedurende sy skoolloopbaan word die kind voortdurend met keuses, waarvan die 
drie keusehoogtepunte naamlik aan die einde van standerd vyf, standerd sewe en 
standerd tien die belangrikstes is, gekonfronteer. Aan die einde van standerd vyf 
behels die keuse die tipe van sekondêre skool, die kursus wat gevolg sal word 
en ’n bepaalde vakkeuse. In standerd sewe kom die kind voor die keuse van kur- 
sus, vakke en studierigting te staan, terwyl hy in standerd tien tydens die derde 
keusehoogtepunt ’n keuse moet doen van beroep, werkgewer, vorm van verdere 
opleiding, inrigting vir verdere opleiding en beurse of lenings. Hierdie keuses 
met verreikende implikasies stel hoë eise aan die kind en om op sinvolle wyse 
te kies, moet die kind opgevoed word tot keuse-bereidheid, keuse-verantwoorde- 
likheid en keuse-verantwoordbaarheid. Dit is duidelik dat die voorligtingonder- 
wyser as opvoeder hier voor ’n besondere opgawe te staan kom, ’n taak waarvoor 
hy behoorlik toegerus moet wees.

Waar daar sprake is van keuse, word geïmpliseer dat die kind behoorlik ingelig 
sal wees oor die alternatiewe waartussen hy sal moet kies, verder dat dit vir hom 
as ’n dwingende opgawe gestel word om sy keuse met groot omsigtigheid te doen 
en dat hy daarom onder ’n besondere keuseverpligting staan. Om te kan kies, 
moet die kind opgevoed word tot keuse-bereidheid waarmee bedoel word dat die 
kind veilig en geborge sal voel. Hierdie grondstemming is moontlikheidsvoor- 
waardes vir ’n waaghouding in die uitoefening van sy keuses.

Op die appêl om te kies, moet die kind in ver-antwoord-elikheid antwoord. Vol- 
gens Joubert (1964, p. 18) is daar ’n noue verband tussen verantwoordelikheid en 
volwassenheid. Die keusehandeling van die mens is die antwoord op sy aange- 
sprokenheid vanuit die Transendente waardeur die kind blyke van sy aanvaarding 
van die lewenswaardevolle en lewensverpligtende waardes, dus ook van sy sede- 
like selfstandigheid, gee.

’n Verantwoordbare keuse is die antwoord vanuit die appël van die kind se moont- 
likhede as psigosomaties-sosiaal-geestelike konstituente van sy persoonstruktuur 
(Joubert, 1964, p.16). Dit impliseer dat die kind bekend sal wees met sy moont- 
likhede wat hy vir homself verwerk en aanvaar het onder begeleiding van die 
voorligtingonderwyser as opvoeder.

In hierdie hoofstuk word die pedagogiese betekenis van onderwysvoorligting, 
enersyds as groepsgebeure en andersyds as bemoeienis met individuele kinders, 
deurskou om ten slotte te bepaal oor watter toerusting die voorligtingonderwyser 
as onderwysvoorligter moet beskik.

2.2 DIE PEDAGOGIESE BETEKENIS VAN ONDERWYSVOORLIGTING 
AS GROEPSGEBEURE

Gedurende die voltrekking van die skoolvoorligtingsgebeure as opvoedingsge- 
beure word alle leerlinge betrek. Onderwysvoorligting is gevolglik primêr ’n
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groepsgebeure wat hoofsaaklik in die ldaskamer voltrek word. Die aktualisering 
van onderwysvoorligting in groepsverband kan enersyds plaasvind deur die for- 
mele onderrighandeling van die voorligtingonderwyser en andersyds deur 
groepsbesprekings waaraan die leerlinge deelneem, in welke geval die voorlig- 
tingonderwyser ’n ander rol speel. In die onderwysgebeure kan twee komponen- 
te onderskei word te wete onderrig as ’n ontsluiting van werklikheid vir die kind 
en opvoeding; hierdie twee komponente kan slegs onderskei maar nie geskei 
word nie. Fundamenteel pedagogies beskou moet onderwysvoorligting derhalwe 
as opvoedende onderrig beskou word.

In die verdere verloop van hierdie hoofstuk word daar gepoog om die begrip pe- 
dagogiese opgawe noukeuriger te omlyn en die relevansie daarvan te bepaal. Pe- 
dagogiese dui op ’n begeleidingsakt, dus ’n kinderbegeleidingsgebeure en 
opgawe dui op ’n taak, ’n plig of verantwoordelikheid. Onder pedagogiese opga- 
we moet gevolglik ’n verantwoordelikheid vir kinderbegeleiding verstaan word. 
Die voorligtingonderwyser onderneem op ’n besondere wyse in onderwysvoor- 
ligting die verantwoordelikheid vir kinderbegeleiding -  ’n aspek wat vervolgens 
onder die loep geneem sal word.

2.2.1 Die voorligtingonderwyser en sy onderrigtaak

Een van die opgawes van die voorligtingonderwyser as opvoeder is om onderrig 
en wel opvoedende onderrig, te gee. Van der Stoep et al. (1973, p. 12) konstateer 
dat die opvoeding buite die onderrig nie kan plaasvind nie en omgekeerd dat die 
onderrig geen sin in die lewe van die kind het as dit nie ’n bydrae tot sy op- 
voedingsgang na volwassenheid maak nie. Lesgee beteken enersyds dat die on- 
derwyser die werklikheid vir die kind ontsluit en andersyds dat die kind hom vir 
die werklikheid oopstel deur te leer; daar is gevolglik sprake van ’n dubbele ont- 
sluiting (Klafki). Doeltreffende voltrekking van die onderrighandeling is slegs 
moontlik nadat toereikende lesbeplanning aan die hand van ’n verantwoordbare 
struktuur plaasgevind het. ’n Lesstruktuur omvat sekere basiese gegewenhede 
wat ’n bepaalde plan of ontwerp tot ’n les verklaar (Van der Stoep et al., 1973, 
p.6). In die lesstruktuur word enkele lesfases geïdentifiseer te wete aktualisering 
van voorkennis; probleemstelling; eksposisie van nuwe inhoud; aktualisering 
van lesinhoud; funksionalisering en toetsing (evaluering) (Van der Stoep et al., 
1973, p.143; Van der Stoep en Louw, 1976, p.234-241).

Wanneer die voorligtingonderwyser sy les beplan, is dit eerstens nodig dat hy ’n 
onderwysdoel sal identifiseer; hy moet dus bepaal watter onderrig- en leeraktiwi- 
teite geaktualiseer moet word met die oog op die behoorlike volwassewording 
van die kind. Die onderwysdoel omvat ’n lesdoel en ’n leerdoel. Die lesdoel be- 
hels die aandeel van die voorligtingonderwyser aan ’n bepaalde les waardeur ont- 
sluiting van werklikheid vir die kind voltrek word. Die leerdoel andersyds, omvat 
die aandeel van die lerende kind as leereffek.
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Landman (1977, p.77; 1979, p. 16) het die volgende lesverloopessensies in die ver- 
skillende lesfases van die lesstruktuur fenomenologies aan die lig gebring:

Lesfase Essensies

Aktualisering-van-voorkennis Bewusword-van-voorkennis
Oproep-van-voorkennis
Verlewendiging-van-voorkennis

Probleemstelling Leiding-tot-probleemformulering
Belewing-van-lesprobleem
Belewing-van-ontoereikendheid-van-
kennis
Opneem-van-verantwoordelikheid-
vir-probleemoplossing

Eksposisie-van-nuwe-inhoud Reduksie-tot-essensies
Insien-van-verbande
Insig-in-begrippe

Aktualisering-van-lesinhoud Aktiwiteitsbeginsel
Individualiseringsbeginsel
Sosialiseringsbeginsel
Tempodifferensiasiebeginsel

Funksionalisering Inoefening-van-insigte 
Integrasie-met-nuwe-kennis 
Leefwêreldlike toepassing

Evaluering Toetsing-as-oriëntering
Differensiëring-van-opdrag
Uitvoer-van-opdrag

Gedurende die aktualisering-van-voorkenms, as ’n bewus-word-van-voorkennis, 
word aan die kind geleentheid gegee tot betekenisvolle ervaring en hy word ook 
daarvan bewus gemaak dat hy reeds oor toereikende dog beperkte ervaring be- 
skik. Die essensies word deur oproep-van-voorkennis aan die lig gebring en hulle 
dien dan as aanknopingspunte vir die les. Verlewendiging-van-voorkennis word 
geaktualiseer wanneer die voorligtingonderwyser sy waardering teenoor die kind 
uitspreek vir die reeds verworwe kennis as voorkennis wat aan die lig gebring is.

