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8.1 Inleidende opmerkings
Suid-Afrika staan nie geïsoleerd in die wêreld nie. Ontwikkelinge in die toon- 
aangewende onderwyslande in Europa, Groot-Brittanje, die VSA, Sowjet- 
Rusland en Israel oefen ’n bepalende invloed uit op onderwyshervorming en 
-voorsiening in Suid-Afrika in die algemeen en op kleinkinderonderwys in die 
besonder. In ’n histories-vergelykende ondersoek na kleinkinderonderwys in 
hierdie lande word daar ook lig gewerp op die kardinale rol wat die owerheid 
in hierdie voorsiening te vervul het.

Met reg kan die vraag gevra word: Waarom staan kleinkinderonderwys in 
die meeste lande onder die beheer van die betrokke owerheid? Die antwoord 
op hierdie vraag lê opgesluit in die menings van die volgende opvoedkundiges:

•  Reilly (et al. 1983:105): “ If it is assumed that education starts at birth and 
is continious, that all early childhood care involves the child in educative ex- 
perience (although the effects may possibly be negative), that all early child- 
hood education has a strong caring element, that the well-being of the child 
depends on the well-being of the family as the primary source of education, 
then the necessity for co-ordinated health, welfare and educational services 
for young children is self-evident.”

•  Van der Ross (1987:17): “But the pressing needs of society, also develop so 
that the parents cannot even adequately attend to the preschool children. 
Fathers traditionally go out to work, and mothers increasingly do so as they 
also assume the role of breadwinners and/or co-providers for the family.”

•  Pretorius (1987:26): “Early social experiences play a dominant role in de- 
termining the baby’s future social relationships and the pattem of his beha- 
viour towards others and because the baby is centred around the home, it 
is here that the foundations for later social behaviour and attitudes are laid.”

Die formatiewe aard van die kleuterfase vereis ’n behoorlike gefassiliteerde 
en betroubare plaasvervanger wat aan basiese kriteria voldoen. Die volgen- 
de geselekteerde kriteria word vanuit ’n onderwysstelselperspektief voorge- 
hou:
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•  persentasie van opgeleide personeel;
•  kwaliteit van epleiding;
•  ratio van kleuters teenoor leerkrag;
•  betrokkenheid van ouers;
•  beskikbare ondersteunende dienste aan die sentrum; en
•  kwaliteit en effektiwiteit van bïfstuur en toesig.

Die herdefiniëring van die gesin, maatskaplike probleme en industrialisasie 
het volgens UNESCO (1961:75) die volgende invloed op owerheidsbetrokken- 
heid by kleinkinderonderwys gehad:

. . . although the family remains the most suitable environment for the child’s 
development parents require assistance, since even under the best conditions 
they can no longer meet on their own all the educational needs for the young child.

Tyd-konkrete eise het daartoe gelei dat kleinkinderonderwys as deelkompo- 
nent van die formele onderwysstelsel ingesluit is. Kleinkinderonderwys is daar- 
deur nie net meer ’n sosio-ekonomiese aangeleentheid nie, maar vorm ’n brug- 
periode tussen informele en formele onderwys.

Soos reeds in die vorige hoofstukke beskryf is, is die doelbewuste opvoe- 
ding van die klein kind (hetsy binne, hetsy buite die ouerhuis) geen moderne 
gedagte nie. Plato (428-347 v.C.) het die belangrikheid van kleinkinderon- 
derwys al in die eeue voor die geboorte van Christus beklemtoon met sy uit- 
spraak dat opvoeding, en nie blote versorging nie, reeds in die eerste lewens- 
jaar ’n aanvang moet neem. Owerheidsbetrokkenheid by kleinkinderopvoe- 
ding het egter vir baie lank glad nie of dan op ’n lukraak wyse geskied. Stoll 
(1963:263) verklaar hierdie onbetrokkenheidsverskynsel met die volgende 
woorde: “Doordat men een verkeerde kijk had op het kind is het een lange 
tijd treurig gesteld geweest met de kleuteropvoeding”.

In skrille kontras met die vorige eeue staan die twintigste eeu wat deur 
Forest (1972:191) omskryf word as “the century of the child, because of the 
unprecedented interest which our society is showing in all phases of child 
welfare work”. In die eb en vloed van die tyd het verskillende omstandighe- 
de die verskillende owerhede tot betrokkenheid aangespoor. Die manifesta- 
sies van hierdie betrokkenheid met betrekking tot kleinkinderonderwys in 
die verskillende lande word vervolgens in oënskou geneem.

8.2  Groot-Brittanje

Gedurende die Middeleeue (ca 500-1500) en nog lank daarna was landbou 
in die meeste streke van Groot-Brittanje die vernaamste bestaansmiddel. Die 
grootste deel van die bevolking het op die platteland gewoon en hul eie voed- 
sel verbou. Hierdie situasie is binne ’n anderhalf-eeu (omstreeks 1750 -1900) 
deur die Industriële Rewolusie ingrypend verander. Die bevolking het meer 
as verdubbel, nuwe stede het ontstaan en saam daarmee ’n nuwe stedelike
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arbeidersklas. Kinders van so jonk as vier en vyf jaar is tot fabrieksarbeid 
van twaalf tot veertien uur per dag gedwing om die skamele loon van hul ou- 
ers aan te vul. Bowendien was die heersende klas nie ten gunste van onder- 
wys vir die arbeiderstand en die armes nie. Private sowel as owerheidson- 
dersteunde kleinkinderonderwys vind sy oorsprong teen die agtergrond van 
hierdie neerdrukkende omstandighede in Groot-Brittanje. Sowel vóór as ná 
die tydperk toe kinders na myne en fabrieke gedryf is, het daar in die dorpe 
en stede inrigtings ontwikkel wat sou omsien na die welsyn van die jong kind.

8.2 .1  Die aanvangsjare en vestiging van 
kleinkinderonderw ys

8 .2 .1 .1  Die “ Charity Schools”

Soos op die vasteland van Europa, het die kerk in Brittanje ’n belangrike rol 
gespeel in die opvoeding van die jong kind. In 1698 is die Charity School Mo- 
vement gestig om na verwaarloosde kinders om te sien en hulle in die Christe- 
like godsdiens te onderrig. Die belangrikheid van die Charity Schools lê daar- 
in dat dit die eerste georganiseerde poging was om kleinkinderonderwys in 
Brittanje te vestig. Teen 1741 was daar reeds meer as 2 000 van hierdie sko- 
le, bygewoon deur ongeveer 40 000 kinders.

8 .2 .1 .2  Die “ Dame Schools”

Die Dame Schools is deur behoeftige, ouerige vroue geopen. In ruil vir ’n paar 
pennies per week het hulle die kinders van ouers wat albei gewerk het of wie 
se huise weens ’n groot gesin oorbevolk was, opgepas. Die akademies- 
professionele toerusting van hierdie dames was meestal uiters gering en nie 
veel meer as ’n onderlegdheid in die alfabet en ’n onsekere vermoë om een- 
voudige woorde te spel nie. Ten spyte van die versorgingsfunksie wat hulle 
vervul het, kan die Dame Schools tereg beskou word as die “poor homes of 
babyminders who had no idea how to teach or care for the young” (Kent 
1970:23). Eers teen díe einde van die negentiende eeu het die Dame Schools 
van die toneel verdwyn.

