
HOOFSTUK 3

Die pedagogiese opgawe van die 
voorligtingonderwyser as loopbaanopvoeder

3.1 INLEIDING

Hierdie hoofstuk word gewy aan ’n verdere faset van skoolvoorligting, naamlik 
loopbaanopvoeding. In die literatuur kom verskeie benaminge vir hierdie faset 
voor naamlik beroepsvoorligting, beroepsleiding, beroepsoriëntering, loop- 
baanvoorligting en loopbaanopvoeding, hierop word weer teruggekom.

Luidens ’n verklaring van C.K. Oberholzer in navolging van Langeveld, is dit 
slegs mense wat opvoed, opgevoed word, op opvoeding aangewese is en hulle 
leen vir opvoeding. Opvoeding is derhalwe ’n oergegewene en dus met mens- 
wees gegee. Arbeid is eweneens met menswees gegee, maar beroepsbeoefening 
en die verskillende beroepe “ is eintlik menslike skeppinge waardeur op ’n be- 
sondere wyse uitdrukking gegee word aan die menslike bestaanswyse. Beroeps- 
beoefening dui op ’n kunsmatige afbakening van die menslike bedrywighede om 
’n taak van ’n besondere aard aan te dui” (Van Zyl, 1968, p.5). Verder beweer 
Van Zyl (1968, p.6) dat die beroepslewe gefundeer is in die arbeid as oer- 
gegewene waarsonder die wesenlike van menswees verval en dui verder aan dat 
daar ’n verband bestaan tussen opvoeding, arbeid en beroepsbeoefening.
Dit is vervolgens nodig om te onderskei tussen ’n loopbaan (Engels: career) en 
’n beroep (Engels: occupation, vocation). ’n Loopbaan is ’n persoon se lewens- 
weg of dit wat die persoon gedurende sy lewe verrig en bereik het (Schoonees 
et al., 1970, p.515). “ A person’s course or progress through life (or a distinct 
portion of life). A profession affording opportunities of advancement” (Little 
et al., 1965, p.266).

’n Beroep is ’n werkkring of betrekking (Schoonees et al., p.58) of volgens
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Little et al. (1968, pp. 1356 en 2367) “ employment, business, profession” . Die 
begrip loopbaan is dus ’n oorkoepelende begrip, so kan ’n loopbaan ’n ver- 
skeidenheid van beroepe huisves. ’n Persoon kan byvoorbeeld ’n loopbaan in 
die staatsdiens volg en ’n rekenmeester van beroep wees.
Beroepsvoorligting en loopbaanvoorligting is benaminge wat uit die psigologie 
afkomstig is: “ Die benaming beroepsvoorligting dui daarop dat dit hier hoof- 
saaklik gaan om die verskaffing van inligting. Beroepsvoorligting kan dan 
beskou word as een van die fasette van die beroepsielkunde ...  Dit is duidelik 
dat dit via so ’n benadering onmoontlik is om die jeugdige as totaliteit tot sy reg 
te laat kom” (Landman, 1961, p.17). Die beroeps- en loopbaanvoorligtings- 
praktyk berus sterk op toetsing en meting en op grond van die resultate word 
die kind aangeraai om ’n sekere beroepsrigting in te slaan. Meer dikwels word 
die wyer pedagogiese implikasies misgekyk.
Om die pedagogiese gebeure in die begeleiding van die kind tot ’n verantwoor- 
delike en verantwoordbare loopbaan- of beroepskeuse voorop te stel, word die 
begrippe leiding en oriëntering uitgelig. Met leiding word die handeling van te 
lei (in figuurlike sin), leiding te gee, aan te toon in watter rigting sake moet ont- 
wikkel, bedoel (Schoonees et al., 1970, p.503) of “ leading the way” (Little et 
al., 1965, p.842). Met oriëntering word bedoel dat ’n persoon die plek waar hy 
hom bevind bepaal, of hom op die hoogte stel van iets aan die hand van sekere 
bakens of ankerpunte (Schoonees et al., 1970, p.625). “ The action of ascertain- 
ing, or fact of knowing the relative position of anything or of oneself” (Little 
et al., 1968, p. 1385). Met beroepsleiding en beroepsoriëntering word die be- 
geleiding deur ’n volwassene (voorligtingonderwyser) van die kind en die self- 
aktualisering van die kind as oriënteringsakt dus sterk beklemtoon. Volgens Nel 
en Landman (1962, p.392) “ kan beroepsoriëntering deur die opvoeder dan om- 
skrywe word as verantwoordbare hulpverlening en steungewing aan die steun- 
behoewende jeugdige, totdat hy op grond van noukeurige selfbeoordeling 
sodanige insig verwerf het in, en sodanige innerlike stellingname verower het 
teenoor sy eie beroepsituasie, dat hy bekwaam is tot ’n nougesette selíbepaling 
ten opsigte van ’n beroep met die besondere implikasies daarvan, wat beteken 
selfbepaling ten opsigte van verantwoordelike taakverrigting as beroepsvol- 
wassene” .
In hierdie monografie word die benaming loopbaanopvoeding verkies met die 
vooropgesette doel om sowel die pedagogiese sterk te beklemtoon asook die oor- 
koepelende begrip loopbaan te behou. Beroepsopvoeding is slegs een faset van 
loopbaanopvoeding wat eers gedurende die senior sekondêre skoolfase sterk op 
die voorgrond tree, terwyl loopbaanopvoeding reeds in die pre-primêre skool- 
fase ernstige aandag moet geniet.
Deur toereikende loopbaanopvoeding met inbegrip van beroepsopvoeding of 
beroepsoriëntering, word die jeugdige begelei tot verantwoordelike en verant- 
woordbare beroepskeuse. Dit impliseer dat die jeugdige enersyds tot selfkennis 
en selfbegrip en andersyds tot kennis van beroepe sal kom.
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3.2 ENKELE ANTROPOLOGIES-PEDAGOGIESE KATEGORIEË MET 
BESONDERE SEGWAARDE VIR LOOPBAANOPVOEDING

Uit die ontologiese kategorie in-die-wêreld-wees (Dasein) het die volgende an- 
tropologiese kategorieë as wyses van in-die-wêreld-wees aan die lig gekom: In- 
betekeniswêreld-wees, medesyn, temporaliteit en self-iemand-wees met hulle 
onderskeie wesenskenmerke (essensies). Met loopbaanopvoeding in die gedagte 
word die besinning veral toegespits op temporaliteit en self-iemand-wees.

3.2.1 Temporaliteit (Tydlikheid)
Die mens is in wese toekomstigheid en is voortdurend besig om vir die toekoms 
te ontwerp en hierdie ontwerpe in vervulling te laat gaan. So is hy besig om sy 
wêreld te bewoon, te bewerk en te verower. In sy gerigtheid op die toekoms is 
hy aangewese op die hede en die verlede. Sy toekomsontwerpe verhelder en ver- 
ander ook sy huidige situasie. “ Die subjek kan met ander woorde slegs toe- 
komstig wees in soverre hy gewees het en beide verlede en toekoms is bepalend 
vir sy gesitueerdheid in die hede” (Landman et al., 1972(a), p.87).

Uit die antropologiese kategorie temporaliteit het die volgende wesenskenmerke 
met pedagogiese betekenis fenomenologies aan die lig gekom: hoop-op-die- 
toekoms, opgawe-tot-ontwerp-van-moontlikhede en vervulling-van- 
bestemming.

3.2.1.] Hoop-op-die-toekoms
Landman (1969, p.66) maak die bewering dat elke hede-moment sy vooruit- 
gryping na die toekoms het en dat dié vooruitgryping homself openbaar as ’n 
beleefde verlange na komende dinge, as ’n hoop op die toekoms met sy 
eisestellende opset. Die mens begewe hom van wat nou in die hede is na wat 
daar in die toekoms sal wees: “ Die hede is ’n lewende hede wat hom uitstrek 
na die verlede en die toekoms” (Landman, 1969, p.34). Hierdie toekoms 
waarheen die mens uitreik is ’n genormeerde toekoms. Deur te hoop staan die 
mens oop vir die toekoms en vir die onverwagte moontlikhede wat dit bied. 
Hoop en toekomsverwagting is dus nou met mekaar verweef want die menslike 
horison vertoon ope moontlikhede. Deur te hoop, berei die mens hom voor vir 
die toekoms, hoop is aktiewe afwagting, die aktiwiteit van losmaking van die 
huidige en ’n intensionele gerigtheid op dit wat hom toe-kom. Aangesien mens- 
wees ook mede-syn impliseer, spreek die een mens die ander (in toekomsterme) 
aan want daar is sprake van ’n saam-hoop-op-die-toekoms.
Die antropologiese kategorie hoop-op-die-toekoms kan as 'n pedagogies^ 
kategorie hoop-op-toekomstige-volwassenheid omgedui word waaruit die vol- 
gende wesenskenmerke fenomenologies aan die lig kom:

Verlange-na-toekoms,
in-vooruitsig-stelling,
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voorstelling-van-toekoms, 
interpretasie-van-verlede, 
aanvaarding-van-verlede, 
teenwoordigstel-van-toekoms, 
rig-op-die-toekoms, 
hede-besluit-oor-toekoms, 
hede-werk-aan-toekoms, 
begry ping-van-toekomseise, 
vertroue-in-toekoms en 
gesprekke-oor-toekoms

(Landman et al., 1975, p.66)
(Landman et al., 1972(b), p.l)

By die kind bestaan daar altyd ’n verlange na die toekoms, hy strek hom uit na 
toekomstige volwassenheid en daarin ook na beroepsvolwassenheid wat hy hoop 
om te bereik. Hy maak vir hom ’n voorstelling van die toekoms wat hy in 
vooruitsig stel. Voordat hy egter op verantwoordbare wyse ’n voorstelling van 
die toekoms in sy eisestellende opset kan maak, moet hy eers die verlede aan- 
vaar, interpreteer en verwerk en hom vandaar rig op die toekoms. Hy moet ver- 
troue in die toekoms hê, gesprekke met ander, veral volwassenes, daaroor voer 
en dan nou in die hede aan die toekoms werk.
Die kind kan hierdie hoop-op-toekomstige-volwassenheid nie self verwerklik 
nie, hy is op die opvoedingshulp van die ouer of onderwyser, veral die voorlig- 
tingonderwyser, aangewese. Die kind moet gesteun word tot realistiese voor- 
stellings van die toekoms waarin hy ook die eise wat aan hom gestel sal word, 
kan raaksien. Die kind moet verder op verantwoordelike en verantwoordbare 
wyse besluite neem wat sy toekoms raak en dan bereid wees om met vertroue 
die toekoms tegemoet te gaan en daaraan te werk.
Elke kind “ wil iets word, al is hy onseker oor wat hy wil word. Sy opvoeders 
moet hom help deur hom die tyd te gun om tot selfkennis en selfaanvaarding te 
kom” (Van Zyl, 1968, p. 15).