Deur die probleemstelling as ’n betekenisvolle vraagstelling, word ’n appêl tot 
die vraende bewussyn van die kind gerig. Die voorligtingonderwyser gee aan die
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kind leiding-tot-probleemformulering wanneer laasgenoemde gehelp word om 
die leerdoel in vraagvorm te stel, ’n vraag wat sal lei tot sinvolle belewing-van- 
lesprobleme. Die probleemstelling bring die kind tot ’n belewing-van- 
ontoereikendheid-van-kennis as hy tot die besef kom van die onvolledigheid en 
ontoereikendheid van sy kennis om ’n probleem op te los. Vervolgens lei die 
voorligtingonderwyser die kind tot opneem-van-verantwoordelikheid-in-pro- 
bleemoplossing wanneer die kind besluit om aktief deel te neem aan die verdere 
verloop van die les.
Eksposisie-van-nuwe-inhoudbehels die ontsluiting van nuwe kennis vir die kind, 
wat beteken dat die voorligtingonderwyser ’n reduksie-tot-essensies onderneem 
as ’n soeke na kernfeite van die leerinhoud wat gebruik kan word om die lespro- 
bleem vir die kind op te los. Die kind word ook verder gelei tot insien-van-ver- 
bande en insig-in-begrippe waardeur hy gehelp word om samehange tussen die 
kernfeite raak te sien.
Gedurende aktualisering-van-lesinhoud vind kontrole van verkreë insigte in ver- 
band met die gereduseerde kernfeite, waartoe die kind gekom het, plaas. In hier- 
die verband moet daar aan vier beginsels aandag gegee word. Eerstens moet die 
voorligtingonderwyser toesien dat die aktiwiteitsbeginsel verwerklik word. Hy 
moet die kind oproep tot aktiwiteit. Die aktiwiteitsbeginsel word verwerklik deur 
aanbieding van inhoude, saamwerk en leer. Die kind word verder gelei tot 
selfwerksaamheid en om self iets te doen. Die individualiseringsbeginsel word 
verwerklik deurdat die voorligtingonderwyser hom vir elke individuele kind toe- 
ganklik stel en hy die kind sien in sy uniekheid en andersheid. Hy spoor die kind 
aan tot prestasie, moedig hom aan om self-iemand-te-wil-word en om ’n eie styl 
van leeraktiwiteite en deelname aan die leerwyses te verwerf. Die aktualisering 
van die sosialiseringsbeginsel het verhoudingstigting, belewing van ’n stabiele 
klasverband, inisiëring van saamdoen en prestasielewering in groepverband op 
die oog. Die tempodifferensiasiebeginsel het ten doel die aansporing van die kind 
om die lesstruktuuressensies en die inhoude daarvan te verwerklik volgens ’n eie 
optimale werktempo.
Funksionalisering staan in verband met oordrag van verworwe kennis na nuwe 
situasies waar dit hergestruktureerd funksioneer. Deur inoefening-van-insigte 
word die nuwe insigte op sinvolle wyse geoefen en beoefen voordat die nuut ver- 
worwe kennis met die voorkennis tot ’n bruikbare eenheid (integrasie-met-nuwe- 
kennis) gesinteseer word. Daarna word vasgestel wat die waarde van die nuut 
verworwe kennis vir die eie wyse van lewe (leefwêreldlike toepassing) is.
Evaluering as finale lesfase, behels ’n beoordeling van die mate waarin die kind 
geleer en tot nuwe insigte gekom het. Eerstens moet die voorligtingonderwyser 
helderheid kry oor die stand van insigte waartoe die leerling gekom het met die 
oog op toekomstige beplanning (toetsing-as-oriëntering).
In sy differensiëring-van-opdrag word bepaal watter aandeel die individuele kind 
sal neem by die uitvoering van opdragte, daarna word die kind aangespoor om 
sinvolle opdragte so effektief moontlik uit te voer (uitvoer-van-opdrag).
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Landman (1977, p. 135) het ook aangetoon dat bogenoemde lesstruktuuressensies 
verband hou met fundamenteel-pedagogiese essensies:

Lesstruktuuressensies Fundamenteel pedagogiese essensies

Bewusword-van-voorkennis Aanvaarding
Omgang

Oproep-van-voorkennis Aangespreek-word
Afkeuring-van-die-afkeurenswaardige

Verlewendiging-van-voorkennis Saamstem-belewing
Belewing-van-betekenis

Leiding-tot-probleemformulering Neemhandeling
Stigting-van-nabyheid
Gesagserkenning
Gesagsopvolging
Belewing-van-geborgenheid

Belewing-van-lesprobleem Toewending-in-vertroue
Teenwoordigheid-in-vertroue

Belewing-van-ontoereikendheid- Beagting
van-kennis Beweging-na-inspanning 

Kritiese selfbeoordeling
Opneem-van-verantwoordelikheid- Begryping-van-verantwoordelikheid
vir-probleemoplossing Begryping-van-behoorlike-inspanning

Keuse-vir-inspanning
Besluit-op-verantwoordelikheid

Reduksie-tot-essensies Opneem-van-verantwoordelikheid 
Opvoederlike doelbewustheid 
Verpligting-tot-beskikbaarheid

Insien-van-verbande Heg-van-betekenisse
Insig-in-begrippe Betekenisverheffíng

Aktiwiteitsbeginsel Deelnemer-wees 
Dinamiese deelname 
Waardering-van-lewenswyse

Individualiseringsbeginsel Begryping-van-andersheid
Belewing-van-andersheid
Agting-vir-andersheid
Verfyning-van-selfbegryping

Sosial iseringsbeginsel Binding
Medemenslikheid
Medestanderwees
Opname-in-ons-ruimte
Belewing-van-toebehorendheid
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Tempodifferensiasiebeginsel

Belewing-van-samehorigheid
Saamlewe-van-behoorlikheidseise
Saamwaag-met-moed
Interpretasie-van-moontlikhede
Erkenning-van-individueelheid
Dankbaarheid-vir-veiligheidsbelewing

Inoefening-van-insigte Ontplooiing-van-moontlikhede
Oorwinning-oor-passiwiteit

Integrasie-met-nuwe-kennis Voorstelling-van-toekoms
Rig-op-toekoms

Leefwêreldlike toepassing Lewe-van-behoorlikheidseise
Begryping-van-toekoms
Gesprekke-oor-toekoms
Hede-werk-aan-toekoms

Toetsing-as-oriëntering Toets-van-betekenisse
Onderwerping-aan-normgesag

Differensiëring-van-opdrag Begryping-van-andersheid
Belewing-van-andersheid
Agting-van-andersheid
Verfyning-van-selfbegryping
Geborgenheid-vanweë-aanvaarding

Uitvoer-van-opdrag Begryping-van-gehoorsaamheid
Aanspreek-aanhoor
Laat-gesê
Versterking-van-behoorlikheidsbesef 
Indiensstelling-van-moontlikhede 
Betekenisvolle dade 
Periodieke verlating

Uit bostaande tabel blyk dit dat daar ’n sinvolle samehang bestaan tussen 
fundamenteel-pedagogiese essensies en lesstruktuuressensies. “Fundamenteel- 
pedagogiese essensies is in werklikheid die verskyning van opvoeding-as- 
sodanig en lesstruktuuressensies die verskyning van onderrig-as-sodanig. Les- 
struktuuressensies wat afgesonder van fundamenteel-pedagogiese essensies ver- 
werklik word, is onderwys sonder opvoeding” (Landman, 1977, p. 173). In sy 
opvoedende onderrigtaak, moet die voorligtingonderwyser ’n kenner wees van 
die lesstruktuur en sy essensies asook van die fundamenteel-pedagogiese essen- 
sies wat daarmee verband hou sodat hy dié essensies in sy onderrig kan verwerk- 
lik en derhalwe die kind sinvol sal begelei en steun tot behoorlike volwassenheid.

Na die mening van die skrywer word die ontologies-antropologies gefundeerde 
kategorie in-betekenis-wêreld-wees in besonder gedurende die onderrig- en leer- 
gebeure geaktualiseer. Elke mens beteken die wêreld wat hy bewoon en deur so- 
danige betekenisgewing konstitueer hy vir hom ’n eie unieke leefwêreld. “Omdat
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die singewing van geen twee persone presies eenders is nie, het geen twee mense 
ook presies dieselfde leefwêreld nie. Die geheel van ’n persoon se ervaarde 
betekenisse vorm sy leefwêreld as die altyd groter-wordende, uitbreidende, ver- 
derskuiwende horison van betekenisse, as ervaringsreste, van die werklikheids- 
inhoude vir die unieke persoon” (Van Niekerk, 1976, p.25). Die mens gaan die 
wêreld eksisterend tegemoet want die wêreld nooi hom as’t ware uit tot beteke- 
ning daarvan.

“Betekenis-gewing en betekenis-belewing in die leefwêreld, staan bekend as er- 
varing en dui op ’n gemoeidraak met die werklikheid deur persoonlike 
eksistensieel-etiese betrokkenheid op eie verantwoordelikheid en waarvoor ver- 
antwoording gedoen moet word (Engagement). Die mens is vry omdat hy kan 
beteken, maar hy is ook verantwoordelik vir hoe hy beteken” (Landman, 1969, 
p.25). Landman (1969, p.26) toon ook verder aan dat die wese en taak van die 
mens as Dasein daarin lê dat hy betekenisse sal heg en dat hierdie betekening 
van die werklikheid op verantwoordelike wyse sal geskied, trouens elke persoon 
is daarvoor verantwoordelik om die wêreld vir homself betekenisvol te maak, hy 
postuleer dus die kategorie: betekening-op-eie-verantwoordelikheid.

Die mens is egter ook bewegend betekenend-singewend in die wêreld. Hy is lig- 
gaamlik aktief en al bewegende gee hy struktuur aan die wêreld en maak dit vir 
hom bewoonbaar. Fundamenteel beskou, is dit volgens Landman (1969, p.27) “’n 
beweging in ’n spanningsveld van waardes as sinveld. In sy beweging in ’n span- 
ningsveld van waardes benodig die mens voortdurend ’n spanning voorkomende 
uit die synswyse wat hy is en wat hy behoort te wees, ten einde eksistensie-sin 
te stig”. In-betekenis-wêreld-wees omsluit dus ook ’n verdere kategorie naamlik: 
beweging-as-wegbreek-van-homeostase.

Landman (1969, p.28) wys ook daarop dat die wêreld nie slegs op verantwoorde- 
like wyse beteken behoort te word sodat daar weggebreek kan word van ’n ho- 
meostatiese synswyse nie, maar dat die mens teenoor die eie betekening stelling 
moet inneem en waarderend daarteenoor moet staan. Dit dui op ’n lyflike teen- 
woordigheid in die betekeniswêreld, daar is dus sprake van genormeerde lyflik- 
heid as verdere kategorie.