8 .2 .1 .3  Die “ Sunday Schools”

Aangegryp deur die lot van die arm kinders in die myne en fabrieke, open 
Robert Raikes (1735-1811), ’n Gloucesterse drukker en joemalis, in 1780 
’n nuwe tipe inrigting vir kleinkinderonderwys, naamlik die Sunday School. 
Met die hulp van die plaaslike predikant het hy die eerste Sunday School met 
negentig kinders en vier gesalarieerde onderwyseresse begin. Sondae, wan- 
neer die kinders nie skofte gewerk het nie, is hulle byeengebring en onder-
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rig. Hannah Moore (soos aangehaal in Lawson etal. 1973:239-240) omskryf 
die aard van die onderrig soos volg: "The children . . . were taught to read, 
to say the Church Catechism, and short Morning and Evening Prayers . . . 
They are instructed in such plain religious truths as they can understand; such 
as will direct and fix their faith, improve their hearts, and regulate their man- 
ners” . Raikes, wat groot klem gelê het op die vroeë versorging van die kind, 
het daarmee ’n gedagterigting gevestig wat wêreldwye afmetings sou aan- 
neem. Soortgelyke inrigtings het in die omringende industriële stede van 
Lancashire en Yorkshire ontstaan. Die dienste van hoofsaaklik vrywillige wer- 
kers is gebruik. Ontroer deur die krag van die Sunday School-beweging, vorm 
die kerk van Engeland en die Nie-Konformiste in 1803 die Sunday School Union 
om toesig te hou oor die 7 000 Sunday Schools met hul 850 000 kinders van 
drie jaar en ouer.

Kort hierna stig Joseph Lancaster (1778-1838) en Andrew Bell 
(1753 -1832) die sogenaamde Monitorial Schools ten einde die stygende koste 
van gesalarieerde onderwyseresse in die Sunday Schools binne perke te hou. 
In die Monitorial Schools is jonger kinders in groepies van twintig deur die 
ouer kinders onderrig onder toesig van ’n onderwyser. In die woorde van Whit- 
bread (1972:6) is die Monitorial Schools omskryf as “the factory system of 
mass production applied to instruction”.

8 .2 .2  Die bydraes van enkele persone ten behoewe 
van kleinkinderonderw ys

Tot vroeg in die negentiende eeu was die owerheid nie in onderwysvoorsie- 
ning vir die Britse volk geïnteresseerd nie. Die owerheid het onderwys as die 
terrein van die Anglikaanse staatskerk beskou en wou hoegenaamd nie in- 
meng nie — selfs nie in die vorm van geldelike steun nie. Daarby was die 
industrialiste gekant teen onderwys omdat hul bron van goedkoop arbeid (dit 
wil sê jong kinders) afgesny sou word. Die kerk was eweneens teen ower- 
heidsbetrokkenheid gekant. Owerheidsonderwys sou die kerk onthef van be- 
fondsing en saam daarmee die beheer oor skole. Die kerk was veral ook ge- 
kant teen die moontlike sekularisasie van die onderwys.

Die bemoeienis van enkele persone sou egter nuwe rigting gee aan klein- 
kinderonderwys. Aangevuur deur sy ontevredenheid oor die lot van die die 
werkende kind, stig Robert Owen (1771 -  1858), mede-eienaar van die New 
Lanark katoenspinmeulens in Skotland, in Januarie 1816 ’n bewaarskool vir 
kinders van fabriekswerkers tussen die ouderdomme van twee tot sewe jaar. 
Sy stellingname was: “Idleness, poverty, crime, punishment, are all the ne- 
cessary consequences of ignorance . . . much good and evil is taught to and 
acquired by a child at a very early period of its life . . . much of the temper 
or disposition is correctly or incorrectly formed before he attains his second 
year; and . . . many durable impressions are made at the termination of the 
first twelve or even six months of his existence” (Raymont 1973:71). Daar-
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mee beklemtoon Owen die belangrikheid van ’n goeie omgewing vir die vor- 
ming van die jong kind se persoonlikheid en die opheffingskrag van opvoe- 
ding. Talle bewaarskole is hierna gestig.

Die eerste bewaarskool in Engeland is in Westminster, Londen met 150 
kinders gestig deur die eerste onderwyser wat in New Lanark, Skotland, in 
Owen se diens was, naamlik James Buchanan (1791-1868). Samuel Wil- 
derspin (1792-1866), beïndruk met die bewaarskool van Buchanan (wat ver- 
keerdelik Owen se opvoedingsidees as sy eie voorgehou het), stig in 1820 ’n 
bewaarskool in Spitalfields, Engeland. Meer bewaarskole is spoedig in ander 
groot stede van Groot-Brittanje (dit wil sê Engeland, Skotland en Wallis) 
gestig.

Met die steun van Charles en Elizabeth Mayo verenig die bewaarskole in 
die Infant School Society wat nóg meer bewaarskole opgerig het, sodat daar 
teen 1835 reeds meer as 500 bewaarskole in Brittanje was. Onder die be- 
skerming van die Infant School Society het Elizabeth Mayo begin om bewaar- 
skoolonderwyseresse deur middel van haar Home and Colonial Society op te lei.

In dié tyd kom die kindertuin (of Kindergarten) as ’n verdere vorm van klein- 
kinderonderwys in Groot-Brittanje tot stand. Die kindertuin het in 1840-1850 
in Duitsland tot stand gekom deur die toedoen van Friedrich Wilhelm Fróbel 
(1782 -  1852). Die kindertuin wat meer op die middelklas gerig was, het aan- 
vanklik veel minder aanklank gevind as Owen se bewaarskole wat die arbei- 
dersklasse bedien het.

8 .2 .3  O werheidsm aatreëls ter  bevordering van 
kleinkinderonderw ys

8 .2 .3 .1  Die “ Reform A ct” van 1 832 , die “ Factory A ct” van 
1 8 3 3  en die “ C om m ittee of Council on Education” 
van 1 839

In Brittanje was die ontplooiing van owerheidsbetrokkenheid by kleinkinder- 
onderwys een van “general discussion, followed by an official enquiry, re- 
port and more public debate” (Kent 1970:35). Desnieteenstaande kan die wor- 
dingsgang daarvan slegs histories-pedagogies deurskou word indien die de- 
batte, bevindings deur kommissies en wette wat die basis van sekere besluite 
ten grondslag lê, telkens uitgelig word. (Die wette waarna verwys word is 
algemene onderwyswette waarvan slegs enkele artikels op kleinkinderonder- 
wys betrekking het.)

Openbare druk, die onvermoë van die kerk om voldoende onderwysgeleent- 
hede vir alle kinders te skep en ’n nuwe ingesteldheid waarin kinderarbeid 
as ’n onmenslike praktyk afgekam is, het die owerheid geen ander keuse ge- 
laat as om by die onderwys betrokke te raak nie. Die eerste wetlike betrok- 
kenheid van die owerheid het in 1832 met die Reform Act ’n aanvang geneem.
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Met hierdie hervormingswet is die beginsel van owerheidsgeïnisieerde on- 
derwys aanvaar. Om uitvoering aan die beginsel te gee volg die Factory Act 
van 1833 as die eerste stap om kinders van fabrieksarbeid te onthef. Kinders 
jonger as nege jaar kon nie meer deur fabrieke in diens geneem word nie en 
in Maart 1834 het die owerheid ’n bedrag van 20 000 bewillig om dié kinders 
in skole op te neem. Teen 1862 is reeds 80 000 vir dié doel bestee en in Junie 
van dieselfde jaar is daar ook ’n komitee aangestel om onder meer kleinkin- 
deronderwys te ondersoek.