3.2.1.2 Opgawe-tot-ontwerp-van-moontlikhede
Aangesien die mens aan sy moontlikhede bepaalde waarde toeken, is dit vir hom 
moontlik om van sy positiewe moontlikhede nuwe moontlikhede te ontwerp, 
hierdeur ontvou hy sy persoonwees. “ Om persoon te wees, beteken aanvaar- 
ding van die opgawe tot sinvolle ontwerp en dit impliseer dat die mens sy gewor- 
penheid op hom moet neem, want eers dan word sy geërfde moontlikhede 
gekose moontlikhede, en eers dan is daar sprake van ’n opgawe tot ontwerp en 
steeds nuwe moontlikhede” (Landman, 1969, p.68).

Outentieke menswees beteken eerstens voortdurende self-ontwerping en 
tweedens om die moontlikhede van die eie kan-wees te begryp. Deur te ant- 
woord op die gewetensroep tot outentieke selfwees beteken ’n vasberade uit-
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strek na die toekoms. Niemand is reeds wat hy behoort te wees omdat hy dit wil 
wees nie, hy word wat hy behoort te wees deurdat hy aan sy menswording werk, 
daar is dus sprake van ’n dwingende opgawe tot realisering van eie wording. 
Hierin spreek die gewetensroep tot voldoening aan behoorlikheidseise en die 
outentieke antwoord op die behoorlikheidseise “ is om besluitvaardig en vasbe- 
rade die positiewe menslike moontlikhede, wat as geskenk ontvang is, tot volle 
gedying te laat kom” (Landman, 1969, p. 69).

Die antropologiese kategorie opgawe-tot-antwerp-van-moontlikhede kan om- 
gedui word as ’n pedagogiese kategorie ontwerp-van-moontlikhede-tot-volwas- 
senheid waaruit die volgende essensies fenomenologies aan die lig kom:

V erlange-na-toekoms,
werklikheid-as-nuwe-moontlikheid,
waardering-van-moontlikhede,
ontplooiing-van-moontlikhede,
opneem-van-verantwoordelikheid en
indiensstelling-van-moontlikhede.

(Landman et al., 1972(b), p. 1)
Die kind se intensionele verlange na die toekoms, as toekomstige volwassen- 
heid, moet deur die opvoeder aangegryp word om die kind te begelei om die 
werklikheid van nuwe moontlikhede raak te sien, ook die eie moontlikhede. Die 
kind moet daartoe gesteun word om ’n waardering (evaluering) van sy moontlik- 
hede te maak en daardie moontlikhede te ontplooi of te realiseer. Die kind moet 
leer om verantwoordelikheid te neem om sy moontlikhede te aktualiseer en in 
diens te stel van sy persoon-wording.
In terme van beroepsopvoeding sou dit beteken dat die kind as wordende 
beroepsvolwassene vir hom ’n loopbaan ontwerp en die moontlikhede van die 
loopbaan as eie kan-wees (ideaal) trag te begryp.

3.2.1.3 Vervulling-van-bestemming
Die mens word in sy strewe na voltooiing gerig deur ’n bestemming wat hom 
onvervuld-onrustig maak. Vervulling-van-bestemming deur die mens is in wese 
essensieel vervulling van sy wese, naamlik ’n verwerkliking van waardes en 
vervulling van syn as in-die-wêreld-wees. “ Die mens begryp homself dan ook 
as ’n wese by wie dit noodsaaklik opgawe is om hom herhaaldelik te be-stem, 
want hy word nie net wat hy is nie, maar is ook wat hy word en hy behoort te 
word waarvoor hy bestem is” (Roth, H. soos aangehaal deur Landman, 1969, 
P-70).
Die mens se wordingsweg strek van ’n oorsprong (as toestand waar wording be- 
gin) tot ’n bestemming (as toestand wat deur wording bereik word). Op sy wor- 
dingsweg moet die mens-in-wordingsnood steeds deur ander byge-staan en ver- 
staan word. Op sy wordingsweg oorwin die mens voortdurend eksistensiële
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homeostase. Wanneer die een staan-plek verower is, strek hy as homo viator 
hom uit na die volgende staan-plek op ’n hoër niveau totdat die uiteindelike 
staanplek as bestemming bereik is. Hierdie uiteindelike staanplek sou beskryf 
kon word as vervuliing daarvan om volwassene te wees. “ Dit beteken dat die 
mens se wording na ’n eindbestemming via verskillende waarderealiserings- 
niveaus verloop” (Landman, 1969, p.70).

Die antropologiese kategorie vervulling-van-bestemming kan omgedui word as 
’n pedagogiese kategorie geleidelike-vervulling-van-bestemming waaruit die 
volgende essensies fenomenologies aan die lig gebring is:

Gerig-word-deur-bestemming, 
stre we-na-vervull ing, 
beweging-na-bestemming, 
verlange-na-voleinding, 
bestemming-as-verheffmg, 
lewe-tot-Gods-eer en 
toekomshoop-met-God.

(Landman et al., 1972(b), p.l)
Die kind moet gesteun word sodat hy deur sy bestemming (volwassenheid) gerig 
word, met ander woorde, hy moet strewe van ’n is (kind-wees) na kan-wees 
(volwassene-wees) as ’n vervulling van bestemming. Dit impliseer ’n beweging 
of op-weg-wees na ’n bestemming op hoër niveau (bestemming-as-verheffing). 
Verder moet die kind ook in sy wordingsgang gelei word om partikulier gesien 
tot Gods eer te lewe en met God te wandel in die hoop op ’n toekomstige ewige 
bestemming.

In terme van beroepsopvoeding beteken dit dat die voorligtingonderwyser die 
kind moet begelei om nie slegs sy bestemming raak te sien nie, maar om daarna 
te strewe om dié bestemming te bereik. Wording as niveauverheffing moet vir 
die kind duidelik wees, wording is ’n beweging na die bestemming. Die berei- 
king van sy bestemming moet vir hom ’n ideaal wees waarna hy reikhalsend uit- 
sien. Die kind moet ook gehelp word met toereikende betekening van die konsep 
volwassenheid, respektiewelik beroepsvolwassenheid wat partikulier gesien nie 
die uiteindelike bestemming is nie, maar dat daar gelewe moet word tot Gods 
eer en met die hoop op ’n ewige bestemming.

3.2.2 Self-iemand-wees
Volgens Kilian (1975, p. 19) kom die ware sin van menswees tot openbaring in 
medemenslikheid; die mens is egter individu in die gemeenskap omrede hy 
graag self iemand wil wees saam met ander. Die hunkering om self-iemand-te- 
wees is ’n algemeen menslike verskynsel. Die individualiteit van die mens kom 
nie alleen te voorskyn op grond van die feit dat hy van ander syndes onderskei 
kan word nie, maar omdat hy op sy eie wyse in die wêreld is (syn).
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Volgens Landman (1969, p.39) beskik die mens oor ’n ontologiese reg om in- 
dividu te wees, hy is daarom aangewese op die verwerwing van ’n eie unieke 
wyse van in-die-wêreld-wees.
Uit die antropologiese kategorie self-iemand-wees is die volgende essensies met 
pedagogiese betekenis fenomenologies aan die lig gebring: agting-vir-eie-digni- 
teit, opgawe-tot-selfbegryping en vryheid-tot-verantwoordelikheid.

3.2.2.1 Agting-vir-eie-digniteit
Elke persoon se gesitueerdheid is uniek, daarom is die persoon uniek. Hierdie 
unieke gesitueerdheíd word bevestig wanneer hy self en ander agting het vir sy 
digniteit as aanduiding van die sinvolheid van mens-wees.
Die begrip agting kom volgens Van Rensburg et al. (1979, p.7) van die Griekse 
woord oknos wat bedenklikheid beteken. Die werkwoord ag kom uit die In- 
dogermaanse ok wat nadink beteken. Die Oudhoogduitse vorm van die Nieu- 
hoogduitse werkwoord achten is ahton wat nadink, be-ag, waardeer en glo be- 
teken. Wanneer een persoon deur ’n ander ge-ag word beteken dit “ dat hy na 
deeglike na-denke waarderend be-ag word d.w.s. hy word hoog geskat — dit 
beteken dat die waarde van die outentieke persoonwees van die medemens na 
regte besef word” (Van Rensburg et al., 1979, p.7).
Agting is ’n rasionele ervaring, ’n belewing van eiewaarde, ’n kernmoment van 
mens- en persoonwees. Landman (1969, p.72) wys daarop dat agting-vir-eie- 
digniteit ook as ’n persoonlike opgawe beskou word, ’n opgawe wat die persoon 
moet vervul in gehoorsaamheid aan sy persoonlike normbegrip wat hom nie toe- 
laat om die eie waardigheid te verobjektiveer nie.
Die antropologiese kategorie agting-vir-eie-digniteit kan omgedui word as ’n 
pedagogiese kategorie toenemende-agting-vir-menswaardigheid waaruit die 
volgende essensies fenomenologies aan die lig gebring is:

erkenning-van-individueelheid, 
agting-vir-andersheid, 
agting-vanweë-waardeverwerkliking, 
begryping-van-waardes, 
normaan wending,
waardering-van-waardegemoeidheid en 
vervulling-van-plig

(Landman et al., 1975, p.xxvii)
(Landman et al., 1972(b), p.l).

Die opvoedingshulp wat die kind as volwassewordende in terme van die ver- 
werkliking van toenemende-agting-vir-menswaardigheid ontvang, is afgespits 
op die toenemende begryping en aanvaarding van sy eie menswaardigheid en 
ook dié van ander (ouers, onderwysers en maats) wat hy moet respekteer (Vis- 
ser, 1980, p. 128).



VOORLIGTINGONDERWYSER AS LOOPBAANVOORLIGTER 47

Die kind besit die reg om individu te wees, daarom is hy verplig tot verwerwing 
van ’n eie unieke wyse van in-die-wêreld-wees as konstituering van ’n eie in- 
dividualiteit. Individualiteit dui op onherhaalbaarheid op grond van die eie syn 
van die individu. "Dit beteken dat hy nie uniek is kragtens ’n bepaalde verhou- 
ding wat hy met ander syndes het nie, maar dat sy uniekheid geleë is in die be- 
sondere wyse waarop hy as individu gesitueerd is. Met ander woorde, dit gaan 
nie om singulariteit nie, maar om individueelheid” (Landman, 1969, p.40). Die 
kind moet begelei word tot begryping en erkenning van sy individueelheid en 
dat hy agting vir hierdie andersheid moet hê. Agting vir eie menswaardigheid 
moet gegrond wees op waardeverwerkliking wat impliseer dat begryping van 
waardes en normaanwending verwerf sal word. Die kind moet waardering hê 
vir hierdie gemoeid-wees met waardes en dit as pligvervulling beskou.
Die belangrikheid van die verwerkliking van die kategorie toenemende-agting- 
vir-menswaardigheid vir loopbaanopvoeding, en meer bepaald beroepsopvoe- 
ding, is voor-die-hand-liggend omdat dit essensieel gaan om verwerwing van 
selfkennis. Hierop word in ’n volgende paragraaf in besonderhede teruggekom.