Die bogenoemde ontologies-antropologiese kategorieë: betekening-op-eie-ver- 
antwoordelikheid, beweging-as-wegbreek-van-homeostase en genormeerde lyf- 
likheid kan ook verbesonder word as pedagogiese kategorieë naamlik: 
betekening-met-toenemende-verantwoordelikheid, geleidelike-wegbreek-van- 
spanningloosheid en genormeerde voor- en nalewing (Landman et al., 1974, 
p.80; Kilian & Viljoen, 1974, p.208).

In die onderrig as pedagogiese gebeure, aanvaar die voorligtingonderwyser ver- 
antwoordelikheid vir sy leerlinge se betekening-met-toenemende-verantwoorde- 
likheid en sien hy dit as sy taak om hulle te begelei tot verwerkliking van 
verantwoordelikheid-teenoor-wêreld, ontwerp-van-wêreld, heg-van-betekenisse, 
wêreldbegryping, wêreldvertroudheid, horisonuitbreiding, lewe-van-betekenis-
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se, wêreld-met-behoorlikheidseise, belewing-van-betekenisse, betekenisverhef- 
fing en anti-wêreldsheid (Landman, 1974, p.80). Hierdie opgawe moet nader 
toegelig word. Die leerling moet in die onderrig- en leervoltrekking kom tot aan- 
vaarding van verantwoordelikheid in die verkenning van die wêreld waarin hy 
leef; hy moet oorgaan tot ontwerp van wêreld vir hom namate hy deur die heg 
van betekenisse kom tot meerdere wêreldbegryping en wêreldvertroudheid. 
Hierdie lewe en belewing van betekenisse lei tot horisonuitbreiding as stigting 
van leefwêreld, dog altyd ’n wêreld met geïmpliseerde behoorlikheidseise waar- 
mee hy hom vereenselwig. Sy betekenisgewing moet altyd lei tot betekenisver- 
heffing, maar in sy wêreldstigting moet hy nooit verval in wêreldsheid nie.
Geleidelike-wegbreek-van-spanningloosheid behels die verwerkliking van die 
essensies wegbreek-van-spanningloosheid, beweging-na-inspanning, dinamiese 
deelname, opneem-van-verantwoordelikheid, stellingname-vir-behoorlikheids- 
eise, oorwinning-oor-passiwiteit, keuse-vir-inspanning en lewe-van-behoorlik- 
heidseise (Landman, 1974. p.80). Die begeesterde voorligtingonderwyser spoor 
sy leerlinge aan tot aktiwiteite wat wegbreek-van-spanningloosheid (passiwiteit) 
as beweging na inspanning en dinamiese deelname aan dít wat in die klas gebeur, 
meebring. Dit impliseer ’n geleidelike oorwinning-oor-passiwiteit en ’n keuse- 
vir-inspanning, terwyl opneem-van-verantwoordelikheid toeneem. Die aktief- 
betrokke leerling kom ook tot stellingname-vir- en lewe-van-behoorlikheidseise.
Genormeerde voor- en nalewing as pedagogiese kategorie kom in die onderrig 
en leergebeure tot sy reg wanneer die volgende essensies geaktualiseer word: On- 
voorwaardelike normidentifikasie, stellingname-vir-lewensopvatting, beoorde- 
ling-van-standpunt, begryping-van-norme, lewe-van-behoorlikheidseise en 
gehoorsaamheid-aan-lewensopvatting (Landman, 1974, p.80). Die leerling se 
toenemende begryping van norme en sy keuse van ’n lewe onderhewig aan be- 
hoorlikheidseise, lei tot uiteindelike onvoorwaardelike normidentifikasie. Die 
leerling word ook begelei tot verwerwing van ’n eie lewensopvatting wanneer hy 
gebring word tot stellingname-vir-lewensopvatting sodat beoordeling van 
standpunte altyd kan plaasvind in gehoorsaamheid aan lewensopvatlik bepaalde 
norme.

2.2,2 Die inhoud van die voorligtingonderwyser se onderrigakt

Hoër op is daar opgemerk dat onderwysvoorligting wesenlik onderrig is, by- 
komstig of addisioneel tot vakonderrig. Onderrig en onderwysvoorligting verskil 
dus daarin van die vakdidaktiese onderrig dat ander inhoude vir die kind ontsluit 
word. Dit is nie hier relevant om in besonderhede op dié inhoude in te gaan nie, 
daar word met ’n kursoriese oorsig volstaan.
Volgens Kruger (Nel red., 1974, p.70) sentreer die inhoud van onderwysvoorlig- 
ting (opvoedkundige voorligting — Kruger) ten aansien van die leerling in die 
junior sekondêre skoolfase rondom:

Skoolkeuse, want die leerling moet ’n keuse doen tussen verskillende skool-
tipes te wete die gewone sekondêre skool, handelskool of tegniese skool.
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Vakkeuse, want aan die einde van standerd vyf kom die leerling voor ’n be- 
perkte vakkeuse te staan en hy moet ook voorberei word vir ’n ruimer vak- 
keuse aan die einde van standerd sewe.
Studierigting, want die leerling moet ingelig word oor die algemene-, han- 
dels-huishoudkundige-, tegniese- en landboukundige studierigtings en die 
praktiese beroepsgerigte kursus.
Studie- en leerhouding met die klem op studiegeïntensioneerdheid (motive- 
ring) en
studiemetodes en -tegnieke (Vergelyk Petrick, 1978, p.91-104).

Die senior sekondêre skoolleerling behoort onderwysvoorligting te ontvang wat 
volgens Reyneke (Nel red., 1974, p.87) oor die volgende temas handel:

Vakkeuse, wat ’n fínale vakkeuse met die oog op matriek impliseer,
kursuskeuse,
skooltipe en veral
na-skoolse opleiding by universiteite, tegnikons, kolleges en ander tersiêre 
inrigtings.

Na die skrywer se mening is dit noodsaaklik dat fundamentele aspekte van die 
beroepskeuse soos keuseverantwoordelikheid en keuseverantwoordbaarheid ook 
aangesny behoort te word.

Bogenoemde temas in onderwysvoorligting is noodsaaklik om uitvoering te gee 
aan die beginsel van gedifferensieerde onderwys, trouens Van Niekerk (Behr 
red., 1980, p.54) beweer dat “een van die grondslae van die Wet op Nasionale 
Onderwysbeleid lui dat die onderwys verskaf moet word ooreenkomstig die be- 
kwaamheid, aanleg en belangstelling van die leerling. Daar word dus eksplisiet 
te kenne gegee dat daar met al die opvoedingsbehoeftes van die skoolgaande kind 
rekening gehou moet word om tot volwaardige persoonsontplooiing te gedy”.

2.2.3 Groepsbesprekings

Behalwe dat die voorligtingonderwyser met die formele onderrigsituasie ge- 
moeid sal wees, moet hy ook groepsbesprekings inisieer waarin die aandeel van 
die leerlinge gekoordineer en geëvalueer sal word. Nadat die voorligtingonder- 
wyser goed oor ’n tema besin het, sal hy dit as probleemstelling in noukeurig 
gestruktureerde vraagvorm aan die leerlinge voorlê. Aanvanklik sal hy ter in- 
leiding die aktualiteit van die tema belig en seker maak dat die problematiese in- 
slag daarvan ’n appêl rig tot die vraende bewussyn van die kind, met ander 
woorde, dat elke kind dit as so sinvol sal belewe dat hy positief by die bespreking 
betrek kan word. Om aan elke individuele leerling geleentheid te gee om mee 
te doen, word voorkeur gegee aan kleiner groepe waarin die seleksie berus op 
belangstelling, aanleg en bekwaamhede. Van elke groep word verwag om oor die 
probleem op te lees, dit te bedink, daaroor uitsprake te maak en alle tentatiewe 
oplossings krities te evalueer.
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Fundamenteel-pedagogies beskou figureer die antropologiese kategorie medesyn 
baie sterk in groepwerk. Landman (1969, p.30 e.v.) toon aan dat mede-syn “ ’n 
in-die-wêreld-wees-saam-met-die-ander is wat moontlik gemaak word deur ’n 
onderlinge verhouding waardeur teenwoordigheid vir mekaar (omgang) ’n teen- 
woordigheid met mekaar (ontmoeting) word en wat ’n saamwaag moontlik 
maak”. Hy verwys ook verder na mede-syn (mitsein) as ’n medemenslike betrok- 
kenheid, deelneming aan dieselfde wêreld, saamwees as intimiteit, ’n gedeelde 
wêreld waarin saam met die ander gewaag kan word. Terwyl die een hom wagend 
toevertrou aan die ontmoeter, word hy ook verplig tot deling van die wêreld wat 
weer ’n waaghandeling tussen groepsgenote impliseer.
Medesyn impliseer onmiddellik aanvaarding: om die ander te aanvaar en self 
aanvaarbaar te wees. Hierdie omgang as ’n gelyktydigheid, ruimtelikheid en 
bewus-wees van mekaar se teenwoordigheid intensiveer tot ontmoeting as met- 
mekaar-wees. So ervaar elkeen in die groep geborgenheid as lid van die groep 
en is elkeen ook dankbaar vir sodanige geborgenheid.
Verder toon Landman (1969, p.33) ook aan dat die deelgenote in die eksistensiële 
gesprek agting vir mekaar openbaar en mekaar as medestanders en lotgenote in 
’n verhouding van intimiteit aanvaar.
Die kategorie medesyn met ontologies-antropologiese status het dus duidelik 
aanwysbare pedagogiese implikasies. M.O. Oberholzer (1972, p. 171) verklaar dat 
die kind-in-opvoeding “bewus gemaak moet word daarvan dat menslike in-die- 
wêreld-wees op sowel ’n bestaan deur ander as ’n bestaan vir ander dui. Hy moet 
egter ook deur opvoeding daartoe bekwaam word om liefdevol met ander saam 
te woon. Wanneer dus gekonstateer word dat menswording as persoonswording 
van opvoeding afhanklik is, kan die pedagogiese slegs gefundeer wees in ’n antro- 
pologie wat persoonwees as liefdevolle dialoogvoering sien, dit wil sê waarin 
persoonwees onsheid impliseer”.
Uit die antropologiese kategorie medesyn is dit volgens Landman et al. (1971(a), 
p.22) verantwoordbaar om die volgende pedagogiese kategorieë te ontwerp, te 
wete waag-met-die-ander, dankbaarheid-vir-geborgenheid en aanspreeklikheid- 
vir-verhouding. In ’n meer resente publikasie (Landman et al., 1974, p.80) word 
hierdie segbaarhede kriteriaal benoem tot pedagogiese-waag-met-mekaar, 
dankbaarheid-vir-pedagogiese-geborgenheid en aanspreeklikheid-vir-opvoe- 
dingsverhoudinge. Pedagogiese-waag-met-mekaar sluit vertrouende ontmoeting, 
gesagserkennende ontmoeting, begrypende ontmoeting, opvoedende ingryping, 
opvoedende instemming, saam-betekening, saamlewe-van behoorlikheidseise, 
saamwaag-met-moed en opneem-van-verantwoordelikheid as essensies in. Die 
essensies van dankbaarheid-vir-pedagogiese-geborgenheid is belewing-van-ge- 
borgenheid, dankbaarheid-vir-veiligheidsbelewing, geborgenheid-vanweë-aan- 
vaarding, liefdevolle teenwoordigheid en persoonlike inisiatief. In verband met 
aanspreeklikheid-vir-opvoedingsverhoudinge, word die volgende wesensken- 
merke naamlik opneem-van-verantwoordelikheid, beagting-as-medestander, be- 
agting-as-medeganger, belewing-van-samehorigheid, verpligting-tot-toeganklik- 
heid en inruiming-van-onsruimte genoem.
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In die pedagogiese situasie moet die opvoeder en die opvoedeling hulle weder- 
syds wagend aan mekaar toevertrou sodat laasgenoemde dit ook later saam met 
die ander van sy eie portuur sal waag. Verder is dit die taak van die opvoeder om 
aan die opvoedeling te toon dat hy welkom is, aanvaar word en by die opvoeder 
geborge kan voel met ’n gepaardgaande grondstemming van dankbaarheid. In die 
pedagogiese situasie spreek opvoeder en opvoedeling mekaar dus aan, die op- 
voedeling rig ’n appêl tot die opvoeder om steungewing en laasgenoemde 
antwoord daarop, gevolglik word beide opvoeder en opvoedeling aanspreeklik 
gehou vir die kwaliteit van die verhouding tussen hulle.