Owerheidsbetrokkenheid by die onderwys is in 1839 verder gevoer met die 
instelling van die Committee of Council on Education (sedert 1964 die De- 
partment of Education). Dié komitee, wat hoofsaaklik aangestel is as toe- 
sighouers oor die besteding van staatsfondse wat vir onderwys bewillig is, 
het vir die eerste keer inspekteurs van onderwys benoem vir die een-en-veertig 
bewaarskole wat op daardie stadium in Groot-Brittanje bestaan het. In 1845 
gee Joseph Fletcher in sy Minutes of the Committee of Council die eerste ge- 
detailleerde inspekteursverslag met betrekking tot dié bewaarskole (sowat 
die helfte) wat aan primêre skole verbonde was. Die ander bewaarskole was 
selfstandige inrigtings wat onder die beheer gestaan het van onderwyseresse 
wat hul opleiding aan Elizabeth Mayo se Home and Colonial Society ontvang 
het. In die woorde van Fletcher het bewaarskole ten doel gehad “to habitua- 
te . . . fluctuating minds to order and obedience, to awaken good feelings by 
little moral and scriptual stories, illustrated perhaps by pictures, and, above 
all, to promote and superintend . . . amusements” (Raymont 1973:163- 164).

8 .2 .3 .2  Die “N ew castle C om m ission” van 1858

Op 30 Junie 1858 is ’n parlementêre kommissie, die Newcastle Commission 
onder voorsitterskap van die hertog van Newcastle benoem, om ondersoek 
in te stel na die algemene toestand van die onderwys in Brittanje. In die Kom- 
missie se verslag van 1861 is daar met waardering melding gemaak van die 
werk wat in openbare bewaarskole met betrekking tot die onderrig van die 
drie R’e (reading, writing and arithmetic) gedoen word. Na aanleiding van 
die Newcastle Kommissie se bevindings en aanbevelings het die Revised Code 
in 1862 (wat eers in 1897 herroep is) verskyn “which introduced the ad- 
ministrative principle of payment by results” (Whitbread 1972:26).

Subsidie sou voortaan aan bewaarskole toegeken word op grond van sko- 
lastiese vordering wat drie- en vierjariges volgens die oordeel van inspekteurs 
gemaak het. Groot wrywing is hierdeur veroorsaak. Inspekteurs was selde 
onderlê in kleinkinderonderwys en hul verslae, gebaseer op ’n algemene in- 
druk, het geen begrip van die funksies en doelstellings van bewaarskole 
weerspieël nie. Een inspekteursverslag, verteenwoordigend van die algeme- 
ne kritiek in dié tyd, het onder meer melding gemaak van “the dull gallery 
lessons, the meaningless object lessons, and the poor teaching of the three 
R’s” (Raymont 1973:244).
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8 .2 .3 .3  Die verdere verloop van ow erheidsbetrokkenheid by 
kleinkinderonderw ys in die negentiende eeu

In ’n poging om die leemtes in onderwysvoorsiening te vul, is die Elementary 
Education Act (ook die Forster Act genoem) in 1870 aanvaar. Daarvolgens is 
Brittanje in skooldistrikte, onder die jurisdiksie van skoolrade, verdeel. Skool- 
plig, wat deur die skoolrade ingestel kon word, is vir kinders tussen die ou- 
derdomme van vyf en dertien jaar voorgestel. Min skooirade het hierop ge- 
reageer en talle kinders is steeds sonder onderwys gelaat. Met die Education 
Act van 1880 is skoolplig ingestel vir kinders tussen die ouderdomme van 
vyf en dertien jaar met die doel “to get children out of the dangerous condi- 
tions of the slum street into some kind of institution . . .” (Chazan 1973:27). 
Die Education Acts van 1870 en 1880 het geen amptelike voorsiening vir die 
onderwys van kinders jonger as vyf jaar gemaak nie en inspeksieverslae het 
bewys dat die vordering van die inrigtings vir kleinkinderonderwys geduren- 
de die laaste kwart van die negentiende eeu stadig en sporadies van aard was. 
Van tyd tot tyd is daar van owerheidsweë waardevolle wenke en advies aan 
bewaarskole verskaf, maar in baie gevalle was onderwyseresse te onbekwaam 
om dit te benut. Die owerheid het hom daarom toenemend begin toelê op die 
verbetering van onderwysersopleiding en sy steun toegesê aan onderwyskol- 
leges wat sedert 1874 deur die Fróbel Society gestig is.

Teen 1900 is kieinkinderonderwys behartig in kleuterklasse (as deel van 
die primêre skool), bewaarskole en kindertuine. Die klem het egter begin ver- 
skuif na aparte kleuterskole as voorsieningsmodus vir die klein kind omdat 
Onderwyserskolleges nie in die toenemende vraag na onderwyseresse kon 
voorsien nie en omdat daar ook te min klaskamergeriewe vir die heel klein- 
tjies in die primêre skool was. Tot sestig kinders is per klas geakkommodeer.

8 .2 .4  K leinkinderonderw ys in d ie tw in tigste  eeu

8 .2 .4 .1  Aanloop tot gebeure in die tw intigste eeu

In ’n poging om bovermelde leemtes die hoof te bied, is skoolrade deur die 
1902-Education Act met 330 plaaslike owerhede, die sogenaamde Local Edu- 
cation Authorities (LEA’s), vervang. Die LEA’s het strenger toelatingsvereistes 
tot owerheidsondersteunde kleinkinderskole ingestel wat die bywoningsyfer 
skerp laat daal het. Daardeur is baie kinders van behoorlike versorging 
uitgesluit.

Meer positief was die belangrike administratiewe veranderings wat aan die 
begin van die twintigste eeu ten opsigte van inspekteurs van skole gemaak 
is. In 1883 is die eerste vroue inspektrises aangestel nadat vroue vir ’n tyd- 
perk van drie-en-veertig jaar (1840-1883) uitgesluit is van die inspektoraat. 
In die eerste inspeksieverslag van die vroulike inspektoraat in 1905, is sterk 
standpunt ingeneem teen kleuterklasse as deel van ’n primêre skool. Die in-
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spektoraat het gewys op die “horrifying stories of little children sitting in gal- 
leries and reciting their tables one hundred times over and not being allowed 
to move for as long as two hours’’ (Chazan 1973:27). ’n Tweede soortgelyke 
verslag, die Report upon the attendance of children below the age of five, is in 
1908 deur die Consultative Committee ingedien. Daarin is die oprigting van 
selfstandige kleuterskole as alternatief voorgestel vir veral kinders wie se 
huislike omstandighede nie na wense was nie. (Hierdie ideaal is eers in 1918 
verwesenlik).