3.2.2.2 Opgawe-tot-selfbegryping
Eksistensiële selfkennis is ’n wete waartoe die persoon kom as hy hom ontsluit 
of oopstel vir homself sodat hy tot begryping van homself as gesitueerde in die 
wêreld, kan kom. ‘‘Selfbegryping beteken ’n begryping van hoe ’n mens is, wat 
’n mens kan word en van die behoorlikheidseise wat aan die menswees en mens- 
wording rigting gee” (Van Rensburg et al., 1979, p. 145). Dit gaan om die per- 
soon se syn (in-die-wêreld-wees of daarwees) en is enersyds ’n begryping van 
die eie wêreldverhoudinge en andersyds ’n begryping van die “ eie gesitueerd- 
heid as normatief-normerende gesitueerdheid” (Landman, 1969, p.73). Die 
mens as synde is oor homself bekommerd en outentieke bekommernis lei tot die 
opgawe tot selfbegryping wat nie ’n passiewe persipiëring van sy eie self is nie, 
maar ’n aktiewe werk aan die eie self om te word wat hy behoort te wees.

Selfkennis is die eerste plig wat die mens teenoor homself het, sedelike selfken- 
nis as beginpunt van menslike wysheid “ om in die lig van die kennis van die 
eie kan-wees tot vergestalting daarvan as steeds nuwe moontlikhede, te kom” 
(Landman, 1969, p.74).
Die antropologiese kategorie opgawe-tot-selfbegryping kan omgedui word as 
pedagogiese kategorie volwassenheid-deur-toenemende-selfbegryping waaruit 
die volgende essensies fenomenologies aan die lig gebring is:

Verantwoordelike selfbegrip, 
kritiese selfbeoordeling, 
begryping-van-menswees, 
begryping-van-bevraagdheid, 
begryping-van-moontlikhede, 
begryping-van-behoorlikheidseise,
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begryping-van-verpligting en 
verfy ning-van-selfbegryping.

(Landman et al., 1972(b), p.l)
Selfkennis en selfbegrip is een van die komponente van ’n verantwoordelike en 
verantwoordbare beroepskeuse, die ander komponent is ’n kennis van beroepe. 
Op selfkennis en selfbegrip word in ’n volgende paragraaf in besonderhede 
teruggekom. Hier word volstaan met die opmerking dat selfkennis ’n kennis of 
wete is van die self en dat deur evaluering van dié kennis daar tot selfbegrip ge- 
kom word. Laasgenoemde is nie ’n aangeleentheid waartoe die kind self kan 
kom nie, die begeleiding van ’n volwassene is onontbeerlik. Die kind moet 
gesteun word tot ’n toereikende aanvaarding van ’n verantwoordbare selfbegrip 
deur kritiese selfbeoordeling. ’n Verantwoordbare selfbegrip berus op die 
toenemende begryping van menswees, bevraagdheid, moontlikhede, behoorlik- 
heidseise (norme) en verpligtinge wat steeds tot die verfyning van selfbegryping 
moet lei.

3.2.2.3 Vryheid-tot-verantwoordelikheid
Vryheid is onlosmaaklik aan persoonwees verbonde, hierdie vryheid is ’n vry- 
wees van gedetermineerd-wees en ’n vrywees tot verantwoordelikheid. Volgens 
Luijpen (1967, p.275) is dit “ volkomen onmogelijk de totaliteit van het mens- 
zijn, dus alles wat de mens is, te noemen: blind-gedetermineerd-resultaat-zijn- 
van-processen-en-krachten. Wanneer dit zo zou zijn, dan zou de mens een ding 
zijn, dan zou er dus, . . .  in de strikte zin van het woord niets zijn. Maar er is 
iets, en wel door het verschijnen van de mens. Het zijn van de mens kan dus 
niet, totaal, resultaat-zijn genoemd worden. Het is ookzelf iets. Het kan dus eve- 
min, totaal louter-deel-van-de-materiële-kosmos genoemd worden. A1 is het 
zijn van de mens ook resultaat, ook genoodzaakt, ook deel van de kosmos, het 
kan niet totaal resultaat, genoodzaakt, en deel zijn, omdat er dan niets zou zijn.
Wat is nu het werkelijkheidsaspect in de mens, waardoor deze zich verheft 
boven het blind-gedetermineerd-resultaat-zijn-van-processen-en-krachten? Dat 
is zijn subjectiviteit” . Ten besluite konstateer Luijpen (1967, p.275) dat die 
mens “ subject-zijn vrij-zijn genoemd moet worden, want door zijn subjeck- 
tiviteit overschrijdt de mens zijn ding-zijn, dus zijn blind-gedetermineerd- 
resultaat-zijn” .
C.K. Oberholzer (1968, p. 163) stem saam met bogenoemde wanneer hy skryf: 
“ Met vryheid as ontologiese kategorie word die wortels van enige en elke 
kousaal-meganiese determinisme binne die raamwerk van ontiese ongesloten- 
heid radikaal deurgesny. En juis daarom is die mens geen resultaat van kragte 
en prosesse nie, ewe min objek naas en soos ander objekte. Deur sy subjek- 
tiwiteit as vryheid transendeer hy enige en elke vorm van kousaal-meganistiese 
gedetermineerdheid” .
Die lewe van keuses stel sekere eise waaraan die mens moet voldoen in die 
gebruik van daardie vryheid. Hy is voortdurend bewus van die vryheid, maar
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ook van die daarmee gepaardgaande verantwoordelikheid wat hy nie kan ont- 
vlug nie. Vryheid-tot-verantwoordelikheid impliseer dat die mens nooit norm- 
loos kan wees nie, maar dat hy in diens van die vryheid leef en altyd gebonde 
is aan die hoogste gesag (Landman, 1969, p.74). Die mens is nie ’n drifgedrewe 
wese nie, daarom beteken vryheid ook ’n vrywees van drifte.
Volgens C.K. Oberholzer (1968, p. 163) is vryheid as gegewenheid vryheid-in- 
opdrag wat beteken dat die vryheid wat die mens is, ’n vryheid is wat verower 
moet word. Die mens staan in die spanning van vryheid as gegewene en die op- 
gawe om die vryheid te gebruik. Van Rensburg et al. (1979, p. 171) sien vryheid 
as ’n moontlikheid wat geleidelik maar nooit volkome verwerklik kan word nie. 
Vryheid is daarin geleë dat die mens telkens die voorreg het om verpligtinge en 
verantwoordelikhede te kies. Vryheid behels egter altyd gehoorsaamheid as 
vrywillige gebondenheid.
Die antropologiese kategorie vryheid-tot-verantwoordelikheid kan omgedui 
word tot pedagogiese kategorie verowering-van-vryheid-tot-verantwoordelik- 
heid waaruit die volgende essensies fenomenologies aan die lig gebring is:

V ero wering-van-vry heid, 
bereidwilligheid-tot-vrywillige-inspanning, 
erkenning-van-gesag, 
gehoorsaamheid-aan-gesag, 
vryheid-as-gebondenheid, 
bewuswees-van-vryheid, 
bewus-wees-van-verantwoordelikheid, 
vryheid-van-drifte, 
besluit-op-verantwoordelikheid en 
gebondenheid-aan-God.

(Landman et al., 1972(b), p.l)

Verowering-van-vryheid-tot-verantwoordelikheid word in die loopbaanop- 
voeding verwerklik wanneer die kind vryheid as ’n vryheid-in-gebondenheid 
aanvaar, veral gebondenheid aan die gesag van die behoorlikheidseise. “ Die op- 
voedingswerklikheid self lewer bewys dat die nie-volwassene nog geen outen- 
tieke aanvoeling vir die eise van behoorlikheid het nie. Hy is ook nog nie in staat 
om die verantwoordelikheid wat keusevryheid meebring, te aanvaar nie. 
Daarom is opvoeding steungewing aan die kind om sy vryheid nie te misbruik 
nie -  beskerm dit hom teen die verslawing wat algehele losbandigheid bring’’ 
(Van Rensburg et al., 1979, p. 171).
In die beroepsopvoeding beteken verowering-van-vryheid-tot-verantwoordelik- 
heid dat die opvoedeling moet begryp dat hy vry is om ’n beroepskeuse te doen, 
maar dat dit nie ’n keuse is wat ligtelik gedoen kan word nie. Vryheid is nie 
sinoniem met lukrake en losbandige keusevryheid nie, maar impliseer vryheid 
in gebondenheid. Hierdie gebondenheid word weerspieël in die keuse van ’n 
beroep -  ’n keuse wat met groot verantwoordelikheid gepaard gaan.



50 HOOFSTUK 3

3.3 DIE VOORLIGTINGONDERWYSER AS BEGELEIER VAN DIE 
KIND TOT SELFKENNIS EN SELFBEGRIP

3.3.1 Selfkennis en selfbegrip
Selfkennis en selfbegrip word beskou as komponente wat ’n prominente plek in- 
neem in die uitoefening van ’n beroepskeuse, die ander komponent is kennis van 
beroepe; saam lei dié komponente tot verantwoordbare beroepskeuse. Voordat 
daar verder oor selfkennis en selfbegrip besin word, is dit nodig om die twee 
begrippe grondig te omskryf.

Kennis kan omskryf word as dit “ wat iemand weet, bekendheid met . . . ,  inlig- 
ting, informasie oor . . . ,  die geheel van wat iemand weet” (Schoonees et al., 
1970, p.421) en selfkennis is “ kennis van die eie innerlike (Schoonees et al., 
1970, p.740).

In sy eksplorasie van wêreld stig die kind verhoudinge met ander “ mense, ob- 
jekte, idees, stelsels, kragte, houdinge en die eie self” (Vrey, 1979, p.16). Deur 
betekenisgewing, wat by uitstek ’n kognitiewe aangeleentheid met ’n affektiewe 
dimensie is, konstitueer die kind vir hom ’n leefwêreld. “ Leefwêreld is die 
Gestalt van die individuele persoon se betekenisvolle relasies” (Vrey, 1979, 
p.16). ’n Persoon se leefwêreld kan ook beskryf word as die steeds wyer 
kringende horison van dinge waarmee hy bekend en vertroud is. Betekenisge- 
wing is ’n persoonlike aangeleentheid, daarom sal geen twee persone dieselfde 
leefwêreld konstitueer nie.

Selfkennis is dus die kennis wat ’n persoon van sy eie self het, dit sluit kennis 
van sy eie liggaamlike vermoëns en/of beperkinge, verstandelike vermoëns, 
medemenslikheid, belangstellings, gesindheid ten opsigte van arbeid, en so 
meer in. Selfkennis lei tot die helder omlying van die self-identiteit as self- 
iemand-moet-wees.