Gedurende groepaktiwiteite is dit noodsaaklik dat die groepsgenote dit met me- 
kaar sal waag, dankbaar sal wees vir die geborgenheid wat hulle in die groep ge- 
niet en mede-aanspreeklikheid sal aanvaar vir die verhouding wat daar tussen 
hulle tot stand sal kom (vergelyk Van Zyl, 1975(b), p.94).

2.3 DIE PEDAGOGIESE BETEKENIS VAN ONDERWYSVOORLIGTING 
AS GEBEURE WAAR INDIVIDUELE KINDERS BETREK WORD

In paragraaf 2.1 is aangetoon dat die voorligtingsgebeure alle leerlinge raak en 
dat dié gebeure enersyds voltrek word in groepsverband en andersyds op die vlak 
van die individuele in welke geval die voorligtingonderwyser hom gewoonlik be- 
moei met die enkeling wat in nood verkeer of spesifieke inligting verlang.

In sy bemoeienis met die individuele leerling maak die voorligtingonderwyser 
gebruik van sekere tegnieke soos pedagogiese observasie of onderhoudvoering 
met die doel om inligting te bekom betreffende die aard, omvang en oorsake van 
probleme met die oog op die opstelling van ’n voorlopige persoonsbeeld van die 
leerling. Na verifiëring van die voorlopige persoonsbeeld word ’n verantwoord- 
bare persoonsbeeld as akkurate beskrywing van die leerling as persoon, opgestel 
met die oog op pedoterapie. In die diagnostisering van die kind met probleme 
staan die voorligtingonderwyser voor die opgawe om die ortodidaktikus of orto- 
pedagoog van inligting oor die kind te voorsien. Genoemde personeellede van 
die kinderleidingskliniek (onderwyshulpsentrum) is deeglik opgelei en opgewas- 
se vir hulle taak, maar die voorligtingonderwyser kan en moet hulle behulpsaam 
wees met die diagnostisering en pedoterapie; in hierdie verband neem hy ’n be- 
langrike plek in.

2.3.1 Die onderhoud

2.3.1.1 Inleiding

Die pedagogiese onderhoud moet nie gesien word as ’n eenrigtinggesprek nie, 
dit dui op die verwerkliking van die essensie aanspreek-aanhoor-antwoord, dit 
is verder in die woorde van Smit (1979, p.114) ’n koëksistensiële betrokkenheid 
as engagement tussen die dialoogvoerendes. Eksistensiële kommunikasie vind 
volgens C.K. Oberholzer ook net onder en tussen mense plaas en is dus ’n eg 
menslike gebeure (Smit, 1979, p. 113).



VOORLIGTINGONDERWYSER AS ONDERWYSVOORLIGTER 27

Nel en Sonnekus (1959, p.10) wys daarop dat die pedagogiese onderhoud ’n indi- 
viduele aangeleentheid is, waarby die voorligtingonderwyser en een leerling be- 
trokke is. Hulle slaan die onderhoud geweldig hoog aan waar hulle beklemtoon 
dat die onderhoud “die kern of essensie van die kliniese basis van ’n wetenskap- 
like beroepsleidingsprogram vorm” (1959, p.101).

Smit verklaar verder dat daar in die onderhoudsituasie ’n aanvarende volwassene 
as onderhoudvoerder moet wees sodat die kind onmiddellik in sy teenwoordig- 
heid geborge kan voel. Die geborgenheidsbelewing hoef nie gestig te word met 
’n groot omhaal van woorde nie, “ ’n sagte woord, ’n sagte aanraking van die hand 
is genoeg om kommunikasie te stig” (1979, p.lll).

Moontlikheidsvoorwaardes vir die suksesvolle verloop van die onderhoud is nie 
slegs die toereikende opleiding en ondervinding van die voorligtingonderwyser 
as onderhoudsvoerder nie, dog ook die vereiste dat die onderhoud in ’n geskikte 
lokaal gevoer word wat vertroulikheid waarborg, waar die regte gesindheid vir 
oorlegpleging heers en voldoende bronne van inligting beskikbaar is. Dis die on- 
derhoudvoerder se eerste taak om ’n besondere verstandhouding met die kind op 
te bou, nie slegs vir die korttermyn nie, maar ook vir die langtermyn, sodat die 
kind bereid sal wees tot openhartige deelname aan die gesprek (Jones, 1970, 
p.138).

Ten einde die onderhoud as pedagogiese akt met sukses te implementeer, moet 
die voorligtingonderwyser hom daarvan vergewis dat sy bemoeienis met die kind 
opvoedingswaarde besit, met ander woorde dat die wesenstrekke of essensies van 
die opvoeding verwerklik word. Landman (Landman et al., 1979, p.174) merk in 
dié verband op dat opvoedingsvertroue, opvoedende begryping en opvoedingsge- 
sag ’n kenmerk van die onderhoud moet wees, terwyl die voorligtingonderwyser 
voortdurend moet let op die verskyning van opvoedingsgeleenthede wat hulle 
openbaar as dankbaarheids-, selfbegrypings- en hoopessensies. Verder moet die 
onderhoudsituasie daarop afgestem wees om die volwassewording van die kind 
te bevorder wat daarin tot openbaring kom dat die kind geleidelik groter selfstan- 
digheid verwerf en in toenemende mate bereidheid toon om verantwoordelikheid 
te aanvaar om dit met die toekoms te waag en hoopvol uit te reik na dit wat hom 
toe-kom.

2.3.1.2 Besondere voorwaardes vir die voorligtingsgesprek

As besondere voorwaardes vir die voorligtingsgesprek of onderhoud noem 
Landman (Landman et al., 1979, p.175 e.v.) dankbaarheid vir geborgenheid, waag 
met die voorligter, selfbegryping en hoop op die toekoms. Hierdie voorwaardes 
word nader omskryf as:

(a) Dankbaarheid vir geborgenheid

Wanneer die aanvaarding van die kind deur die voorligtingonderwyser op so ’n 
wyse geskied dat hy veilig voel, belewe die kind geborgenheid, die onderhoudsi-
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tuasie is derhalwe ’n veilige ruimte waar die kind aanvaar word en affektiewe ge- 
borgenheid beleef. Die so gekonstitueerde geborgenheidsruimte word gevul met 
die teenwoordigheid van die voorligtingonderwyser wie se liefdevolle nabyheid 
en belangstelling aan die kind vastigheid bied waarvoor die kind dankbaar is.

In die afwesigheid van dankbaarheid vir geborgenheid is daar ook nie sprake van 
persoonlike inisiatief in die oplossing van die probleme waarmee die kind worstel 
nie. Deur die voorligtingonderwyser se volgehoue persoonlike belangstelling in 
en bemoeienis met die kind, word daar vir hom ’n geborgenheidsruimte geskep 
waarin sy persoonlike inisiatief ’n besondere dimensie verkry. Sonder die reali- 
sering van ’n besondere gerelasioneerdheid met die voorligtingonderwyser, voel 
die kind verstote (verworpe) en lei dit tot ondankbaarheid en ongeborgenheid.