Die swak bywoning van owerheidsondersteunde bewaarskole en kleuter- 
klasse was ’n stimulus om private kleuterskole op te rig waar die klem hoof- 
saaklik op gesondheid en versorging sou val. Met die Education Act van 1907 
is ’n skoolgesondheidsdiens in die lewe geroep nadat bevind is dat ongeveer 
40% van alle kleuters wat tot private kleuterskole toegelaat is, mediese sorg 
nodig gehad het. In 1914 stig Rachel (1859-1917) en Margaret (1860-1931) 
McMillan hul eerste opelugkleuterskool in Deptford. Groot klem is gelê op 
behoorlike versorging, higiëne, oefening en vars lug. Met die Education Act 
van 1918 (H.A.L. Fisher, ’n Oxfordse historikus het ’n groot aandeel in die 
aanvaarding van dié wet gehad) is amptelik goedkeuring vir die oprigting van 
selfstandige kleuterskole vir kinders tussen die ouderdomme van twee tot vyf 
jaar verleen. Vir kinders jonger as twee jaar is gesinsopvoeding aanbeveel, 
terwyl drie- tot vyfjarige kinders in kleuterklasse geakkommodeer kon word.

8 .2 .4 .2  Die “ Education A ct” van 191 8

“The year 1918 will stand out in the history of Education with even greater 
lustre than the year 1870. The Forster Bill (1870) decreed that sooner or la- 
ter, every child should learn the three R’s. Mr Fisher’s Bill (1918) decreed 
that every child shall, sooner or later, have nurture as well as teaching” (Kent 
1970:31). Om aan onderwys van kleuters uitvoering te gee is bepaal dat ower- 
heidsondersteunde kleuterskole voortaan deur die LEA’s gesubsidieer sou 
word met dié voorbehoud dat inspekteurs van die Board ofEducation die stan- 
daarde in kleuterskole moes bepaal. Om aan die versorgingsgedagte uitvoe- 
ring te gee is bepaal dat die ministerie van gesondheid voortaan verantwoor- 
delik sou wees vir die beheer oor gesondheidstoestande in private kleuterskole.

In 1925 is die volgende aanvullende regulasies met betrekking tot kleuter- 
skole uitgevaardig: kleuterskole sou opgerig word waar die sosiale nood die 
hoogste was — soos aanbeveel in 1908; in ’n poging om bywoning te stimu- 
leer is die intreevlak van kleuters tot ’n kleuterskool na twee jaar verlaag; 
noodsaaklike gesondheidsdienste soos die voorsiening van maaltye, mediese 
dienste en so meer sou geïmplementeer word en die aantal kinders in ’n kleu- 
terskool mag slegs in hoogs uitsonderlike gevalle 40 oorskry. Die ekonomie- 
se depressie het die stiptelike uitvoering van die regulasies verhinder. In 1933 
is die voorsitter van die Board of Education, Prof. Hadow, genader om die 
hele spektrum van kleinkinderonderwys opnuut te ondersoek. Geen ower- 
heidsbesluite het egter op sy verslag gevolg nie.
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8 .2 .4 .3  Die “ Education A ct” van 1944

Die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) het nuwe koers aan kleinkinderon- 
derwys gegee. Om die leemtes in die owerheid se voorsiening van geriewe 
vir kleinkinderonderwys uit te skakel, het die plaaslike gesondheidsdienste 
dagskole (dagsorgsentrums) vir die kinders van werkende moeders ingestel. 
Aan die einde van die oorlog was daar reeds meer as 1 431 dagskole vir 68 000 
kinders.

Aangespoor deur die sukses van dagskole het die Education Act van 1944 
(wat onder leiding van R.A. Butler aanvaar is) bepaal dat die Local Education 
Authorities moes toesien dat “provision is made for pupils who have not at- 
tained the age of five years by the provision of nursery schools, or altema- 
tively of nursery classes attached to infant schools’’ (Pedley 1964:6). Die uit- 
voering van die wetsbepalings het egter slegs ’n ideaal gebly.

Die “baby boom’’ (Swift 1984:81) van die na-oorlogse jare het owerheids- 
voorsiening van kleinkinderonderwys feitlik geheel en al tot ’n stilstand ge- 
dwing. Alle beskikbare fasiliteite is opgeneem om skoolpligtiges te akkom- 
modeer. In 1960 het die Minister van onderwys in ’n amptelike omsendbrief 
alle verdere uitbreiding van kleinkinderonderwys opgesê. Om aan die ver- 
smorende effek van hierdie besluit te ontkom het private organisasies begin 
om self in die aanvraag na kleinkinderonderwys te voorsien. Private organi- 
sasies soos die Pre-school Playgroups Association, die National Campaign for 
Nursery Education en die Association for Multi-racial Playgroups is in die lewe 
geroep. Teen 1966 was daar reeds meer as 200 000 drie- en vierjariges in 
sowat 600 speelgroepe. Tesame met nog ongeveer dertig ander organisasies 
is onder leiding van prof. Simon Yudkin in A Report on the care of pre-school 
children met goeie gevolge geagiteer vir meer en beter voorsiening van klein- 
kinderonderwys as wat die speelgroepe kon bied.

8 .2 .4 .4  Die “ Plowden R eport” van 196 7

In 1967 het die owerheid op openbare dmk gereageer en Lady Bridget Plow- 
den tot voorsitter van die Plowden-kommissie benoem om die stand van klein- 
kinderonderwys te ondersoek. Haar uiteindelike aanbevelings het sterk op 
die Hadow Report van 1933 gesteun, en die volgende rigtinggewende aanbe- 
velings bevat. Aangesien die owerheid ongeveer 16% van alle onderwys vir 
die klein kind, met die grootste konsentrasie in Londen, verskaf het, het Plow- 
den voorgestel dat “areas of particular deprivation should be singled out as 
’education priority areas’ (EPAs) and . . . extra resources should be allocated 
to improve the provision of nursery schools in these areas’’ (Kent 1970:72). 
Klasgroottes moes verminder word tot 30 kinders en slegs een Íntreedatum 
per jaar moes vir vyfjariges wat bewaarskole wou bywoon, geld. Bewaarsko- 
le moes na First Schools herdoop word en kinders sou dié skole vir drie in 
plaas van twee jaar besoek. Die White Papervan 1972 het bogenoemde aan-
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bevelings verder uitgebrei sodat kleinkinderonderwys ten einde laas op dreef 
gekom het (Marriott 1985:19).

Die owerheidstruktuur wat tans verantwoordelik is vir alle aangeleenthe- 
de rakende kleinkinderonderwys in Brittanje, sien soos volg daaruit:

•  Department of Education and Science (DES)
-  Kleuterskole
-  Kleuterklasse verbonde aan primêre skole

•  Department of Health and Social Security (DHSS)
-  Private kleuterskole
-  Dagskole

•  Local Educational Authorities (LEA)
-  Registreer persele vir private speelgroepe
-  Registreer dagmoeders wat agt of meer kinders versorg.

Bovermelde owerhede het onlangs 'n dinkskrum (Central Policy Review Staff) 
gevorm waardeur gepoog word om verdere momentum aan kleinkinderon- 
derwys in Groot-Brittcmje te gee. Pogings word veral aangewend om die funk- 
sies van die verskillende beheerliggaame te koórdineer tot voordeel van klein- 
kinderonderwys in die algemeen.

8 .3  Europa

Vir baie jare het die wanopvatting bestaan dat die lidlande van die Europese 
gemeenskap op ’n uitgebreide skaal vir kleinkinderonderwys voorsiening ge- 
maak het. Die eerste daadwerklike optrede van die Europese gemeenskap 
om kleinkinderonderonderwys werklik te bevorder, lê egter maar ’n paar jaar 
in die verlede! In 1971 het die Council of Europe ’n projek geloods met die 
doel om algemene riglyne met betrekking tot kleinkinderonderwys vir die ver- 
skillende lidlande neer te lê. “The project began at a time when, with a few 
notable exceptions, pre-school education was not well established in member 
states and yet there was a big demand for it, far in excess of available provi- 
sion” (Woodhead 1979:1).