Begrip beteken volgens Schoonees et al. (1970, p.52) “ denkbeeld, mening, 
voorstelling” . Selfbegrip beteken dus die vorming van ’n denkbeeld, mening of 
voorstelling oor die eie self. Selfbegrip is geëvalueerde selfkennis. Selfbegrip 
lei tot self-konsep as antwoord op die vraag: wie is ek as geëvalueerde self? Die 
verwerwing van selfbegrip is by uitstek ’n affektiewe aangeleentheid met kog- 
nitiewe en normatiewe dimensies, want dit raak die persoon se totale betrokken- 
heid en belewing ten nouste.

Die kind kan self tot selfkennis kom, maar om tot ’n verantwoordbare selfbegrip 
(selfkonsep) te kom, is opvoedingshulp nodig. Die kind weet wat sy liggaamlike 
vermoëns en/of -beperkinge, verstandelike vermoëns, medemenslikheid, 
sosialiteit, belangstellings, gesindheid ten opsigte van arbeid, skoolprestasies, 
voorkeure en afkeure, sportprestasies en so meer is, met ander woorde daar is 
vir hom ’n redelike mate van duidelikheid oor sy selfkennis (self-identiteit). 
Wanneer die verskillende konstituente van die selfkennis geëvalueer en geïnter- 
preteer moet word om tot die vorming van selfbegrip (selflconsep) te kom, is op-
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voedingshulp onontbeerlik. Dikwels is daar beperkinge wat die kind moet leer 
aanvaar en verwerk ten einde ’n realistiese en dus verantwoordbare selfbegrip 
(selfkonsep), wat essensieel is vir ’n sinvolle beroepskeuse, te verwerf. Dit 
spreek vanself dat die voorligtingonderwyser in die vorming van selfbegrip by 
die kind ’n belangrike taak te vervul het — soos later aangedui sal word.

3.3.2 Selfkennis deur selfverkenning
Loopbaanopvoeding is opvoeding van die kind, meer bepaald “ tot sinvolle en 
optimale selfverwerkliking ten opsigte van arbeid in die algemeen en beroeps- 
keuse in die besonder” (T.O.D., 1978, p.l). ’n Sinvolle beroepskeuse word 
slegs moontlik wanneer die kind gelei word tot selfkennis en -begrip van sy 
geskikthede en/of beperkinge enersyds en ’n kennis en begrip van beroepe an- 
dersyds. Hierdie kennis van beroepe sluit begrip van die vereistes deur die 
beroepswerklikheid gestel, in.
Onder leiding van die voorligtingonderwyser word die kind aan die hand van 
verkenningsmedia gelei tot verkenning van die self met sy moontlikhede en/of 
beperkinge. Aan die hand van die bevindinge van die selfverkenning verwerf 
die kind selfkennis. Deur begeleiding van die voorligtingonderwyser word die 
kind gehelp om die verworwe selfkennis (self-identiteit) te evalueer tot ’n ver- 
antwoordbare selfbegrip (self-konsep).
Die kind is persoon in totaliteit met sy persoonsmoontlikhede en -beperkinge. 
Hierdie persoonsmoontlikhede en -beperkinge is onderskeibaar, maar nie 
skeibaar nie.
C.K. Oberholzer (1968, p. 148-151) konstateer dat die mens nie reduseerbaar 
is tot samestellende komponente nie, hy is ’n oertotaliteit. Anders gestel, daar 
kan nie skeiding gemaak word tussen liggaam en siel, materie en gees, denke 
en handeling, daad en bedoeling nie. Die mens is ook nie totale mens in die sin 
van reduksie van die mens tot niks anders as . . .  nie. Die mens moet gesien word 
as “ dinamiese oergeknooptheid of totaliteit-in-kommunikasie wat nooit volle- 
dig deurgrond kan word nie” (Oberholzer, C.K., 1968, p. 148).

Geen komponent van die mens se menswees mag ooit verabsoluteer word nie, 
hy is in elk geval nie iets met aanwysbare en meetbare eienskappe nie maar ‘ ‘die 
mens moet telkens vanuit sy in-die-wêreld-wees, sy in-die-tyd-wees en sy by-en- 
met-die-ander-wees raakgesien en bejeën word” (Oberholzer, C.K., 1968, 
p.151).
Waar persoonsmoontlikhede gedurende selfverkenning deur aanwending van 
verkenningsmedia geskei word, geskied dit slegs vir grondiger wetenskaplike 
verkenning en bedinking. Die verkenningsmedia is so ontwerp dat die kind gelei 
word tot helder omlyning van sy eie

liggaamlike vermoëns en -beperkinge, 
verstandsmoontlikhede,
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medemenslikheid en sosialiteit, 
belangstelling en
gesíndheid en verwerkliking ten opsigte van arbeid, 
verantwoordelikheid en geroepenheid.

3.3.2.1 Die eie liggaamlike vermoëns en/of -beperkinge
Dit is nodig dat elke mens sy liggaamlike vermoëns en -beperkinge ken. Vir 
sover dit die laasgenoemde betref, is dit belangrik om hulle te verwerk en te aan- 
vaar (Visser, 1980, p.8).
Volgens Joubert (1964, p.28) is die mens se lewende liggaam “ teken van die 
lewende konkrete mens wat sig in sy arbeid, handelinge, liefde en haat tot die 
wêreld rig” , en is die mens geen objek nie. “ Menslike bestaan is lyflike be- 
staan” . Die mens het nie net ’n liggaam nie, hy is sy liggaam. Luijpen (1971, 
p.63-64) konstateer dat die menslike liggaam menslik is omdat dit my, jou, sy 
of haar liggaam is, dus omdat dit “ Lichaam-van-een-subject” is. Hy gaan voort 
deur te stel: “ Het menselijk lichaam is een deelname aan het subject en het sub- 
ject ligt verzonken in het lichaam ...  Mijn grijphanden zijn ‘ek-die-grijp’, mijn 
voeten zijn ‘ik-die-ga’, mijn ogen zijn ‘ik-die-zie’, mijn oren zijn ‘ik-die-hoor’.
...  Aldus beschouwd moet gezegt worden dat de mens zijn lichaam is” . Deur 
sy liggaam rig die mens hom tot die wêreld en voer hy daarmee dialoog. Deur 
middel van sy liggaamlikheid beleef die mens die wêreld en dus ook sy arbeid. 
Die liggaam is tot arbeidsverrigting in staat. Dit is egter ook so dat die liggaam- 
like die arbeidsmoontlikhede beperk. Hier word veral gedink aan sekere lig- 
gaamlike gebreke of beperkinge en dan gaan dit veral daaroor hoe die mens sy 
liggaam aanvaar. Wat beroepskeuse betref, beskou Joubert (1964, p.30) die 
aanwesigheid van liggaamsgebreke as ’n remming in die beroepskeuse. ’n 
Sekere liggaamsgebrek maak egter nie die persoon ongeskik vir alle arbeid nie, 
slegs vir dié wat besondere eise aan die besondere liggaamsdeel stel. So kan ’n 
persoon met ’n spraakgebrek baie goeie werk verrig waar hy nie met ander deur 
middel van die gesproke woord hoef te kommunikeer nie. Die beroepskeuse be- 
hoort dus binne die perke van die liggaamlike vermoëns te geskied.
Coetzee (1978, p.24) noem enkele fasette van die liggaamlike wat van belang 
is vir die persoon in sy arbeid: gesondheid, liggaamskrag, fiksheid, liggaams- 
gestalte en -gewig, liggaamsvoorkoms, motoriek, sintuie, ledemate en be- 
weeglikheid en die liggaam as struikelblok in die beroepskeuse. Visser (1980, 
p.8) wys daarop dat die klem by loopbaanopvoeding steeds moet val op die kind 
se positiewe moontlikhede wat om verwerkliking vra, eerder as op gebreke wat 
nie aanvaar word nie. Die klem behoort “ . . .  nie te val op dit waaroor die per- 
soon nie beskik nie maar op die wyse van verwerkliking van dit wat tot hom ap- 
pêlleer om verwerkliking” (Joubert in Botha et al., 1975, p.54).

3.3.2.2 Die verstandelike geskikthede en/of -beperkinge
Die intelligensie van ’n persoon kan omskryf word as die krag tot sy beskikking 
ter deurbreking van ’n situasie (Sonnekus, 1968, p.77). Verstand of intelligensie
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bepaal dus die persoon se vermoë tot in-sig in ’n bepaalde situasie. “ Persoons- 
hoedanighede soos vaardigheid, volharding, geoefendheid, pligsbesef, aan- 
dagskonsentrasie, beslistheid, lewensingesteldheid, die wilskrag, vitaliteit, 
emosionaliteit, voorstelling, belewing, geheue, belangstelling, opmerksaam- 
heid, ens. bepaal natuurlik ook die kwaliteit van die verstand of intelligensie en 
gevolglik ook die insig, denke, handeling en mate van sukses” (Visser, 1979(a), 
p.8). Daar word onderskei tussen praktiese, teoretiese, ekonomiese, estetiese en 
sosiale intelligensie (Joubert, 1964, p.34).
Die kwantitatiewe evaluering van ’n persoon se intelligensie is slegs ’n aandui- 
ding van ’n gegewe moontlikheid tot sy beskikking: hierdie moontlikheid moet 
egter geaktualiseer word. In die evaluering van intelligensie moet die 
kwalitatiewe egter ook in aanmerking geneem word.
Dit is vanselfsprekend dat verstandsbekwaamheid en/of -beperkthede van be- 
sonder belang is by beroepskeuse. Vakprestasies of onderprestasies moet by 
beroepskeuse in ag geneem word. Daar bestaan ook ’n verband tussen ver- 
standelike geskiktheid enersyds en die onderskeie beroepsvelde, begripsver- 
moë, geheue, konsentrasievermoë, inisiatief, ensovoorts andersyds.

3.3.2.3 Medemenslikheid en sosialiteit
Die mens is ’n sosiale wese, daarom is “ menswees ondenkbaar sonder mede- 
mens” (Joubert, 1964, p.47). In-die-wêreld-wees is die eerste ontologiese 
kategorie of grondkategorie (Landman en Gous, 1969, p.53). Die mens is eksis- 
terend in die wêreld en hy tree uit homself die wêreld tegemoet en kommunikeer 
daarmee. Daar hy inisiatief van verhoudinge is, tree hy dus ook in dialoog met 
ander mense. Wanneer daar gepraat word van ek word ook dadelik die ander 
geïmpliseer, naamlik jy, hy, sy, ons, julle en hulle.
In hierdie verband is die begrippe Mitsein en Mitdasein (Heidegger) ter sprake. 
Luidens Van Rensburg et al. (1979, p.184) is die in-die-wêreld-wees van Dasein 
’n syn-saam-met-ander (medesyn of Mitsein). Mitdasein dui op syn-in-aange- 
wesenheid-op-ander en is die wesenskenmerke daarvan samehorigheid en iden- 
titeit (Heidegger soos aangehaal deur Van Rensburg et al., 1979, p. 183).