Die kind moet daarvan verseker wees en dit ook so belewe dat die voorligtingon- 
derwyser opreg oor hom besorg is en hom wil help. Dit is derhalwe noodsaaklik 
dat die kind aanvaar moet word soos hy is, dat die voorligtingonderwyser hom 
nooit moet blind staar teen die probleme waarmee die kind worstel nie, maar hom 
raaksien as ’n kind-in-nood vanweë probleme. Dit moet onmiddellik vir die kind 
duidelik word dat hy in die voorligtingonderwyser ’n persoon het wat saam met 
hom ’n probleem wil aanpak en medeverantwoorde 1 ikheid wil aanvaar vir die op- 
lossing daarvan. Die voorligtingonderwyser moet sensitief ontvanklik en oop 
wees vir die probleemsituasie waarin die kind hom bevind, anders gestel: die 
kind moet aanvoel dat die voorligtingonderwyser vir hom toeganklik en beskik- 
baar is en dat hy rustig met hom oor die probleem kan kommunikeer, dat hy be- 
reid is om hom te begelei om self die probleem op te los.

(b) Waag met die voorligtingonderwyser

Tot die onderhoud as interpersoonlike gesprek tree albei gespreksgenote (voor- 
ligtingonderwyser én kind) toe in wedersydse vertroue op mekaar. Die kind gee 
blyke van vertroue in die voorligtingonderwyser se vermoë en bereidwilligheid 
om hom te help, terwyl die voorligtingonderwyser moet laat biyk dat hy soveel 
vertroue in die kind het dat hy wéét dat die kind self sy probleem sal oplos. Nadat 
wedersydse vertroue tussen die voorligtingonderwyser en die kind gekonstitueer 
is, kan hulle saam die probleme verken met die doel om die aard, omvang en oor- 
sake daarvan te bepaal. Op grond van wedersydse vertroue en moed, waag die 
gespreksgenote dit saam die probleemgebied binne. Op grond van sy meerdere 
kennis as gevolg van sy besondere toerusting as opvoeder, kan die voorligtingon- 
derwyser met die nodige empatie die probleem evalueer en aan die kind die ver- 
langde steun gee.

Die kind plaas hom gewilliglik onder die gesag van die voorligtingonderwyser 
omdat hy besef dat hy gesteun moet word deur volwassenes wanneer hy dit met 
die toekoms wil waag. Hierdie vertroue wat die kind in die voorligtingonderwy- 
ser het, moet telkens wanneer hulle ontmoet versterk word sodat die saam-waag 
met die voorligtingonderwyser kan verdiep tot alleen-waag.
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Die saam-waag impliseer dat beide voorligtingonderwyser en kind deelnemers 
is aan die onderhoud waaraan elk ’n aandeel moet hê. Die aandeel van die voor- 
ligtingonderwyser is om die kind te help en die kind moet die aangebode hulp 
aanvaar en gebruik. Die voorligtingonderwyser roep die kind op tot samewerking 
en die kind vertrou hom wagend aan die voorligtingonderwyser toe deur hom te 
ontsluit en vertroulike inligting te verskaf omdat daar vertroue en openhartigheid 
tussen hulle bestaan. Namate die kind vordering toon met die oplossing van sy 
probleem, word meerdere verantwoordelikheid aan hom gegee. Die kind-in- 
nood wil dit graag met die voorligtingonderwyser waag omdat die kind menslik- 
heid en deskundige advies van hom verlang. Dit is belangrik dat die voorligting- 
onderwyser moet weet wat die grense van sy kundigheid is en dat hy, indien 
nodig, die kind sal verwys na pedagoë verbonde aan die kinderleidingskliniek 
(onderwyshulpsentrum).

(c) Selfbegryping

Gedurende onderhoude moet die voorligtingonderwyser die kind voortdurend 
help om sy positiewe moontlikhede te begryp en te interpreteer in terme van die 
eise wat die lewe aan hom stel. So moet die kind geleidelik bewus word van sy 
verstandelike moontlikhede, belangstellings en aanleg asook dat dié moontlik- 
hede eise ter aktualisering in diens van die self en die medemens stel. Selfbegry- 
ping impliseer kennis en begrip van hoe hy is, wat hy word en die 
behoorlikheidseise wat daaruit tot hom spreek. “Die behoorlikheidseis is dat die 
kind aan homself moet werk met die hulp van al sy onderwysers en sy ouers en 
met koordinering deur die voorligtingonderwyser, sodat hy kan word wat hy be- 
hoort te wees naamlik ’n begryper (kenner) van en werker aan sy moontlikhede 
sodat hy later as volwassene in ooreenstemming met sy sterkste moontlikhede ’n 
beroep kan beoefen. Seljkennis is dan eintlik kennis van die eie moontlikhede en 
van die verpligtinge wat hierdie moontlikhede op ’n mens lê. Die kind moet ge- 
help word om hierdie moontlikhede te begryp as verpligtinge wat nie nagelaat 
mag word nie en dit beteken dat die voorligteronderwyser ’n so duidelík moont- 
like begrip moet hê van die moontlikhede van elke kind wat na hom toe kom vir 
’n gesprek” (Landman et al., 1979, p. 176).

(d) Hoop op die toekoms
Oor die ontologies-antropologiese kategorie temporaliteit (tydlikheid) skryf 
Landman (1969, p.34) dit is “ ’n werklikheid waaruit die subjek hom begewe van 
wat nou is, na wat was en sal wees. Die hede is ’n lewende hede wat hom uitstrek 
na die verlede en die toekoms. Elke moment het sy protensies, sy vooruitgryping 
as ’n direkte waarneming van die toekomsdimensie en ook sy retensies, as vas- 
houding, as verlede wat self teenwoordig is in die hede” (Husserl). Vervolgens 
wys hy daarop dat die mens se toekoms in werklikheid die voltooiing van sy ver- 
lede is (Landman, 1969, p.35) en ’n antisipasie van moontlikhede wat die verlede 
oopgelaat het. Dit is dus die verlede wat die werklikheid van die antisipasie waar-
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borg en die verlede kan homself nie openbaar as daar nie toekoms is nie. Dit be- 
teken dan ook dat die mens van uit sy toefcomsbeeld sy huidige aktiwiteite en dit 
wat verby is, kan beskou. Op dié wyse bewoon hy sy toekoms ook as ’n hoop 
op die toekoms. In die lig van die voorgaande is dit sinvol dat hoop-op-die- 
toekoms as kategorie gepostuleer word.

Ook die kind verlang na komende dinge wat hy vir hom in die vooruitsig stel. 
Hierdie voorstelling oor sy toekoms mag egter dikwels onrealisties, onver- 
antwoordelik en onverantwoordbaar wees en nie in ooreenstemming met sy per- 
soonmoontlikhede en/of -beperkthede nie. Die voorligtingonderwyser is 
gevolglik genoodsaak om in sy onderhoude met die kind ook toekomsopnemende 
gesprekke te voer met inagneming van toekomsverduisterende faktore, onder an- 
dere ongunstige manifestasies soos leer- en gedragsprobleme. Onder begeleiding 
van die voorligtingonderwyser konstitueer die kind vir hom ’n verantwoordbare 
toekomsbeeld wat hy hoop om te verwerklik, hierdie hoop-op-die-toekoms met 
die eise wat dit stel, moet voortdurend versterk word. In sy hoop-op-die-toekoms 
wat die kind met die hulp van sy ouers en die voorligtingonderwyser met vertroue 
tegemoet gaan, is hy ook dankbaar teenoor hulle. Die kind moet geleer word om 
hom hier en nou in die hede in te span met die oog op die aktualisering van toe- 
komsmoontlikhede. Die jeugdige wat probleme ondervind is veral geneig om 
deur drome en fantasieë tot toekomsontvlugting oor te gaan.

2.3.1.3 Metodes van onderhoudvoering

Die volgende metodes van onderhoudvoering word onderskei:

Die direkte onderhoudmetode (gestruktureerde onderhoud), die indirekte onder- 
houdmetode (ongestruktureerde onderhoud), die saamgestelde onderhoud- 
metode.

(a) Die direkte onderhoudmetode (gestruktureerde onderhoud)

Gedurende die direkte onderhoudmetode neem die onderhoudvoerder ’n leiden- 
de rol. Die onderhoud word gewoonlik gevoer aan die hand van ’n reeks vooraf- 
opgestelde vrae waarop daar van die kind antwoorde verlang word (Nel en 
Sonnekus, 1959, p.106). Hierdie metode gaan derhalwe van die standpunt uit dat 
die kind voor ’n probleem te staan gekom het waarvoor hy self geen oplossing 
kan bedink nie en soms ook nie die probleem onder woorde kan bring nie. Die 
inisiatief vir die verloop van die onderhoud en oplossing van die probleem gaan 
dus van die onderhoudvoerder uit, die kind self neem ’n ondergeskikte plek in 
omdat sy aandeel daarin bestaan om sekere vrae te beantwoord (Haasbroek et a l., 
1978, p.57).

Hoewel dié metode ontwerp is met die oog op besparing van tyd, voorafbeplan- 
ning van die onderhoud en die verkryging van slegs die tersaaklike gegewens van 
die kind, lê die nadeel daarvan daarin dat die aandeel van die kind verskraal word 
tot die van ’n passiewe luisteraar. Daar word geen kreatiewe deelname van hom
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vereis nie en die direkte raadgewing en voorskrifte kan hom ook dadelik op die 
verdediging plaas. Die pedagogiese verantwoordbaarheid van die direkte metode 
van onderhoudvoering moet bevraagteken word aangesien die wese van die ago- 
giese gesprek daarin verlore gegaan het.