In 1973 is ’n kleinkinderonderwyskonferensie in Parys gehou wat ’n voort- 
setting van die Council ofEurope-projek was. Die volgende vrae is as die kem 
van die konferensie uitgesonder (OECD 1977:7-8):

•  Watter argumente bestaan vir die goedkeuring / afkeuring van kleinkinder- 
onderwys?

•  As verpligte kleinkinderonderwys verwerp word, op watter basis moet dit 
voorsien word?

•  Moet dit deeltyds of heeltyds voorsien word?
•  As kleinkinderonderwys nie verpligtend is nie, hoe moet die balans tussen 

die aanvraag en aanbod daarvan hanteer word?
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Tydens die konferensie is vyf lidlande benoem om hierdie aangeleentheid te 
ondersoek: Nederland, Denemarke, Oostenryk, die Federale Republiek van 
Duitsland en Finland en in 1977 is Switserland ook betrek. Sonder om aan- 
dag aan ’n oorkoepelende beleid vir kleinkinderonderwys in Europa as ’n ge- 
heel te gee, word slegs enkele Europese lande vervolgens uitgesonder om 
as eksemplare te dien van die ontwikkelingsgang van kleinkinderonderwys 
aldaar.

8.3 .1  N ederland

Die Hervormingsperiode (vanaf 31 Oktober 1517 toe Martin Luther sy 95 stel- 
linge aan die kerk van Wittenberg se kennisgewingbord vasgespyker het tot 
1648 met die Vrede van Wesfale) bly een van die moeilike tydperke om ’n 
onpartydige beeld oor te vorm. Die Katolieke kerk beskou dié tydperk as die 
tyd van die Protestantse opstand of skeuring terwyl die Protestante dit as 
die tyd van die Hervorming beskryf. Wat wel waar is, is dat dit die einde 
van die eenheid van die Christendom beteken het en ’n splintemuwe bede- 
ling vir die Westerse mens ingelui het. Een van die belangrikste onmiddelli- 
ke gevolge van die Hervorming was die reeks godsdiensoorloë en die stryd 
om godsdiensvryheid en -gelykheid wat tussen die sewentiende en die ne- 
gentiende eeu in Europa gewoed het. Die onwilligheid van die Nederlandse 
owerheid om betrokke te raak by kleinkinderonderwys, moet beskou word 
teen die agtergrond van dié godsdiensstryd tussen die Katolieke en 
Protestante.

8 .3 .1 .1  Die aanvangsjare en vestiging van kleinkinderonderwys

(a) Die Begijnhof”

Dit is moeilik om vas te stel presies hoe en wanneer kleinkinderonderwys 
in Nederland sy beslag gekry het. Dit word algemeen aanvaar dat die Begijn- 
hof die eerste inrigting was wat kleinkinderonderwys onderneem het. Vol- 
gens Nijkamp (1970:15) dateer gegewens omtrent dié inrigting so ver temg 
as die dertiende eeu toe ’n Begijnhof in 1240 gestig is met die doel om gods- 
diensonderwys aan jong kinders te gee.

Die onderwyseresse in hierdie beginskole het as Begijntjes bekend gestaan. 
Hulle was godsdienstige vroue wat aanvanklik verspreid in ’n stad (of stede) 
gewoon en slegs vir godsdiensoefeninge vergader het. Later het hulle (elk 
in ’n eie huisie) in ’n Begijnhof gaan woon waar die daaglikse roetine uit oefe- 
ning, meditasie, handwerk, weef, spin en die opvoeding van kinders — hoof- 
saaklik dogters van 1-10  jaar — bestaan het.
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(b) Die “K lopjeschool” (“Cloppen”)

Klopjes verwys na vroom vroue wat hulle aan godsdiens, meditasie en die on- 
derwys van seuns in Klopjeschole gewy het. Seuns uit meer gegoede families 
(“de deftichste burgerkinderen” — Wellinga 1964:29) het hierdie skole by- 
gewoon. Die Klopjeschole het ook ouer seuns toegelaat tot verontwaardiging 
van private leermeesters wat hul inkomste daardeur verbeur het. In die vyf- 
tiende eeu is wetgewing in Dordrecht en Amsterdam uitgevaardig wat Begijn- 
en Klopjeschole verbied het om seuns ouer as sewe jaar in te neem. Hulle moes 
die Groote- of Nieuwe Schole besoek.

(c) Die “M atressenschool”

Weinig aandag is van owerheidsweë aan die opvoeding van meisies bestee. 
Die toestand is aanvanklik ten goede opgelos. Roepingsbewuste vroue, be- 
kend as matresse, het hulle oor die meisies ontferm en matresskole vir hulle 
opvoeding opgerig. Van die matresse het dikwels ’n voortreflike invloed op 
die meisies uitgeoefen.

Aan die einde van die sestiende eeu het die karakter van die matresskole 
algaande verander. Die plek van die roepingsbewuste matresse wat hul uit 
liefde vir die saak aan die opvoeding van die meisies gewy het, is mettertyd 
ingeneem deur matresse wat teen vergoeding diens gelewer het. Hulle was 
ouerige vroue van wie geen kwalifikasies of bevoegdheid vereis is nie. Geen 
toesig of beheer is deur die owerheid uitgeoefen nie. Tot aan die begin van 
die negentiende eeu was die meeste matresse analfabete wat hul handteke- 
ning met ’n kruisie getrek het. Kon die matresse wel lees, was die Bybel en 
die Haneboek (’n ABC-boek uit die jaar 1650) die enigste leesstof. Kinders 
is in donker, vogtige, vuil kelderruimtes onderrig sodat matresskole dikwels 
in die verlede as hole van menslike ellende beskryf is (Stoll 1963:269).

Die ouers en owerheid het hierdie toestand oogluikend toegelaat. Solank 
as wat die matresse aandag aan godsdiensonderrig gegee het, is geglo dat 
die kind tot ’n deugsame en goeie mens sou ontwikkel. Nog onbegrypliker 
is dat die opvoedingsgedagtes en geskrifte van vooraanstaande opvoedkun- 
diges uit die sestiende tot negentiende eeu (byvoorbeeld Johann Amos 
Comenius (1592 -1670), John Locke (1637 -1704) en Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1798)) die ouers en owerheid ongeroerd gelaat het. Matresskole het 
oor die hele Europa versprei en het tot diep in die negentiende eeu bly 
voortbestaan.

(d) Die “Bewaarscholen”

In die negentiende eeu het ’n ander skooltjie vir kleinkinderonderwys in België 
en later ook in Nederland ontstaan, naamlik bewaarskole. Alhoewel bewaar- 
skole nooit deur die owerheid gewettig is nie, was dit ’n belangrike ontwik-
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keling in die wordingsgeskiedenis van kleinkinderonderwys. Bewaarskole was 
hoofsaaklik filantropiese instellings vir kinders uit die armer stand wat dikwels 
deur hul ouers verwaarloos is.

Die eerste bewaarskool is in Brussel deur die Nederlandse Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen gestig. Ander stede het spoedig gevolg. Die uitbreiding 
van bewaarskole is egter deur die godsdiensstryd wat sedert 1853 in Neder- 
land gewoed het, tot ’n stilstand gedwing.