In die beroepsopvoeding is die begeleiding van die kind tot sosialiteit en 
medemenslikheid van groot betekenis. Die kind moet leer dat dit in die beroeps- 
keuse nie net gaan om wat vir hom voordelig is nie, maar om watter bydrae hy 
tot die welsyn van sy medemens en die samelewing kan lewer in die beoefening 
van ’n besondere beroep. In die beroepsoriënteringsituasie moet die jeugdige 
gesteun word om ander waardes as die blote nuttigheidswaardes te aanvaar. Hy 
moet ook medemenslikheidswaardes soos liefde, hulpvaardigheid, verdraag- 
saamheid, lankmoedigheid, vriendelikheid, welvoeglikheid en geregtigheid toe- 
eien en verwerklik (1 Kor. 13:4-7; Botha, et al., 1975, p.56; Coetzee, 1978, 
p.27). Volgens Joubert (1964, p.49) is “ ’n beroepskeuse slegs verantwoord- 
baar as dit ten volle met die sosiale funksie van die mens rekening hou, omdat
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die beroep ’n verkonkretisering is van die sosiale funksie, synde diens aan die 
medemens” .

Visser (1979(a), p.13) wys daarop dat elke mens uniek is, daarom moet hy homself 
leer ken ten aansien van sy saamwees met ander mense, naamlik sy medemens- 
likheid en sosialiteit. Dit is ook so dat verskillende beroepe in meerdere of min- 
dere mate 'n beroep doen op die beoefenaar se medemenslikheid en sosialiteit, 
daarom moet die kind in sy beroepskeuse daarmee rekening hou. Beroepskeuse 
is nie net vir die kind self van kardinale belang nie, maar ook vir die gemeenskap 
waarin hy in beroepsbeoefening sal staan.

3.3.2.4 Die eie belangstelling
Belangstelling in ’n beroep bring mee dat die persoon hom identifiseer met 
daardie beroep en dat hy daarin sal opgaan. Wanneer die belangstelling onder 
meer geïnisieer word deur lus-, mags- of materiële bestrewing, mag dit in die 
lig van partikuliere norme wat in die betrokke samelewing geld, nie aanvaarbaar 
wees nie.

Onder lusbestrewing word verstaan dat daar ’n soeke plaasvind na dit wat aan- 
genaam en genotvol is en nie hoë eise stel en opofferings vra nie (Botha et al., 
1975, p.57). In die uitoefening van so ’n beroep gaan dit om die voldoening aan 
gerief en gemak en nie om dienslewering nie. ’n Beroepskeuse gegrond op lus- 
bestrewing word gemotiveer deur selfsugtige verwagtings.

’n Beroepskeuse gegrond op magsbestrewing is gemik op die verkryging van ’n 
posisie met hoë sosiale aansien. Die hoë status van so ’n beroep verleen aan die 
bekleër sekere gesag oor ander, gevolglik word die bekleër gedryf deur ’n on- 
versadigbare drang na bevordering met die oog op die verkryging van meer
gesag.

By materiële bestrewing gaan dit om die vergaar van stoflike besittings, dikwels 
aan die hand van uitbuiting, onwettige toe-eiening en agitasie om hoër lone.

Waar die beroepskeuse berus op belangstelling geïnisieer deur lus-, mags- en 
materiële bestrewing, word “ die wil tot sin, dit wil sê die behoefte tot diens- 
lewering, verdring” (Botha et al., 1975, p.58).

Dit is belangrik dat belangstelling verband moet hou met die persoon se lig- 
gaamsgesteldheid, verstandelike vermoëns, medemenslikheid en sosialiteit, 
derhalwe met die eie persoonsmoontlikhede en/of -beperkinge. Botha et al. 
(1975, p.58) beweer “ belangstelling moet in ooreenstemming wees met die 
jeugdige se totale beroepsmoontlikhede en die beroepskeuse soos medebepaal 
deur belangstelling moet verwerklikbaar wees” .



VOORLIGTINGONDERWYSER AS LOOPBAANVOORLIGTER 55

3.3.2.5 Die eie gesindheid en verwerkliking ten opsigte van arbeid, verant- 
woordelikheid en geroepenheid

Elke mens is aangesprokene. Dit beteken dat elke mens as synde deur ’n ander 
synde (persoon) aangespreek word met die oog daarop dat ’n antwoord gegee 
kan, sal en moet word. Aangesprokenheid is pedagogies gesien aan die gesags- 
verhouding verbind. Die kind word in die opvoedingsgebeure voortdurend aan- 
gespreek en opgeroep tot sinvolle antwoordgewing. Aanspreek is ’n oproep tot 
handeling, naamlik ’n appêl waarop geantwoord moet word deur ’n eie stand- 
punt in te neem. Die opvoeder is ook aangesprokene: die sprekende nood van 
die kind rig ’n appêl tot hom en hy word verplig tot simpatieke, opvoedings- 
gesagsleiding. Aanspreek en aanhoor is dus wesenstrekke van aangesproken- 
heid (Van Rensburg et al., 1979, p.l). Luidens C.K. Oberholzer, is die 
pedagogiese verwortel in ’n drietal antropologiese gegewenhede te wete: dat die 
kind iemand is wat self iemand wil wees, dat die kind nood aan ’n volwassene 
het en dat die volwassene daardie noodroep beantwoord. In die lig van 
genoemde antropologiese gegewenhede word die pedagogiese gebeure beskryf 
as ’n “ roepende-antwoordende-oproepende-tot-selfverantwoordende” gebeure 
(Oberholzer, C.K., 1968, p.284).
Geroepenheid impliseer kragtens Van Rensburg et al. (1979, p.61) “ dat daar 
Iets of Iemand buite die mens is wat hom aanspreek of oproep tot gehoorsaam- 
heid” . Daar is sprake van ’n onhoorbare geroepenheid. Deur geroepenheid 
word ’n persoon uitgesonder vir diens aan die medemens. Omdat geroepenheid 
aan die geroepene toekomsperspektief en toekomsgerigtheid gee, maak dit sy 
lewe doelgerig en sinvol.

In sy beroepskeuse is elke mens aangesprokene en geroepene, daarom word van 
hom verwag dat hy sal antwoord in verantwoordelikheid.
Die vraag waarom dit hier gaan, is hoe sy gesindheid as aangesprokene en 
geroepene teenoor arbeid is. In sy beroepskeuse en beroepsverwerkliking word 
van hom verwag om te antwoord deur met sy talente sy naaste die beste te dien.
“ In beroepskeuseperspektief word daar onderskei tussen ’n verantwoordelike 
en ’n verantwoordbare beroepskeuse. Ver(antwoord)elik sowel as ver(ant- 
woord)baar beteken om te antwoord. ’n Verantwoordelike beroepskeuse is ’n 
antwoord op die aangesprokenheid deur ’n Godheid, nl. dat daar op ’n beson- 
dere wyse gekies moet word. Hierdie wyse van keuse word gedra deur die per- 
soon se lewensopvatting. ’n Verantwoordbare beroepskeuse is ’n keuse in 
ooreenstemming met die persoonsmoontlikhede wat terselfdertyd ook ’n bereid- 
heid om die moontlikhede te verwerklik, veronderstel. Alvorens ’n persoon ver- 
antwoordbaar kan kies, moet hy sy beroepskeusemoontlikheid begryp” (Botha 
et al., 1975, p.53).
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3.3.2.6 Die aandeel van die voorligtingonderwyser in die verwerwing van 
selfkennis deur die kind

Een van die verantwoordelikhede van die voorligtingonderwyser is om dit vir 
die kind moontlik te maak om tot selfkennis rakende sy verstandelike vermoëns 
en/of beperkinge, liggaamlike geskikthede en/of beperkinge, medemenslikheid 
en sosialiteit, belangstelling, gesindheid en verwerkliking ten opsigte van ar- 
beid, verantwoordelikheid en geroepenheid te kom. Daarvoor moet die voorlig- 
tingonderwyser in sy onderrig en in groepbesprekings geleenthede skep waar 
die kind tot kennis van sy eie self kan kom. Deur gebruikmaking van hulpmid- 
dels, onder andere vraelyste, kan die kind gehelp word om tot kennis rakende 
bogenoemde persoonskwaliteite te kom.

Waar nodig kan die voorligtingonderwyser ook gebruik maak van psigometriese 
toetsing. Gestandardiseerde intelligensietoetse, belangstellingsvraelyste en 
ander verkenningsmedia is beskikbaar en waar die voorligtingonderwyser nie 
self sulke toetse mag afneem of kan interpreteer nie, moet hy die hulp van die 
personeel van die Kinderleidingskliniek (Onderwyshulpsentrum) in die betrokke 
komprehensiewe eenheid verkry. Wat egter belangrik is, is dat hy die bevind- 
ings wat uit die toetsing verkry word, in soverre dit wenslik en toelaatbaar is, 
aan die betrokke kind sal oordra. Dit moet egter ook genoem word dat toets- 
resultate nooit verabsoluteer moet word nie, hulle dien hoogstens as goeie aan- 
duiding van die een of ander persoonsmoontlikheid. Ook dit moet die kind goed 
begryp.