(b) Die indirekte onderhoudmetode (ongestruktureerde onderhoud)
In teenstelling met die direkte onderhoudmetode neem die kind in die indirekte 
onderhoudmetode die vernaamste plek in en neem hy aktief deel, terwyl die on- 
derhoudvoerder die simpatieke toehoorder is. Die kind word die geleentheid ge- 
bied om met sy probleme na vore te kom en “uit te praat” (Haasbroek red., 1978, 
p.58). Die aandeel van die onderhoudvoerder is daarop afgespits om die inligting 
wat die kind hom meedeel, saam te vat, te evalueer en te interpreteer (Nel en Son- 
nekus, 1959, p.106).
Kragtens Van Strien (1966, p.49) het die vrye ongestruktureerde onderhoud die 
implikasie dat die onderhoudvoerder en die kind mekaar ontmoet “als gelijk- 
waardige partners”. Daar vind dus ’n “wedersijdse ontmoeting” plaas.
Die voorligtingonderwyser as onderhoudvoerder kan geen tema vir die indirekte 
onderhoud beplan of selfs die verloop daarvan beheer nie. Daar word van die ver- 
onderstelling uitgegaan dat die kind op spontane wyse uitdrukking sal gee aan 
sy diepste gevoelens. Hierdie metode mag nuttig wees in gevalle waar die kind 
bereid is en die vrymoedigheid aan die dag lê om openhartig en spontaan tot ont- 
boeseming te kom. Hierdie metode kan egter ook bevraagteken word want in die 
praktyk kom ’n kind selde uit eie beweging na die voorligtingonderwyser. Verder 
veronderstel die metode ook dat die kind daartoe in staat is om sy probleem te 
identifíseer, te verbaliseer en selfs oplossings te vind. Hierdie metode is ook nog 
baie tydrowend. Op die keper beskou word die aandeel van die kind in die indi- 
rekte onderhoud oormatig beklemtoon terwyl die aandeel van die voorligting- 
onderwyser as opvoeder tot die van simpatieke toehoorder gereduseer word.

(c) Die saamgestelde onderhoudmetode

Hierdie metode is saamgestel uit die beste elemente van sowel die direkte- as die 
indirekte onderhoudmetode en is nie suiwer kind- of onderhoudvoerder gesen- 
treerd nie. As deskundige dwing die voorligtingonderwyser die kind nie in ’n se- 
kere rigting nie, maar is geïnteresseerd in die siening en gesindheid wat die kind 
openbaar. Tog is hy kragtens sy opvoederlike verantwoordelikheid verplig om die 
wordingsgang van die kind in ’n ander rigting te stuur wanneer die kind die ver- 
keerde rigting inslaan. Die kind word gevolglik gelei om die inisiatief te neem 
om eie besluite tot uitvoer te bring. Die saamgestelde onderhoudmetode is dus 
daarop gemik om beraadslaging, inligting en raadgewing te realiseer (Haasbroek 
red., 1978, p.59; Nel en Sonnekus, 1959, p.107).
Pedagogies gesien bied die saamgestelde onderhoudmetode die geleentheid vir 
die verwerkliking van die essensie aanspreek-aanhoor-antwoord en dit wat daar- 
mee saamhang soos in paragraaf 2.3.1.1 beskryf.
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2.3.1.4 Soorte onderhoude

Kruger (1977, p.218) onderskei drie doelstellings vir onderhoudvoering gesien 
vanuit die onderhoudvoerder se oogpunt, naamlik:

die verkryging van inligting, 
die verskaffing van inligting en 
hulpverlening op persoonlikheidsvlak.

A1 die aktiwiteite van die voorligtingonderwyser kulmineer in die onderhoud 
waar gepoog word om toegang te verkry tot die ervaringswêreld van die kind. Die 
toegangswyse tot die ervaringswêreld van die kind is by uitnemendheid die ge- 
sprek. Enkele wyses van gesprekvoering kan onderskei word:

(a) Die verkenningsonderhoud

In navolging van Van den Berg verklaar Van Niekerk (1978(b), p.56-62) dat sa- 
mesyn die wesenlike van die onderhoud is en dit veronderstel prinsipieel gesien 
mede-deling van 'n gemeenskaplike wêreld. Die onderhoud is meer as blote be- 
riggewing, dit belig dit wat verborge lê.

Die voorligtingonderwyser wil die kind as persoon leer ken, daarom is daar spra- 
ke van subjektiewe inlewing in die wêreld van die kind. Dit wat die voorligtingon- 
derwyser meebelewe, moet hy steeds interpreteer. In sy subjektiewe inlewing 
trag hy om as’t ware deur die oë van die kind te kyk, maar hy bly steeds volwasse- 
ne want hy moet sy waarnemings pedagogies evalueer; daar is dus sprake van 
objektiwiteit-in-subjektiwiteit.

Moontlikheidsvoorwaarde vir die toereikende ontplooiing van die verken- 
ningsonderhoud, is die kwaliteit van verwerkliking van die opvoedingsessensies. 
Die wedersydse vertroue tussen die kind en die voorligtingonderwyser as volwas- 
sene moet altyd teenwoordig wees.

Haasbroek en andere (1978, p.53) tipeer die verkenningsonderhoud as 'n moment 
van beraadslaging waarin die kind en voorligtingonderwyser saam oorweeg, 
analiseer en integreer. Deur deeglike beraadslaging vergewis die voorligtingon- 
derwyser hom van wie ’n bepaalde kind is en wat die aard en omvang van sy pro- 
bleem is. As hulpmiddel vir die verkenningsonderhoud word die gesprek self 
ingeskakel: Soms is opdragte en voorbeelde uit die kind se ervaringsveld ook no- 
dig om sekere lewensinhoude uit die verborgene aan die lig te bring.

(b) Die historisiteitsgesprek

“Die historisiteitsgesprek is ’n woordelikse gesprek wat gevoer word met persone 
wat kennis dra van die kind se opvoedingsituasie. Ook kan daar met die kind self 
’n historisiteitsgesprek gevoer word, en dit word gekwalifiseer as ’n outohistori- 
siteitsgesprek”(Van Niekerk, 1978(b). p.89). Volgens Nel et al. (1965, p.lll) word 
onder historisiteit “die geskiedenis van die wêreldverhoudinge wat die mens met
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verloop van tyd gevorm het”, verstaan. Met die historisiteitsgesprek word gepoog 
om die ervaringswêreld van die kind te begryp. Dit kom daarop neer dat vasgestel 
word “wat en hoe die kind vanaf geboorte tot nou toe as persoon geword het” 
(Van Niekerk, 1978(a), p.51). In die historisiteitsgesprek kry die voorligtingon- 
derwyser aanduidinge van die kind se persoonsvoltrekking en sy betekening van 
die opvoedingsinhoude.

(c) Die adviseringsgesprek

Die adviseringsgesprek word met die ouers en/of die kind met probleme gevoer. 
Die ouer van die kind met probleme nader dikwels die voorligtingonderwyser 
uit radeloosheid en nood aan hulp omdat hy sy opvoedingsonmag besef en tog 
besorg is en gevolglik in ’n opvoedingsverleentheid verkeer.

Met ondersteunende advies en saaklike inligting steun die voorligtingonderwyser 
die ouers tot toereikender begeleiding van hulle kind. Dit is die voorligtingonder- 
wyser se plig om die adviseringsgesprek te inisieer en rigting aan die verloop 
daarvan te gee nadat hy die ouers eers geestelik onderskraag het. Die inhoud van 
die gesprek sentreer rondom die problematiseringsmomente met die bedoeling 
dat die opvoedingsituasie herstel sal word (Van Niekerk, 1978(b), p. 163 e.v.).

Die kind word in ’n adviseringsgesprek betrek, nie noodwendig omdat daar op- 
voedingsprobleme bestaan nie, maar om hulp en steun te gee met betrekking tot 
onderwys- en beroepskeuse. Advisering is toekomsgerig, dit moet die kind help 
om perspektief op sy toekoms te kry, hy moet gehelp word om hom self te help 
(Haasbroek, red., 1978, p.53-55).

(d) Die inligtingsgesprek

Luidens Haasbroek et al. (1978, p.55) is verskaffing van inligting ’n moment van 
die onderhoud. Dit sluit inligting betreffende die persoonstruktuur, onderwys- 
en beroepsaangeleenthede van die kind in. Hierdie inligting word verstrek aan 
die kind self of aan sy ouers en/of onderwysers. Dié inligting word nie ter wille 
van die kennis daarvan aan die ouers of onderwysers oorgedra nie, maar dit moet 
deur hulle verwerk word ter wille van toereikende begeleiding van die kind tot 
behoorlike volwassewording.

(e) Die pedagogiese gesprek

'n Pedagogiese gesprek is nie ’n toevallige gesprek nie, maar is die uitkoms van 
’n gewilde handeling “omdat die gesprek wat ’n volwassene met ’n kind (leerling) 
voer, in die hoogste mate daarvan blyke gee dat beide gespreksvennote vir ’n be- 
paalde tyd en vir ’n bepaalde doel op mekaar aangewese is, naamlik die volwasse- 
wording van die kind (leerling)” (Haasbroek red., 1978, p.56). ’n Ander 
essensiële moment van die pedagogiese gesprek wat deur Haasbroek et al. (1978, 
p.56) na vore gebring word, is die feit dat “afgesien van die saaklikheid, die hede 
en die waarheid, veral die toekoms op die spel is. ’n Opvoedingsgesprek onder-
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skei hom van baie ander vorms van die gesprek daarin dat dit by uitstek toekoms- 
gesprek is”.