8 .3 .1 .2  O w erheidsm aatreëls ter bevordering van 
kleinkinderonderw ys

Toenemende druk van Protestantse ouers het die owerheid aan die begin van 
die negentiende eeu gedwing om ten behoewe van kleinkinderonderwys in 
te gryp. In 1806 is ’n wet uitgevaardig waardeur bestaande en die oprigting 
van nuwe matresskole onder die toesig en beheer van inspekteurs geplaas 
is. Voortaan sou daar ’n “acte van algemeene toelating” (Nijkamp 1970:47) 
van voornemende onderwyseresse vereis word. So ’n sertifikaat kon verkry 
word deur ’n eksamen in lees en skryf af te lê. Die groot hoeveelheid analfa- 
bete onder die matresse het die owerheid genoop om oorgangsmaatreëls in 
te stel sodat daar nie ’n tekort aan matresse sou ontstaan wat talle kinders 
sonder versorging sou laat nie. Derhalwe is gereël dat ’n tydelike sertifikaat 
deur ’n plaaslike skoolkommissie of skoolinspekteur uitgereik kon word. Dié 
owerheidsmaatreël was egter gedoem, omdat nóg die skoolkommissie nóg 
die plaaslike owerhede van die bestaan van talle matresskole geweet het.

In 1821 het ene H. Mulder, ’n skoolhoof van s’Gravenhage, namens die 
plaaslike skoolkommissie ’n ondersoek na toestande in die matresskole on- 
derneem. Sy verslag oor die toestand in die skole was nie baie gunstig nie. 
H.W.C.A. Visser het in 1823 ’n Handleiding voor Houderesse van kleine Kin- 
derscholen gepubliseer waarin hy gepoog het om die owerheid opnuut bewus 
te maak van die haglike onderwystoestande in die matresskole. Dit sou egter 
lank duur voordat die owerheid ems met dié ongunstige bevindinge gemaak 
het. Wat wel gedoen is, was om die verantwoordelikheid vir hierdie skole 
op die provinsiale besture en plaaslike skoolkommissies af te skuif om so- 
doende die besteding van staatsfondse te besnoei.

Met verwysing na kleinkinderonderwys in die algemeen, het die owerheid 
tot in 1857 gepoog om deur middel van reglemente, verordeninge en instmk- 
sies beheer oor die toelatingsouderdom van kinders tot matresskole en be- 
waarskole, bekwaamheid en geskiktheid van onderwyseresse, kurrikula en 
so meer uit te oefen, maar met weinig sukses. Deur die toedoen van Minister 
Van Rappard is alle owerheidsbetrokkenheid by kleinkinderonderwys vanaf 
1857 deur wetgewing beëindig. Een voorwaarde, naamlik dat geen onderwys 
toegelaat sou word in lokale wat nie deur ’n provinsiale of plaaslike owerheid 
goedgekeur is nie, is egter behou. Ten spyte daarvan kon nie verhoed word 
dat kleuterskole in pakhuise en agterplase bedryf word nie.
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In 1881 het die skoolkommissies van Noord-Brabant, Limburg, Friesland, 
Groningen, Overijsel, Drente, Gelderland en Utrecht die owerheid versoek 
om weer beheer oor kleuteronderwys oor te neem, dog sonder sukses.

8 .3 .1 .3  K leinkinderonderwys in die tw intigste eeu

In 1920 is die eerste Minister van Onderwys in Nederland, ene dr. J. Th. de 
Visser, aangestel. Met sy Wetsontwerp tot regeling van het voorbereidend on- 
derwijs van 1921 het hy gepoog om kleinkinderonderwys weer wetlik te reël. 
In 1923 slaag hy daarin om die laer onderwyswet van 1920 dienooreenkomstig 
te wysig.

Na die Tweede Wêreldoorlog (1939 -1945) is daadwerklik ems gemaak met 
kleinkinderonderwys. Met die aanname van die Kleuteronderwyswet van 1955 
is kleinkinderonderwys in Nederland op ’n stewige grondslag geplaas.

As gevolg van die promulgering van hierdie wet op 1 Januarie 1956 het 
die volgende stelsel vir kleinkinderonderwys in Nederland in swang gekom:

•  voorskoolse opleiding is nie verpligtend nie;
•  die toelatingsouderdom tot kleuterskole is vier jaar en die kind moet die 

skool op sewejarige ouderdom verlaat behalwe as ’n mediese ondersoek 
toon dat hy nog nie gereed is om die gewone primêre onderwys te ontvang 
nie (in sodanige geval mag die kind tot agtjarige ouderdom aanbly);

•  die maksimum getal kinders per onderwyser is veertig;
•  om as kleuterskoolonderwyseres aangestel te word moet die persoon ’n 

naskoolse onderwyssertifikaat besit;
•  daar is openbare en privaat inrigtings vir die opleiding van kleinkinderon- 

derwyseresse;
•  om tot hierdie inrigtings toegelaat te word moet die kandidate die oplei- 

ding ontvang wat deur die wet voorgeskryf word of ’n toelatingseksamen 
geslaag het;

•  opleidingskursusse duur twee tot vier jaar, afhangende daarvan of die kan- 
didaat ’n kleuteronderwyseres of die hoof van die kleuterskool wil word;

•  onderwys in afgekeurde lokale word verbied; en - ’n onderwyseres wat haar 
aan onbetaamlike gedrag skuldig maak, kan ontslaan word.

Die jongste stand van sake is dat alle kleinkinderonderwys wat in Nederland 
in kleuterskole aangebied word, onder die gesag staan van die Minister van 
Onderwys, hetsy dit openbare (voorsien deur die plaaslike owerheid) of pri- 
vate kleuterskole (voorsien deur Protestantse — 3%, Rooms-Katolieke — 35% 
of neutrale organisasies) is. Onder die Minister ressorteer twee hoofinspek- 
teurs en agt-en-twintig inspekteurs en inspektrises as toesighouers. Die ower- 
heid ondersoek tans die moontlikheid om die toelatingsouderdom tot kleu- 
terskole na drie jaar te verlaag.

Alle bewaarskole in Nederland staan onder die gesag van die Minister van 
Volkswelsyn. Die administrasie van bewaarskole is die verantwoordelikheid
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van die plaaslike owerheid. In samewerking met inspekteurs stel hulle onder 
meer onderwyseresse aan en sorg dat die getal kinders per onderwyseres nie 
agt-en-dertig oorskry nie.

’n Relatief nuwe ontwikkeling in Nederland is die opkoms van speelgroepe 
vir kinders van twee en drie jaar. Die inisiatief het gekom van middelklas 
moeders. Speelgroepe word nie deur die wet beheer nie, maar word finan- 
sieel ondersteun deur die plaaslike owerheid. Die meeste speelgroepe is ver- 
enig in ’n nasionale organisasie, die Werkgemeenschap Kindercentra.

8 .3 .2  Frankryk

Sedert die Franse Revolusie (1789 -  1795) het die verskillende owerhede aan 
bewind nooit weer aan die slagspreuk “Vryheid, gelykheid en broederskap” 
ontkom nie. Daarin moet nie ’n propagandistiese betrokkenheid ingelees word 
nie, maar eerder ’n owerheidsbetrokkenheid wat tot die voordeel van onder- 
wys in die algemeen gestrek het. Veral kleinkinderonderwys is daarmee op 
die voorpunt van ontwikkelinge in Europa geplaas.