Verwerwing van selfkennis is ’n gebeure wat dwarsdeur die kind se skoolloop- 
baan geleidelik verloop maar veral gedurende die sekondêre skoolfase in tempo 
toeneem. Dit vind plaas langs die weg van bewuswording, verkenning en ver- 
persoonliking (Oosthuizen, 1981, p. 10). So sal die kind aanvanklik bewus word 
van ’n sekere belangstelling, die belangstelling verken en dan die belangstelling 
verpersoonlik (Oosthuizen et al., 1979, p. 15 en 65).
Oosthuizen gebruik die begrippe verpersoonliking en verinnerliking as 
sinonieme en bedoel daarmee dat die kind dít waarvan hy aanvanklik bewus 
geword het, verken en dan sy eie maak, hom toeëien of hom daarmee iden- 
tifiseer. Vir verpersoonliking is die kind aangewese op opvoedingshulp 
(Oosthuizen, 1982, in ’n persoonlike onderhoud). ’n Konkrete voorbeeld van 
bewuswording, verkenning en verpersoonliking mag van pas wees: in 'n les 
bespreek die voorligtingonderwyser die verband wat intelligensie met beroeps- 
keuse behoort te hê. Aanvanklik word die kind bewus van die betekenis van in- 
tellektuele vermoëns. Onder leiding van die voorligtingonderwyser en aan die 
hand van verkenningsmedia (onder andere vraelyste) verken die kind sy eie in- 
tellektuele vermoëns. Ten slotte evalueer die kind, gesteun deur die voorligting- 
onderwyser, die bevindinge as uitkoms van die self-verkenning. Die kind mag 
byvoorbeeld tot die uitspraak kom: “ Ek is ’n besonder intelligente mens” . Hier- 
die uitspraak het hy verpersoonlik, dus sy eie gemaak, hom daarmee geïden- 
tifíseer.
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Hoër op is aangetoon dat die kind totaliteit-in-kommunikasie en dus nie redu- 
seerbaar is tot samestellende komponente nie. Geen faset van die mens se per- 
soonwees mag ook verabsoluteer word nie. Hierdie antropologiese waarheid 
moet ook deur die kind begryp word wanneer hy die uitkomste van sy selfver- 
kenning versamel en in sy werkslêer liasseer. Daar moet voortdurend deur hom- 
self en die voorligtingonderwyser na dié inligting verwys kan word.
Die voorligtingonderwyser hou ook ’n persoonlike lêer vir die kind aan waarin 
alle inligting van vertroulike aard gehou word. Net soos dit die taak van die kind 
is om tot verwerwing van selfkennis te kom, is dit volgens Garbers (1961, p.84) 
ook die plig van die voorligtingonderwyser om die kind te ken. Dit beteken dat 
hy moet weet wat kind-wees beteken en ’n kinder-antropologie moet huldig wat 
positiewe pedagogiese beïnvloeding nie uitsluit nie. Kennis van die kind se aan- 
leg en belangstellings is van besondere belang. Verder moet hy kennis hê van 
wat die pedagogiese situasie tuis aan die opvoedeling bied. Kennis van die aard 
van die maatskaplike bestemming van die kind, die moontlikhede wat sy op- 
voeders vir hom inhou en die invloed wat die opvoedende organe (skool, kerk, 
gesin ensovoorts) uitgeoefen het, is van besondere betekenis. Ten slotte moet 
die voorligtingonderwyser ook weet watter selfinterpretasie daar in die kind 
gegroei het, kortom beteken dit dat die voorligtingonderwyser ’n persoonsbeeld 
van die kind moet opstel. ’n Ware persoonsbeeld van die kind is ’n voorvereiste 
vir toereikende begeleiding van die kind tot realistiese selfbegrip.

3.3.2.7 Verwerwing van self-identiteit
Die logiese gevolg van die kind se verkenning van die eie liggaamlike geskikt- 
hede en/of -beperkinge, verstandelike vermoëns en/of -beperkinge, medemens- 
likheid en sosialiteit, belangstelling, gesindheid en verwerkliking ten opsigte 
van arbeid, verantwoordelikheid en geroepenheid is die verwerwing van iden- 
titeite met betrekking tot genoemde persoonsmoontlikhede byvoorbeeld lig- 
gaamlike geskiktheidsidentiteit, medemenslikheidsidentiteit, belangstellings- 
identiteit, verantwoordelikheidsidentiteit, geroepenheidsidentiteit en sosiali- 
teitsidentiteit.

Dit beteken dat die kind hoofsaaklik op kognitiewe wyse, betekenis gee aan die 
feite wat hy deur selfverkenning aangaande sy eie self ingewin het. Daar is dus 
sprake van die verwerwing van verskillende identiteite. Die somtotaal van al die 
verworwe identiteite is selfidentiteit wat ook as selfkennis omskryf kan word.

3.3.3 Verwerwing van selfbegrip (selfkonsep) deur begeleiding van die 
voorligtingonderwyser

Daar is reeds aangetoon hoe die kind sekere identiteite oor sy persoonsmoontlik- 
hede en -beperkinge verwerf en dat hierdie identiteite die selfidentiteit of self- 
kennis konstitueer. Om tot selfbegrip te kom, moet die kind egter die verworwe 
selfkennis evalueer en interpreteer aan die hand van sekere kriteria, dit is ’n aan- 
geleentheid waar betrokkenheid en belewing as pedagogiese kategorieë sterk op
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die voorgrond tree (Vrey, 1979, p.48-52). Evaluering is veral ’n affektiewe en 
normatiewe aangeleentheid, hoewel die kognitiewe ook meespreek. Die kind 
kan kragtens sy kind-wees baie moeilik die eie self, as selfidentiteit, evalueer 
en interpreteer en is aangewese op die begeleiding van die voorligtingonder- 
wyser. Slegs met opvoedingshulp kom die kind tot ’n realistiese selfbegrip (self- 
konsep) wat moontlikheidsvoorwaarde vir ’n eventuele verantwoordbare 
beroepskeuse is. Deur evaluering van sy persoonsmoontlikhede met die steun 
van die voorligtingonderwyser, kom die kind tot ’n ware besef van sy liggaam- 
like geskikthede, belangstellings, verantwoordelikheid, geroepenheid, 
sosialiteit en medemenslikheid, verstandelike vermoëns en gesindhede as kon- 
stituente van die selfbegrip (selfkonsep).

3.4 DIE VOORLIGTINGONDERWYSER AS BEGELEIER VAN DIE 
KIND TOT KENNIS EN BEGRIP VAN BEROEPE

In die voorafgaande paragrawe is aangetoon hoe die kind begelei word tot ver- 
werwing van selfkennis (selfidentiteit) en selfbegrip (selfkonsep). Met die ver- 
skillende konstituente van die betrokke leerling se selfkonsep in gedagte, word 
’n seleksie van toepaslike beroepe gemaak. Volgens Snyman (1979, p.6) gaan 
keuring keuse vooraf. Keuring vind plaas deurdat die verskillende beroepe 
teenoor mekaar geplaas word; die wat afgekeur word, word uitgeskakel. Die 
beroepe waaraan voorkeur verleen word, word in rangorde van voorkeur 
geplaas. Na intensiewe verkenning van hierdie beroepe, vind verdere uitskake- 
ling plaas totdat die aantal beroepe gereduseer rs tot ’n paar waaruit ’n finale 
keuse gemaak moet word. Dit is belangrik dat die kind nie in ’n beroep in- 
gepraat moet word nie, maar dat hy self tot ’n finale keuse moet kom.

3.4.1 Beroepskennis deur verkenning van beroepe
In die voorafgaande paragraaf is aangetoon dat daar in die lig van die leerling 
se selfkennis en selfoegrip ’n seleksie van moontlike beroepe gemaak moet 
word. Die voorligtingonderwyser moet die skoolvoorligtingsentrum, veral wat 
die beskikbaarstelling van literatuur oor beroepe betref, so inrig en dit vir die 
leerling toeganklik maak sodat voldoende inligting oor die geselekteerde 
beroepe bekom kan word. Wanneer die leerling oorgaan tot ’n vergelykende 
studie (verkenning) van beroepe, moet twee vrae deurgaans in gedagte gehou 
word: watter verwagtings koester hy in verband met ’n besondere beroep en, 
tweedens, is hy bewus van die eise wat dié beroep aan die beoefenaar stel?
In antwoord op die eerste vraag moet die leerling bepaal wat die diensvoor- 
waardes van die betrokke beroepe is, dit sluit onder andere salaris, verlofvoor- 
dele, aftrekkings van die salaris, werksure, bevorderingsmoontlikhede en ont- 
spanningsgeleenthede in (Snyman, 1979, p.5). Vervolgens moet die eise wat die 
beroep aan die beoefenaar stel, nagegaan word, naamlik beroepsgeleenthede en 
die eise wat die beroep stel ten aansien van die liggaamlike, verstandelike, 
sosialiteit, belangstelling, karakter en temperament, lewensopvatting,
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kwalifikasies en opleiding (Visser, 1980, p. 158). Ten slotte stel die leerling vir 
homself ’n kort verslag oor die beroepe wat hy verken het op.

3.4.2 Verwerwing van begrip van beroepe deur begeleiding van die 
voorligtingonderwyser

Nadat die leerling die geselekteerde beroepe toereikend verken het, is dit die 
taak van die voorligtingonderwyser om die leerling te begelei tot evaluering van 
die feitelike inligting sodat ’n ware begrip van die onderskeie beroepe verwerf 
kan word. Die leerling moet so begelei word dat hy die verskillende fasette van 
die beroepe op verantwoordbare wyse in die lig van die vereistes wat hy aan ’n 
beroep stel en sy eie persoonsmoontlikhede wat sy selfkonsep konstitueer in- 
dringend sal evalueer. Die leerling moet uiteindelik grondig-beredeneerde uit- 
sprake maak oor die voor- en nadele van elke bestudeerde beroep en alle aspekte 
sorgvuldig in oorweging neem.

Begrip van beroepe is eers geaktualiseer wanneer die kind gekom het tot

toereikende kennis van beroepe en beroepseise,
begrip van die sin van die beroepslewe in samelewingsverband,
bereidwilligheid tot aanvaarding van verantwoordelikhede wat die beroep
stel,
aanvaarding van die voorbereidings- en beroepsbeoefeningseise wat gestel 
word,
begrip van die sin van voorgeskrewe opleidingskursusse en arbeids- 
gesindheid.

Outentieke begrip van beroepe gee blyke daarvan dat die kind die toekoms met 
geloof tegemoet tree (Van Zyl, 1968, p. 18). Die leerling begin hom dus te iden- 
tifiseer met een of meer van die beroepe wat hy verken het.

3.5 DIE VOORLIGTINGONDERWYSER AS BEGELEIER VAN DIE 
KIND TOT VRANTWOORDELIKE EN VERANTWOORDBARE 
BEROEPSKEUSE

Voordat die jeugdige kan oorgaan tot ’n fínale keuse van ’n beroep, het die 
voorligtingonderwyser die taak van opvoeding tot arbeidsverantwoordelikheid, 
keusebereidheid, keuseverantwoordelikheid en keuseverantwoordbaarheid. 
Hierdie besondere opvoedingsgebeure verloop dwarsdeur die kind se skool- 
loopbaan en alleen wanneer hierdie gebeure toereikend voltrek is, kan die keuse 
van ’n beroep verantwoordelik en verantwoordbaar wees.