2.3.2 Pedagogiese observasie

2.3.2.1 Inleiding

Die uitvoering van ’n pedodiagnostiseringsprogram of verkenningsprogram is 
een van die skoolvoorligtingsbedrywighede van ’n pedagogies verantwoorde 
skoolvoorligtingsdiens waarby elke onderwyser en in besonder die voorligtin- 
gonderwyser, betrokke is. Elke kind is kragtens sy mens-wees voortdurend in ek- 
sistensiële nood en aangewese op steungewing deur ’n volwassene (ouer, 
onderwyser, voorligtingonderwyser). Die verkenningsprogram is noodsaaklik 
sodat die volwassene die kind as persoon kan leer ken omdat “. . .  pedagogiese 
steungewing slegs moontlik is as die opvoeder ’n grondige kennis van die wese 
van die steunbehoewende kind het. Hy moet juiste kennis hê van die besondere 
stand van wording van die kind sodat hy hom net genoeg kan steun” (Landman 
et al., 1971(b), p.62).

Een van die verkenningswyses ter beskikking van die voorligtingonderwyser is 
pedagogiese observasie. Om vas te stel wat onder pedagogiese observasie ver- 
staan word en wat dit essensieel is, is dit nodig om die twee komponente van die 
begrip toe te lig. Onder pedagogies word enersyds die opvoedingsverskynsel en 
verbandhoudende pedagogiese gebeure en andersyds die Opvoedkunde of Peda- 
gogiek, verstaan. Observasie beteken volgens Kritzinger et al. (1972, p.650) 
waarneming en observation in die Engels. “The action or an act of observing 
scientifically a phenomenon in regard to its cause or effect, or phenomena in re- 
gard to their mutual relations, these being observed as they are in nature” (Little 
et al., 1968, p.1352). Waarneem of observeer beteken gadeslaan (Schoonees et 
al., 1970, p.574) of opmerk (Schoonees et al., 1970, p.1038), terwyl Kritzinger 
et al. (1972, p.1226) waarneem omskryf as gewaarword, sien, opmerk, ag slaan 
op; beskou, nagaan, gadeslaan.

Waarneem as leerwyse kan as oorspronklike leefwyse van die mens gekwalifiseer 
word. Dit is geen proses van prikkel en reaksie nie, maar ’n intensionele hande- 
ling gerig op die wêreld. Waarneem is altyd ’n waarneming van iets (Husserl), 
iets waarmee die waarnemer in verhouding staan, iets met betekenis. Erwin 
Straus noem gewaarword (sensing) die eerste sien, terwyl hy waarneem (per- 
ceiving) die tweede sien noem. “As sodanig is waarneem dan ’n meer gedistan- 
sieerde, meer objektiewe blik of ingesteldheid ten opsigte van ons aanvanklike 
gewaarwording van iets. Waarneem is gerig op die werklikheid soos dit is, op dit 
wat geldigheid het vir alle mense. Dit gaan dus hier om die universele, die alge- 
meen geldige en die objektiewe soos dit in die saak, die objek, die leerstof en 
so meer self aangetref word” (Sonnekus & Ferreira, 1979, p.115).

Die waarneming waarom dit in pedagogiese observasie gaan, het nie verklaring 
op die oog nie en is “inactief, receptief, mechanisch, solitair en vertelbaar” (Van
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den Berg, 1972, p.51), maar het verstaan op die oog en is “actief, evasief, selek- 
tief, communikatief, en niet zonder meer vertelbaar” (Van den Berg, 1972, p.52).

“Pedagogiese observasie kan gesien word as ’n verfynde vorm van alledaagse op- 
voedingsverkenning en -beoordeling, en hou as sodanig in ’n sistematiese ver- 
kenning en doelgerigte instelling by die onderwyser om telkens die kind se 
betekening van landskappe in sy gesitueerdheid te peil en pedagogies te evalueer" 
(Van Niekerk, 1978(b), p.78).

2.3.2.2 Die observeerder

Die observeerder wat gemoeid is met pedagogiese observasie is die volwasse op- 
voeder (onderwyser respektiewelik voorligtingonderwyser) wat met die kind be- 
trokke raak in die opvoedingsituasie. Die aanleiding tot observering van die kind 
mag nie voortspruit uit ’n oppervlakkige nuuskierigheid nie, maar altyd uit ’n 
diepgewortelde besorgheid oor die kind vanweë pedagogiese liefde vir die kind. 
Die observasie geskied dan met deernis, terwyl die voorligtingonderwyser empa- 
ties mee-leef met die nood van die kind.

Pedagogiese observasie stel besondere eise aan die observeerder, eerstens is dit 
van besondere belang dat onbevooroordeeldheid aan die dag gelê behoort te 
word. Die voorligtingonderwyser moet hom losmaak van enige bepaalde indruk 
wat hy van die kind mag hê, veral waar die kind voorheen op afkeuringswaardige 
wyse opgetree het. Verder moet elke individuele kind raakgesien word, want elke 
kind word by die skoolvoorligtingsprogram betrek. Die kind is iemand wat self 
iemand wil wees en elke kind wil graag beleef dat hy as belangrik genoeg beskou 
word om raakgesien te word. Die voorligtingonderwyser moet voortdurend daar- 
van bewus bly dat daar kinders is wat hulle meer opvallend as ander maak en 
dus makliker aandag trek. Om alle kinders tot optimale selfaktualisering van hul- 
le moontlikhede te kan begelei, vereis volgehoue en noukeurige waarneming so- 
dat ’n verantwoordbare persoonsbeeld van elkeen uiteindelik daargestel kan word 
met die oog op toereikende begeleiding. Die voorligtingonderwyser moet ook el- 
ke kind as unieke persoon raaksien. Hoewel ’n groep leerlinge saam in een klas 
onderrig ontvang, belewe elkeen van hulle die onderrig- en leersituasie anders. 
“Die afhandeling van die sillabus binne die beplande tyd moet nie die onderwy- 
ser se eerste doelwit wees nie, maar eerder die afhandeling daarvan in ooreen- 
stemming met die ontsluiting van ter saaklike inhoude daarin vervat vir alle 
leerlinge. Die homogeniteit van die groep in terme van verowerde kennis moet 
nie bloot ’n gewaagde homogeniteit bly nie, maar wel in terme van die leereffek 
by elke leerling” (Van Niekerk, 1978(b), p.81). Per definisie is pedagogiese ob- 
servasie noukeurige observasie van die kind. Dit sou byvoorbeeld nie voldoende 
wees om op te merk dat die kind soms op ’n besondere wyse optree nie. Dit is 
noodsaaklik om die frekwensie van ’n sekere gedragswyse te bepaal asook te let 
op alle ander faktore wat hierdie optrede bepaal.

Pedagogiese observasie beteken ook sistematiese waarneming, daarom moet al 
die fasette van die kind se persoonsvoltrekking geobserveer word. Die voorlig-
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tingonderwyser moet in sy waarneming altyd objektief bly. Dit is eerder ’n geval 
van objektiwiteit-in-subjektiwiteit wat meebring dat hy nie so subjektief by die 
kind betrokke mag raak dat dit tot vooroordeel sal lei nie. Hy moet steeds die 
waargenomene op so ’n wyse beoordeel dat sy eie persoonlike gevoelens nie 
daarin figureer nie. Ten slotte moet die voorligtingonderwyser versigtig wees om 
nie oorhaastige gevolgtrekkings te maak nie, dog hy moet seker maak dat hy oor 
voldoende betroubare gegewens beskik voordat hy tot ’n bevinding kom.

2.3.2.3 Die geobserveerde

Pedagogies gesproke is die waargenomene ’n nie-volwassene, ’n kind wat vanweë 
sy onvoltooidheid en onvoltooibaarheid in eksistensiële nood verkeer. Hierdie 
kind is nooit objek nie, maar altyd subjek, mede-mens wat ’n appêl tot die vol- 
wassene as opvoedef rig om hulp en steun. In sy kinderlike gesitueerdheid open- 
baar hy hom op verskillende wyses aan die observeerder, sommige waarvan as 
gunstige manifestasies beskryf sou kon word, naamlik “vriendelikheid, eerlik- 
heid, íluksheid, goeie skoolprestasie, kreatiwiteit, pligsgetrouheid, hardwer- 
kendheid, getrouheid, nederigheid, hoflikheid, entoesiastiese deelname aan 
skool- en ander aktiwiteite, ontspanne houding, netheid, rustigheid, goeie kon- 
sentrasievermoë, gehoorsaamheid, energiekheid, realisme, gemaklike sosiale 
omgang, wellewendheid, sterk wilshouding, opgeruimdheid, lojaliteit, ywerig- 
heid, beskeidenheid, hoogstaande sportprestasie, leierskapseienskappe, 
openhartigheid, stiptelikheid, hulpvaardigheid, positiewe ingesteldheid, 
geïnteresseerdheid” (Petrick in Vrey et al., 1979, p.88).

Van Niekerk (1978(b), p.28) noem enkele ongunstige manifestasies: “brutaliteit, 
oneerlikheid, leuens, diefstal, drif, koppigheid, luiheid, ongedurigheid, onder- 
prestasie, stokkiesdraai, te vroeë skoolverlating, huiswerkontduiking, oormatige 
gespannenheid, verset, ’n bravadohouding, onttrekking van skool en ander akti- 
witeite, algemene angs, aandagsfluktuasie, rusteloosheid, dagdromery, swak 
konsentrasie, spesifieke vrese, gebrekkige eetlus, hoofpyn, maagpyn, hooikoors, 
slaapprobleme, ongehoorsaamheid, seksuele aktiwiteite, vermoeidbaarheid, ob- 
sessie, histerie-uitbarstings, hiperaktiwiteit, afknouerigheid, misdadigheid, lee- 
ruitvalle van uiteenlopende aard, oordrywing, gebrekkige selfvertroue, 
inkennigheid, onwellewendheid, wilswakte, afwysing, ongeïnteresseerdheid, 
verstrooidheid, luidrugtigheid, nalatigheid, ruheid, terneergedruktheid, ver- 
waandheid, lafhartigheid, dislojaliteit, traagheid, ydelheid, skaamheid, 
treurigheid”.