8 .3 .2 .1  Die aanvangsjare en vestiging van kleinkinderonderwys

Die aanvang van kleinkinderonderwys in Frankryk sentreer rondom Jean 
Frédéric Oberlin (1740-1826), ’n Lutherse predikant wat in 1767 na die ge- 
meente Waldbach in die distrik Banc-de-la-Roche (in Duits: Steinthal) op die 
grens van die Franse provinsie Elsas-Lotharinge beroep is. Tydens pastorale 
huisbesoek maak Oberlin kennis met Sara Banzet, ’n drie-en-twintigjarige boe- 
remeisie, wat op eie inisiatief kleuters leer brei het.

Oberlin het Sara se potensiaal onmiddellik ingesien. Met die toestemming 
van haar ouers het Oberlin in 1770 ’n kamer gehuur en kinders wat aan aller- 
lei gevare blootgestel was of wat reeds die slegte gewoonte van ledigheid en 
ondeug aangeleer het omdat hulle ouers by die werk was, onder Sara se sorg 
geplaas. Daarmee is die eerste bewaarskool (salle d ’asile) in die geskiedenis 
gestig.

Saam met sy vrou het Oberlin ook sagsinnige en liefdevolle dames begin 
oplei as bewaarskoolonderwyseresse (condudrices) en ’n ander tipe bewaar- 
skool, die sogenaamde breiskool (écoleá tricoter), gestig. Die onderwyseresse 
se taak was om kleiner kinders behoorlike Frans te leer praat en om die gro- 
ter kinders terselfdertyd te leer spin, brei en sing (Eming 1976:11). Aandag 
is gegee aan die basiese beginsels van aardrykskunde, algemene en Bybel- 
geskiedenis en godsdiensonderrig. Alles moes aanskoulik voorgestel word. 
Tydens speeltye is toesig gehou dat kinders nie kwaad doen of hulle beseer nie.

In 1824 het Oberlin ’n artikel in ’n Franse tydskrif gepubliseer waarin hy 
sy werksaamhede uiteengesit het. Aangegryp deur Oberlin se suksesse, het 
Markiesin de Pastoret haar bewaarskool vir die versorging van suigelinge {école 
pour petits enfants) begin. Dit was ’n tydige uitkoms vir moeders wat weens
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die ekonomiese toestande en industriële ontwikkeling in Frankryk geduren- 
de die negentiende eeu genoodsaak was om tot die arbeidsmark toe te tree. 
Onafhanklik hiervan het die burgemeester van ’n kommune buite Parys, ene 
Jean-Denys Cochin, in 1825 ook met kleinkinderonderwys begin. Die vroeë 
dood van sy vrou het sy twee klein kindertjies wees agtergelaat. Die invloed- 
ryke Cochin het die Markiesin Madame de Pastoret in diens geneem om die 
versorging van sy kinders oor te neem. Vir Cochin was die saak van kleinkin- 
deronderwys só belangrik dat hy selfs reise na Engeland onderneem het om 
hom op die hoogte te stel van ontwikkelinge aldaar. Op sy voorspraak en aan- 
beveling het die voorsiening van kleinkinderonderwys ’n munisipale aange- 
leentheid in Parys geword. Ander Franse kommunes en stede het spoedig 
gevolg.

8 .3 ,2 .2  Owerheidsm aatreëls ter bevordering van 
kleinkinderonderwys

In 1833 is die eerste onderwyswet in Frankryk aanvaar waardeur alle inrig- 
tings vir kleinkinderonderwys amptelik gesluit is. Die Minister het aange- 
voer dat kleuters nie net opgepas is nie, maar verkeerdelik ook onderwys ont- 
vang het. ’n Meer bekwame opvolger het egter die onnodigheid van so ’n 
drastiese stap ingesien en by die owerheid aanbeveel dat die bewaarskole (sal- 
les d ’asile), wat aanvanklik deur Sara Banzet begin is, oorgeneem word as 
deel van die nasionale onderwyssisteem. ’n Ordonnansie van 1837 het dié 
besluit verder uitgebrei en aanbeveel dat ’n vroulike inspektoraat, saamgestel 
uit onderwyseresse van bestaande bewaarskole, aangestel moes word vir die 
toesig oor en die administrasie van hierdie skole. Insgelyks kon hulle behulp- 
saam wees met die opleiding van voomemende bewaarskoolonderwyseres- 
se. Die stigting van nuwe bewaarskole is terselfdertyd ook sterk aangemoe- 
dig. Vanaf 1840 is owerheidsubsidie aan goedgekeurde bewaarskole 
toegestaan.

Die reëlings in verband met kleinkinderonderwys wat vandag nog in 
Frankryk geld, het beslag tydens die tydperk van die Derde Republiek 
(1875-1940) gekry. In 1881 is ’n wet onder die leiding van Jules Ferry aan- 
vaar, wat kleinkinderonderwys op die slagspreuk “free, compulsory and se- 
cular” (Austin 1976:194) gegrondves het. In 1882 is skoolplig ingestel vir kin- 
ders tussen die ouderdomme van ses en dertien jaar. Op 30 Oktober 1886 
volg ’n wet en op 18 Januarie 1887 ’n konstitusionele dekreet waarvolgens 
bewaarskole {salles d ’asilé) met kleuterskole (écoles maternelles) vervang is as 
komponent van primêre onderwys (Moody 1978:99).

Dit was veral te danke aan die onvermoeide ywer van Pauline Kergomard 
(1838-1925) dat die Franse kleuterskool van 1879 af op die voorpunt geplaas 
is van ’n opvoedkundige hervormingsbeweging. As hoofinspektrise (inspec- 
trice générale) (1879-1917) het sy vryheid om te kan speel as onontbeerlik 
vir die klein kind beskou. Sy was veral gekant teen onderrig in die drie R’e
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vir kinders jonger as ses jaar. Onder haar leierskap was die doel van die kleu- 
terskool (école maternelle) om ’n situasie daar te stel waarin die kind geborge 
kon voel en waarin sy persoonlikheid en sosiale relasies kon optimaliseer. Van 
onderwyseresse is ook verwag om die kind se nuuskierige en leergierige aard 
te stimuleer. Maar, skryf sy in 1907, “France had failed to realize the possi- 
bilities of the école maternelles and . . . this failure was due to inadequate 
training of teachers for these schools” (Forest 1972:104). Onderwysersoplei- 
ding vir kleinkinderonderwys is vir dekades lank op ’n lukraak wyse hanteer.

8 .3 .2 .3  K leinkinderonderw ys in die tw intigste eeu

Vanaf 1920 tot na die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) het die funksies 
van die kleuterskole (école maternelles) min verander. “Their functions were 
primarily protective, secondarily educative and they continued to fill impor- 
tant social needs, especially for the poor” (Austin 1976:178). Die dekreet van 
1887 is op 15 Julie 1921 en 11 Februarie 1928 gewysig om aangeleenthede 
soos die oprigting van skole, die saamstel van ’n uniforme kurrikulum en on- 
derwysersopleiding vir kleinkinderonderwys in te sluit. Die kurrikulum vir 
kinders jonger as vyf jaar het ingesluit spel, teken, sang, musiek, handwerk 
en algemene kennis. Kinders ouer as vyf jaar sou onderrig word in lees, skryf 
en reken. Vir die sinvolle funksionering van die kurrikulum word kinders in 
kleuterskole in drie ouderdomsgroepe ingedeel, te wete:

•  die petite vir kinders van twee tot vier jaar;
•  die moyenne vir kinders van vier tot vyf jaar; en
•  die grande vir kinders van vyf tot ses jaar.