3.5.1 Eksplisitering van die begrippe “Verantwoordelike Keuse’’ en 
“Verantwoordbare Keuse”

Die mens is aangesprokene, hy word deur Iemand of iets aangespreek en hy 
móét antwoord. Semanties-etimologies beskou kan sowel ver-antwoord-elik as
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ver-antwoord-baar teruggevoer word na antwoord in die sin van antwoord op 
aangesprokenheid (appêl). “ Verantwoordelike keuse impliseer ’n antwoord op 
aangesprokenheid en geroepenheid vanuit die Transendente soos verneem deur 
die gewete” (Joubert, 1964, p. 14). Landman (1961, p.86) sê die “ aanvaarding 
van verantwoordelikheid tot taakaanvaarding vorm die essensie van die jeugdige 
se persoonwees en niks anders nie as ’n antwoord op sy aangesprokenheid. As 
antwoordende wese staan hy onder gesag, betoon hy gehoorsaamheid in vryheid 
aan een of ander gesag wat hom aanspreek en word hy slegs dan van sy vryheid 
bewus wanneer hy die eise wat aan hom gestel word, aanvaar” . Gunter (1965, 
p . 133) verklaar ook “ verantwoordelikheid beteken gebondenheid aan iets of 
iemand, en impliseer dat die mens aangespreek word deur bv. die lewe, die be- 
sondere situasie waarin hy hom bevind, die medemens wat hy op sy weg ont- 
moet, die samelewing of die volk waarvan hy lid is, of sy God — ’n spreke (aan- 
spraak) waarop hy moet antwoord, en wel in vryheid moet antwoord” .
’n Verantwoordbare keuse dui volgens Joubert (1964, p. 14) op “ ’n antwoord 
op ’n appêl wat gerig word deur die psigo-somaties-sosiale komponente van die 
persoonstruktuur, te wete ’n appêl tot verwerkliking” . ’n Verantwoordbare 
keuse berus dus op kennis en begrip van die eie persoonsmoontlikhede en/of 
beperkinge enersyds, en kennis en begrip van die alternatiewe waartussen ge- 
kies moet word, andersyds.

3.5.2 Opvoeding tot arbeidsverantwoordelikheid
Arbeid is ’n oerverskynsel wat met menswees gegee is. Verantwoordelikheid 
is egter nie so ’n oerverskynsel nie en moet in die opvoedeling gewek word deur 
die voortdurende bemoeienis van die opvoeder. Wanneer die opvoedeling die 
aangebode opvoedingshulp aanvaar, dit verwerk en sy eie maak, sal hy gaande- 
weg verantwoordelikheid op hom neem. Die voorligtingonderwyser word 
gekonfronteer met die appêl om steungewing deur die kind as nog-nie- 
volwassene wat tot beroepsvolwassenheid en verantwoordelike taakvervulling 
begelei moet word. In antwoord op die appêl moet die voorligtingonderwyser 
die kind dus begelei tot verantwoordelike volwassenheid. Aan die anderkant rig 
die arbeid ook ’n appêl tot die kind. Op hierdie appêl moet hy antwoord met ver- 
antwoordelike arbeidsverrigting.
Opvoeding tot arbeidsverantwoordelikheid impliseer dus ’n voortdurende en 
volgehoue bemoeienis met die kind (jeugdige).

3.5.3 Opvoeding tot keuse-bereidheid
Bereidheid omvat sowel gereedheid as gewilligheid. Gereedheid om ’n keuse te 
doen, veronderstel dat die kind oor die kennis beskik van die alternatiewe waar- 
tussen hy moet kies. Hierdie alternatiewe mag byvoorbeeld ’n aantal beroepe 
wees wat hy intensief verken het. Dit is by uitstek die taak van die voorligtingon- 
derwyser om toe te sien dat hierdie gereedmaking van die kind om te kies, vir 
die kind sinvol verloop.
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Gewilligheid om te kies impliseer dat die kind veilig en geborge voel en bereid 
is om te waag. Die kind moet derhalwe seker van homself én die volwassenes 
wat hom steun wees voordat hy geborgenheid sal ervaar.
Keuse-uitoefening moet beskou word as ’n verpligting, maar ook as vrye 
geleentheid wat aan die jeugdige gegee word: hy kan, mag en moet kies. Hy 
geniet die vryheid om te kies en moet daarvoor dankbaar wees.
Benewens begeleiding tot verwerwing van toereikende selfkennis en selfbegrip 
enersyds en kennis en begrip van beroepe andersyds, dus gereedheid om te kies, 
moet die kind bowenal gesteun word tot gewilligheid om te kies.

3.5.4 Opvoeding tot keuse-verantwoordelikheid
In die loopbaanopvoedingsgebeure doen geleenthede waar die kind (jeugdige) 
keuses moet doen, hulle voortdurend voor. Hierin moet hy gesteun word om in 
toenemende mate verantwoordelikheid vir sy keuses te aanvaar. A1 die keuses 
wat die kind doen, kulmineer uiteindelik in ’n beroepskeuse. Die voorligtingon- 
derwyser moet die kind opvoed om arbeid as lewensverpligting te aanvaar en 
hy moet help bou aan ’n positiewe ingesteldheid ten opsigte van arbeid as deel 
van die lewensopvatting van die jeugdige. In die arbeidsopvatting spreek die 
egtheid van die lewensopvatting. Landman (1961, p.78) sê: “ .. .  dit is nie wat 
die mens sê wat hy is, waaraan waarde geheg word nie, maar in wat hy uit eie 
oortuiging en aanhoudend doen. Die waarheid aangaande die mens self, spreek 
uit sy arbeid, uit sy daadverrigting” .

3.5.5 Opvoeding tot keuse-verantwoordbaarheid
’n Verantwoordbare keuse impliseer dat daar telkens gekies sal word in die lig 
van die eie persoonsmoontlikhede en -beperkthede, dus dat die keuse realisties 
sal wees. Die kind verken sy eie persoonsmoontlikhede onder leiding van die 
voorligtingonderwyser en kom in ’n groot mate onafhanklik tot selfkennis. Die 
evaluering van die selfkennis om tot selfbegrip te kom, geskied egter grootliks 
aan die hand van begeleidingshulp.
Eweneens verken die jeugdige geselekteerde beroepe selfstandig en kom tot 
kennis van daardie beroepe. Onder persoonlike begeleiding van die voorligting- 
onderwyser verwerf die jeugdige toereikende beroepsbegrip.
Begrip van die eie self en van die alternatiewe waartussen gekies kan en moet 
word, is moontlikheidsvoorwaarde vir verantwoordbare keuse. So gaan op- 
voeding tot keuseverantwoordbaarheid ook die verantwoordbare beroepskeuse 
vooraf.

3.6 DIALEKTIESE BEWEGINGSWYSES IN DIE 
BEROEPSOPVOEDINGSITUASIE

Dialektiese bewegingswyses word langs ’n bewegingsweg voltrek. Aan die
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hand van Landman et al. (1974, hoofstuk 4) en Gerber (1975, p. 17-18) kan die 
begrip bewegingsweg soos volg verhelder word:
In die beroepsopvoedingsituasie as ’n besondere dialektiese situasie, is beide die 
opvoeder (voorligtingonderwyser) en die opvoedeling op weg van ’n eerste 
moontlikheid (eerste synswyse of tese), ’n tweede moontlikheid (tweede syns- 
wyse) na ’n sintese. Die deelnemers (bewegers) aan die bewegingsweg moet 
voortdurend kies langs watter essensieweg dié gebeure moet verloop.
Die eerste synswyse en tweede synswyse moet met mekaar gesinteseer word tot 
’n hoër en ryker waarheid (outentieke sintesering). Die eerste en tweede syns- 
wyses mag nooit tot ’n sintese gedwing word nie, dit sou neerkom op sintese- 
denke wat geen bestaansreg het nie. “ Outentieke sintesering as ’n noodwendige 
en werklikheidsgetroue samevoeging (integrasie) van die noodwendig in- 
tegreerbare (saamvoegbare) essensies wat tot ’n sinvolle geheel behoort, is 
moontlik omdat die mens dialekties lewe, dus lewe in situasies waarin voort- 
durend moontlikhede teenoor mekaar gestel word, keuses gedoen word en sin- 
teses voltrek word. Eksistensie buite ’n dialektiese situasie, is ’n lewelose aan- 
geleentheid” (Gerber, 1975, p. 18).
Die eerste synswyse is dus moontlikheidsvoorwaarde vir die verwerkliking van 
die tweede synswyse. Die tweede synswyse intensiveer die eerste synswyse, dit 
is dus meer toereikend as die eerste synswyse. Die eerste en tweede synswyses 
gaan gesamentlik oor in die sintese waarin hulle behou (bewaar) word. Die dia- 
lektiese bewegingsweg kan soos volg voorgestel word:

Eerste moontlikheid 
Eerste synswyse 
(Noodwendig maar 
ontoereikend)

Sintese
(Noodwendig en nog 

meer toereikend)

Tweede moontlikheid 
Tweede synswyse 
(Noodwendig en meer 
toereikend)

Vervolgens word teruggekom na die dialektiese bewegingswyses in die beroeps- 
opvoedingsituasie.

(i) Eerste dialektiesebewegingswyse

E e r s te  m o o n tl ik h e id T w e e d e  m o o n tl ik h e id O u te n tie k e  s in te s e r in g

S e lfk e n n is S e lfb e g r ip K e n n is  v a n  b e p a a ld e  
b e ro e p e

(a) Selfkennis maak die verwerkliking van selfbegrip moontlik
Selfkennis (self-identiteit) impliseer dat die kind deur selfverkenning kennis 
opdoen oor die eie self. Selfkennis sluit kennis in oor die eie liggaamlike
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geskikthede en/of -beperkinge, eie verstandelike vermoëns of -beperkinge, 
eie medemenslikheid en sosialiteit, belangstelling, die gesindheid en ver- 
werkliking ten opsigte van arbeid, verantwoordelikheid en geroepenheid. 
Hierdie kennis van die self maak selfbegrip moontlik.

(b) Selfbegrip intensiveer (verryk, versterk, verskerp) selfkennis
Die kind kom tot selfbegrip (selfkonsep) wanneer die selfkennis (self- 
identiteit) geëvalueer word met behulp van sekere kriteria. Die kind is in 
die verwerwing van selfbegrip op opvoedingshulp aangewese. Die opvoe- 
der (voorligtingonderwyser) moet die kind steun in sy evaluering van lig- 
gaamlike geskikthede en/of -beperkinge, verstandelike vermoëns, 
medemenslikheid en sosialiteit, belangstelling, gesindheid en verwerkli- 
king ten opsigte van arbeid, verantwoordelikheid en geroepenheid, sodat ’n 
verantwoordbare selfbegrip (selfkonsep) gekonstitueer word.

(c) Selfkennis en selfbegrip gaan gesamentlik oor in kennis van geselekteerde 
(gekeurde, spesifieke, moontlike, bepaalde) beroepe
In die lig van die kind se selfkennis en selfbegrip, word bepaalde beroepe 
uit die wye spektrum van die beroepskeuse gekies en bestudeer. Die 
bestudering van beroepe is afgespits op die verwerwing van kennis met 
betrekking tot studiegeleenthede, opleidingsmoontlikhede en -vereistes, 
beroepe en beroepsgeleenthede, beroepseise (of eise deur ’n besondere 
beroep gestel), kwalifikasies en opleiding, werksgeleenthede, diensvoor- 
waardes, voordele en nadele.