Volgens Van Niekerk (1978(b), p.85) kan bogenoemde gedraginge van die kind 
gegroepeer word as algemene optrede, gedraginge en ekspressies; die kind se in- 
gesteldheid, gevoelslewe en wilslewe.

Die kind se uiterlike voorkoms openbaar dikwels aan die observeerder hoedanig 
die versorging van die kind tuis is. Slordigheid mag ’n aanduiding daarvan wees 
dat die moeder nie na die kind omsien nie, ’n saak wat met groot omsigtigheid
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en takt deur die voorligtingonderwyser vasgestel behoort te word. Die uiterlike 
van die kind gee ook ’n aanduiding van die liggaamlike gesondheid. Van Niekerk 
(1978(b), p.85) wys ten slotte daarop dat uitdrukkingsmotoriek ook deel van die 
kind se uiterlike voorkoms is. Die mimiek, gelaatsuitdrukking en oogkontak met 
die observeerder verraai veel van wat daar in die kind se gemoed omgaan. Al- 
berts (1972, p.5) noem voorkoms, liggaamshouding, kopknik, gesigsuitdruk- 
kings, gebare en die blik van ’n persoon, vorme van nie-verbale kommunikasie 
waardeur die kind te kenne gee wat in sy binneste omgaan.

2.4 PERSOONSBEELD, HULPPROGRAM EN HULPVERLENING

Pedagogiese onderhoudvoering en -observasie is daarop afgestem om ’n pedago- 
gies verantwoorde persoonsbeeld van die kind saam te stel. ’n Persoonsbeeld kan 
bestempel word as ’n akkurate beskrywing van die kind as persoon. Van Niekerk 
(1978(a), p.276) beskou die persoonsbeeld as “ ’n beskrywing van die unieke kind 
se ervaringswêreld. Sy werklike ervaringsbesit, betekenisse, gevoelens, gedag- 
tes, wilslewe, waarderealisering, gedraginge . . .” Die voorligtingonderwyser 
moet soveel inligting as moontlik oor die kind bekom sodat die persoonsbeeld 
so volledig as moontlik opgestel kan word. Indien dit wenslik is om ook verken- 
ningsmedia, wat die voorligtingonderwyser nie mag gebruik nie, in te skakel, is 
dit sy plig om die hulp van die personeel van die skoolkliniek (onderwyshulpsen- 
trum) in te roep.

A1 die inligting oor die kind wat deur pedagogiese onderhoudvoering en -ob- 
servasie asook ander verkenningsmedia verkry is, moet geëvalueer word alvo- 
rens tot die samestelling van ’n persoonsbeeld van die kind oorgegaan kan word. 
Kriteria vir die evaluering van die gegewens word ontwerp deur Fundamenteel 
Pedagogiese en Empiries Opvoedkundige kategorieë en hulle essensies tot eva- 
lueringsvrae om te dui. Op dié wyse word die pedagogiese verhoudingstrukture 
naamlik die vertrouensverhouding, gesagsverhouding, kenverhouding, pedago- 
giese verloopstrukture, -bedrywigheidstrukture en -doelstrukture met hulle es- 
sensies bevra asook die wording- en leervoltrekking van die kind in terme van 
betrokkenheid, betekenisgewing, belewing, selfaktualisering en selfkonsep. Met 
die pedagogies geëvalueerde inligting oor die kind is dit moontlik om 'n pedago- 
gies verantwoorde persoonsbeeld van die unieke kind saam te stel.

Die doel met ’n persoonsbeeld van die kind, is die ontwerp van ’n verantwoorde 
hulpprogram vir die kind sodat hy toereikend gesteun kan word in sy volwasse- 
wording. Aangesien alle leerlinge by die skoolvoorligtingsprogram betrek word, 
behoort dit die ideaal van die voorligtingonderwyser te wees om ’n pedagogies 
verantwoorde persoonsbeeld vir elke kind gedurende die verloop van sy skool- 
loopbaan op te stel, sodat elke kind die steun kan ontvang wat hy nodig het. Dit 
is dus nodig om veral die pedagogiese ingryping of pedagogiese instemming met 
die persoonsbeeld van die kind in lyn te bring.
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2.5 DIE TOERUSTING VAN DIE VOORLIGTINGONDERWYSER AS 
ONDERWYSVOORLIGTER

Waar daar sprake is van die toerusting van die voorligtingonderwyser as onder- 
wysvoorligter, is dit nodig om te let op die inherente kwaliteite as gegewenhede 
en die verworwe kwaliteite waaroor hy moet beskik vir die volvoering van sy 
roeping as onderwysvoorligter. Met die inhoud van hierdie hoofstuk as agter- 
grond, kan die volgende inherente en verworwe kwaliteite as toerusting van die 
voorligtingonderwyser onderskei word:

2.5.1 Inherente kwaliteite as toerusting

2.5.1.1 Pedagogiese liefde

Die voorligtingonderwyser en die kind moet so met mekaar verkeer dat die peda- 
gogiese kriteria verwerklik word; die voorwaarde daarvoor is pedagogiese liefde. 
Pedagogiese liefde is dus moontlikheidsvoorwaarde vir die voltrekking van die 
pedagogiese. Die essensiële van pedagogiese liefde is volgens Vrey (1979, p. 102) 
kennis, sorg, respek, verantwoordelikheid en vertroue.
Die outentieke pedagogiese liefdesverhouding berus daarop dat die volwassene 
en die kind mekaar moet ken. Hierdie kennis behels veel meer as ’n blote intel- 
lektuele objektiewe kennis van mekaar, maar impliseer veel eerder ’n intense be- 
trokkenheid by mekaar se wel en wee, die een moet die ander in aanvaarding 
ervaar. Van die kant van die voorligtingonderwyser gesien beteken kennis van die 
kind ’n inherente hunkering om die kind te wil ken en deurgrond met die be- 
doeling om hom toereikend te kan begelei op weg na volwassenheid.
Wedersydse kennis van mekaar in die pedagogiese verhouding gaan gepaard met 
sorg. Sorg gee blyke daarvan dat die volwassene en kind wedersyds oor mekaar 
se welsyn besorg is, vir mekaar omgee en mekaar se vreugde en leed deel. In 
die skoolvoorligtingsituasie as pedagogiese situasie beteken dit dat die voorlig- 
tingonderwyser besorg is oor die wel en wee van die kind en die kind wil begelei 
totdat hy sy sorge in meerdere mate self sal kan dra.
“Respek veronderstel die erkenning van die uniekheid en integriteit van die per- 
soonwees van die ander . . .” (Vrey, 1979, p. 105) sonder dat die voorligtingonder- 
wyser die ander (kind) na sy beeld probeer vorm. Die kindwaardigheid van die 
kind word erken want pedagogiese liefde vereis respek vir die waardigheid van 
die persoon van die kind waarmee die voorligtingonderwyser werk.
Verantwoordelikheid (ver-antwoord-elikheid) hou in dat die voorligtingonder- 
wyser bereid is om te antwoord op die roep van die kind-in-nood en dat hy aan 
dié kind die versekering gee dat daar aan sy hunkeringe en nood voldoen sal 
word.
’n Besondere essensie van die pedagogiese liefde is die wedersydse vertroue tus- 
sen volwassene en kind. Die voorligtingonderwyser moet voortdurend daarvan 
blyke gee dat hy die kind vertrou en deur die kind vertrou kan word.
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Die bogenoemde wesenskenmerke van pedagogiese liefde kan onderskei, maar 
nie geskei word nie, die een veronderstel die ander, met ander woorde elkeen van 
hulle is moontlikheidsvoorwaarde vir die verskyning van die ander. Op die kate- 
gorie pedagogiese liefde word weer teruggekom in hoofstuk ses paragraaf 6.3.1

2.5.1.2 Besorgdheid oor die kind
Die goeie voorligtingonderwyser word gekenmerk aan sy voortdurende besorgd- 
heid oor die kind. In sy besorgdheid oor die kind rig hy hom steeds tot die kind 
om hom te begryp en in die lig van sy besondere hunkeringe en node op- 
voedingshulp te verleen.

2.5.2 Verworwe kwaliteite as toerusting

In die lig van hierdie hoofstuk oor onderwysvoorligting word ’n besondere ge- 
skooldheid in die pedagogiek van die voorligtingonderwyser verwag. Hy moet 
veral ’n kenner wees van die Fundamentele Pedagogiek, Didaktiese Pedagogiek 
en die Empiriese Opvoedkunde. Hy moet die fundamenteel pedagogiese katego- 
rieë met hulle essensies ken sodat hy werklik sal begryp wat kinderbegeleiding 
essensieel is. Verder moet hy op hoogte wees van die didakties pedagogiese 
teorie, die lesstruktuur en in besonder die Vakdidaktiek van Skoolvoorligting 
aangesien die voorligtingonderwyser ook opvoedende onderrig, waaraan hoë 
eise gestel word, moet gee. ’n Grondige kennis van die Empiriese Opvoedkunde 
word vereis aangesien die voorligtingonderwyser in besonder die kind met wie 
hy te doen het, moet ken en moet weet hoe die wordings- en leergebeure voltrek 
word. In ’n voorafgaande paragraaf is aangetoon hoe fundamenteel pedagogiese 
en empiries pedagogiese kategorieë as kriteria aangewend word ter evaluering 
van die gedraginge van die kind, ’n praktyk waarin die voorligtingonderwyser 
in sy pedagogiese verkenning van die kind, bedrewe moet wees.