(d) Selfkennis word behou in kennis van bepaalde beroepe
Indien die kind nie kennis oor die eie self besit het nie, sou hy nie geweet 
het watter beroepe vir verdere studie hy moes selekteer nie. Verwerwing 
van kennis omtrent daardie geselekteerde beroepe sou derhalwe onverant- 
woordbaar wees.

(e) Selfbegrip word behou in kennis van bepaalde beroepe
Alleen wanneer die kind met die begeleiding van die voorligtingonderwyser 
tot adekwate selfbegrip (selfkonsep) gekom het, kan hy in die lig van sy self- 
begrip ’n verantwoordbare keuse doen van beroepe vir verdere verkenning. 
Slegs wanneerdie kind ’n toereikende selfbegrip verwerf het, weet hy werk- 
lik wie hy is en daarom ook wat hy eendag wil en kan doen. Die selfbegrip 
spreek gedurig mee wanneer kennis van die verskillende fasette van ’n 
beroep ingewin word.

(f) Die bewegingsweg vanaf selfkennis na kennis van bepaalde beroepe met 
uitsluiting van selfbegrip, is ’n verarmde weg.
Die bewegingsweg selfkennis na kennis van bepaalde beroepe is onverant- 
woordbaar aangesien seleksie van bepaalde geskikte beroepe, vir verdere 
verkenning deur die kind, slegs in die lig van selfbegrip, gemaak kan word. 
Wat van primêre belang is, is begryping van die self. Selfbegrip is nodig
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vir sinvolle verwerwing van kennis van bepaalde beroepe. Die bewegings- 
weg selfkennis na kennis van beroepe bestaan wel, maar is ’n verarmde of 
verskraalde weg. Indien dié kortpad gekies word, word die intensiveerde 
werking van selfbegrip uitgeskakel.

Die dialektiese bewegingsweg kan soos volg voorgestel word:

Selfkennis

Kennis van bepaalde beroepe

(ii) Tweede dialektiese bewegingswyse

E e r s te  m o o n tl ik h e id T w e e d e  m o o n tl ik h e id O u te n tie k e  s in te s e r in g

K e n n is  v a n  b e p a a ld e  
b e ro e p e

B e g r ip  v a n  b e p a a ld e  
b e ro e p e

V e ra n tw o o rd b a re  be - 
r o e p s k e u s e

(a) Kennis van bepaalde beroepe maak die verwerkliking van begrip van 
daardie bepaalde beroepe moontlik
Die kind verwerf kennis van bepaalde beroepe deur die inwin van inligting 
oor onder andere studiegeleenthede, opleidingsmoontlikhede, eise deur 
beroepe gestel, werksgeleenthede, diensvoorwaardes, voordele, nadele en 
dies meer. Na verwerwing van kennis van die bepaalde beroepe deur die 
leerling self, evalueer hy met die steun van die voorligtingonderwyser, die 
verskillende fasette van die beroepe. Geëvalueerde kennis van beroepe lei 
tot begrip van beroepe.

(b) Begrip van bepaalde beroepe intensiveer kennis van bepaalde beroepe
Deur evaluering van kennis van bepaalde beroepe word begrip van daardie 
beroepe toereikender. Verwerwing van kennis is by uitstek ’n kognitiewe 
aangeleentheid, terwyl verwerwing van begrip deur evaluering aan die hand 
van kriteria by uitstek ’n affektiewe en normatiewe aangeleentheid is. 
Begrip van bepaalde beroepe intensiveer derhalwe die blote kennis van 
daardie beroepe.

(c) Kennis van bepaalde beroepe tesame met ware begrip van bepaalde 
beroepe, maak verantwoordbare beroepskeuse moontlik
Nadat die kind kennis en begrip van bepaalde beroepe verwerf het, behoort 
hy daartoe in staat te wees om ’n beroepskeuse te doen wat as verantwoord- 
baar bestempel kan word. ’n Beroepskeuse sonder grondige kennis en 
begrip van verskillende geselekteerde beroepe sou op ’n lukraak basis 
geskied en is onverantwoordelik en onverantwoordbaar.

-►Selfbegrip
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(d) Kennis van bepaalde beroepe word behou in verantwoordbare beroepskeuse 
Keuse berus op besluit oor verskillende alternatiewe en kan nie plaasvind 
sonder kennis van die alternatiewe nie. Kennis van bepaalde beroepe word 
derhalwe behou in verantwoordbare beroepskeuse.

(e) Begrip van bepaalde beroepe word behou in verantwoordbare beroepskeuse
Geëvalueerde kennis (begrip) van beroepe is toereikender as kennis van 
beroepe, ’n keuse tussen geëvalueerde beroepsmoontlikhede is verant- 
woordbaar. Begrip van bepaalde beroepe word derhalwe ook behou in ver- 
antwoordbare beroepskeuse.

(f) Die bewegingsweg vanaf kennis van bepaalde beroepe na verantwoordbare 
beroepskeuse as verarmde weg
Soos hoër op gestel is beroepskeuse gegrond op kennis van bepaalde 
beroepe alleen, nie net onverantwoordbaar nie, maar ook onverantwoorde- 
lik want die werklike begrip van die bepaalde beroepe waartussen gekies 
word, ontbreek. Die bewegingsweg kennis van bepaalde beroepe na 
beroepskeuse bestaan wel, maar is ’n verarmde of verskraalde weg. Indien 
dié kortpad gekies word, word die intensiverende werking van begrip van 
bepaalde beroepe uitgeskakel.

Die dialektiese bewegingsweg kan soos volg voorgestel word:
Kennis van bepaalde--------------------------------------►Begrip van bepaalde

Samevattend kan bogenoemde dialektiese bewegingswyses soos volg geïn- 
tegreer word:

beroepe beroepe

verantwoordbare
beroepskeuse

Selfkennis Selfbegrip

Kennis van bepaalde 
beroepe

Begrip van bepaalde 
roepe

verantwoordbare
beroepskeuse
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Beroepskeuse as dialektiese bewegingswyse kan soos volg voorgestel word:
Selfkennis en selfbegrip----------------------------------- - Kennis en begrip

(Eerste synswyse) van beroepe
synswyse)

Verantwoordbare beroepskeuse 
(Outentieke sintesering)

3.7 DIE TOERUSTING VAN DIE VOORLIGTINGONDERWYSER AS 
LOOPBAANVOORLIGTER

Van die voorligtingonderwyser word besondere kennis van, en besorgdheid oor 
die kind wat ’n beroepskeuse moet doen, gevra. Sonder empatiese meelewing 
met die jeugdige wat voor een van die beslissendste keuses in sy lewe staan, kan 
hy die kind nie werklik begryp en toereikend begelei nie.
Die voorligtingonderwyser moet insig en begrip hê ten aansien van die kind se 
persoonsbeperkthede sodat hy laasgenoemde taktvol en met omsigtigheid kan 
begelei om bestaande beperkthede te verwerk en te aanvaar. Aan die anderkant 
moet hy ook die kind toereikend kan begelei om sy persoonsmoontlikhede kor- 
rek te interpreteer om tot ’n verantwoordbare selfbegrip te kom.
Hoewel dit onmoontlik is om elke beroep ten volle te ken, word van die voorlig- 
tingonderwyser ’n wye kennis en belangstelling in die verskillende beroepsvelde 
verwag. Op hierdie terrein moet die voorligtingonderwyser altyd student bly, 
hom daarop toelê om soveel bronne van inligting as moontlik te versamel en vir 
sy leerlinge toeganklik te maak.

Beets (1973(b), p.32) wys daarop dat die hedendaagse jeug nie meer arbeid sien 
as doel van sy bestaan nie, maar as ’n middel tot ’n doel. “ Arbeid wordt gezien 
als een deel van het leven, als een aspect van een ruimer bestaan. Er worden 
dus aan de arbeid duidelijke grenzen gesteld. Er bestaat een distantie tot het 
werk en een relativering van de betekenis ervan. Arbeid en beroep zijn levensge- 
bieden naast andere gebieden, belangrijk maar geen alleenheerschappij uitoefe- 
nend. Geen wonder dat er een sterke behoefte bestaat aan een duidelijk om- 
schreven arbeidstaak, een taak met een begin en een einde, een taak die te over- 
zien is. De jonge arbeider vraagt duidelijkheid en overzichtelijkheid, hij vraagt 
grenzen, waarbinnen hij weet waaraan hy toe is” (Beets, 1973(b), p.32). Die 
begrippe lewensberoep, beroepseer en beroepstrou moet herbedink word. Die 
ouer generasie is daartoe opgevoed dat mens ’n beroep kies vir die lewe en het 
beroepswisseling as ongeoorloof beskou. In die huidige tydsgewrig neem ar- 
beidsomset (beroepswisseling) ongekende afmetings aan en word dit deur die 
samelewing aanvaarbaar gevind (Beets, 1973(b), p.32). Dit wat Beets hier stel 
behoort elke voorligtingonderwyser tot diepe nadenke te stem.
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Begrippe soos arbeid, verantwoordelikheid, verantwoordbaarheid en geroepen- 
heid moet voortdurend aan die leerlinge voorgehou word sodat daar gebou kan 
word aan elke leerling se arbeidsopvatting as konstituent van sy lewensopvat- 
ting. Die arbeidsopvatting wat die voorligtingonderwyser die kind help verwerf, 
moet hyself ook voorlewe.
Loopbaanvoorligting is ’n opvoedingsgebeure, dit vereis van die voorligtingon- 
derwyser ’n toereikende kennis van die Pedagogiek. Hy moet die pedagogiese 
kategorieë van veral die Empiriese Opvoedkunde en die Fundamentele Pedago- 
giek ken sodat hy hulle in die praktyk van loopbaanopvoeding kan verwerklik.
Ten slotte moet die voorligtingonderwyser sy loopbaanopvoedingspraktyk 
voortdurend evalueer om die sukses daarvan te bepaal. Joubert (Nel, red., 1974, 
p. 19) lê die volgende kriteria vir beoordeling neer:

(i) Het die idee van sinvolheid van keuse, meer bepaald beroepskeuse, by die 
leerling deurgebreek sodat dit sin en betekenis aan sy lewe kan gee?

(ii) Is die leerling daartoe in staat om homself sedelik te beoordeel ten aansien 
van sy totale persoonsmoontlikhede en in die lig daarvan te kies en te 
handel?

(iii) Besef die leerling dat daar deur keuse en handeling eise aan sy mens- 
waardigheid gestel word?

(iv) Is die leerling tot sedelik selfstandige keuse en handeling in staat?
(v) Gee die leerling se keuse blyke van ’n egte, intense en duursame verant- 

woordelikheidsbesef?
(vi) Het die leerling tot ’n eie selfstandige normidentifikasie as behoorlikheids- 

identifikasie gekom?
(vii) Word die leerling se keuses gekenmerk deur ’n konstante gehoorsaamheid 

aan die lewensverpligtende waardes van ’n gefundeerde lewensopvatting?