Sedert 1928 bestaan daar benewens kleuterskole (école maternelles) ook kleu- 
terklasse (classes enfantines) en die kindertuin {jardin d ’enfants) (Trouillet 
1972:81). Besondere aandag is ook gegee aan die verbetering van onder- 
wysersopleiding vir kleinkinderonderwys.

Kleuterskole (écoles maternelles) (onder die beheer van die Minister van On- 
derwys) word in kommunes of dorpe gestig waarvan die bevolkingstal 2 000 
inwoners oorskry. Die finansiële koste daaraan verbonde word deur die ower- 
heid en kommunes gedeel. In kommunes met ’n kleiner inwonertal, word kleu- 
terklasse (classes enfantines) (onder die beheer van die Minister van Gesond- 
heid) gestig as deel van die primêre skool. Omdat talle kommunes met die 
kwalifiserende inwonertal nagelaat het om kleuterskole te stig, is ’n ampteli- 
ke omsendbrief op 10 November 1931 uitgestuur waarin die belangrikheid 
van selfstandige kleuterskole beklemtoon is. Die reaksie hierop was beson- 
der gunstig. In 1963/64 was ruim 1 miljoen 359 duisend kinders by kleinkin- 
deronderwys betrokke; 75% in kleuterskole en 25% in kleuterklasse. Daar 
bestaan tans ongeveer 16 000 kleuterskole en -klasse in Frankryk en dié ge- 
talle neem steeds toe. Hierdie toename kan onder meer toegeskryf word aan
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die stygende owerheidsfinansiering. In 1958 was die onderwysbegroting by- 
voorbeeld F4,5 miljard teenoor die F26 miljard in 1970. ’n Toename van 7,6% 
oor ’n tydperk van twaalf jaar (Austin 1976:195).

Waar die doel van kleinkinderonderwys in Frankryk aanvanklik was om 
kinders van werkende ouers te versorg, het die aanvraag na kleinkinderon- 
derwys dermate toegeneem dat 90% van alle driejariges en feitlik alle vier- 
tot vyfjariges tans in kleinkinderonderwys opgeneem is. Dié oorweldigende 
syfer impliseer dat skoolbywoning in Frankryk eintlik op vier jaar begin en 
nie op ses jaar (die amptelike skoolplig) nie. Die skooldag strek van 08:30 
tot 16:30. Daama versorg hulppersoneel die kinders van werkende ouers tot- 
dat hulle by die skool gehaal word.

Aan die spits van kleuteronderwys in Frankryk staan die Minister van On- 
derwys met vyf hoofinspekteurs (inspectrices générales) onder hom, verantwoor- 
delik vir onderwysaangeleenthede in die kleuterskole (écoles maternelles). ’n 
Span van drie-en-twintig streekshoofde (recteurs) aan die hoof van drie-en- 
twintig onderwysstreke (rectorates) voer die gesag oor die akademiese inspek- 
teurs (inspecteurs d ’académie) wat van dag tot dag besluite neem rakende die 
kleuterskole (écoles matemelles) in hul streek. Laasgenoemde inspekteurs voer 
weer die gesag oor 150 departementele inspekteurs (inspecteurs departemen- 
taux) wat verantwoordelik is vir toesig oor die hoof van die kleuterskool (di- 
rectricé) en onderwyseresse en die werk van ’n inspekteur van skole verrig. 
Baie aandag word tans gegee aan die vergroting van die onderwyserskorps 
om tred te hou met die groeiende getalle in kleuterskole. Kleuterklasse (clas- 
ses enfantines) ressorteer onder die Departement van die Minister van Ge- 
sondheid en word nie deur bovermelde inspekteurs gekontroleer nie.

Die enigste private inrigtings vir kleinkinderonderwys is dagskole (les 
créches) en kindertuine (jardins d ’enfants). Tereg het Woodhead (1979:5) klein- 
kinderonderwys in Frankryk as ’n “unified, centrally planned, professional 
pre-school education, with little private provision and few voluntary groups 
mnning services” beskryf. Dagskole (les créches) word teen betaling voorsien 
en akkommodeer meestal een- en tweejariges. Kindertuine (jardins d ’enfants) 
word deur individue en private organisasies beheer.

8 .3 .3  Duitsland

Duitsland het nooit blywende staatkundige eenheid geken nie. Sedert die Mid- 
deleeue was die Duitse gebied versnipper in ’n aantal state of staatjies wat 
elkeen onder sy eie regering ’n afsonderlike en selfstandige bestaan gevoer 
het. Enkele kere in die geskiedenis (soos net vóór die Tweede Wêreldoorlog 
toe die sogenaamde Derde Duitse Ryk gevestig is) is die staatjies wel in ’n 
eenheidstaat saamgevoeg, maar die eenheid was telkens van korte duur. Die 
Bondsrepubliek van Duitsland (dit wil sê Wes-Duitsland) wat na die Tweede 
Wêreldoorlog (in 1949) uit die Amerikaanse, Engelse en Franse besettingso- 
nes in die westelike deel van die voormalige Derde Duitse Ryk ontstaan het,
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bestaan sedert 1955 uit elf deelstate of Lánder. Daarmee is die versplinte- 
ring van Duitsland voortgesit. Teen hierdie agtergrond sal die ontwikkelings- 
gang van kleinkinderonderwys in Duitsland as ’n geheel — en sonder nood- 
wendige verwysing na ’n bepaalde staat — kortliks bespreek word.

8 .3 .3 .1  Die aanvangsjare en vestiging van kleinkinderonderwys

Kleinkinderonderwys in Duitsland vind sy oorsprong in ’n brief wat Martin 
Luther {1483 -1546) in 1524 aan al die Duitse regeerders geskryf het. Daar- 
in het hy die voorsiening van skole vir die klein kind bepleit en die ouers op 
hul plig gewys om kinders na sodanige skole te stuur. Om die Bybelinhoude 
te bemeester, so het Luther betoog, moes die kind so vroeg as moontlik leer 
lees. Oorloë en swak sosio-ekonomiese toestande wat Duitsland geteister het, 
het veroorsaak dat Luther se ideaal byna drie eeue op vervulling moes wag.

Aangegryp deur die swak maatskaplike omstandighede en armoede van haar 
tyd, het die weduwee Pauline van Detmold (1769- 1820) met die bedryf van 
’n sieke-huis, weeshuis en ’n bewaarskool (Aufhewahrungsanstalt) in 1802 be- 
gin. Verwaarloosde suigelinge en kinders tot vier jaar is in die bewaarskool 
versorg. In die somermaande is kinders van vroue wat op die landerye ge- 
werk het, ook toegelaat. ’n Volgende bewaarskool, die Verwahrschule, is in 
1819 deur Friedrich Wadzek opgerig. Ook hier is na hawelose kinders omge- 
sien. Wadzek wou dié kinders nie net oppas nie, maar ook psigies en fisies 
versorg. Vir hierdie doel stig hy sy Onderwyskollege vir die opleiding van 
bewaarskoolonderwyseresse (Pfïanzschule fúr Kinderwárterinnen) waarin jong 
meisies vir hul taak opgelei is.

Soos die res van Europa was Duitsland teen die einde van die agtiende eeu 
nie net oorlogsgeteisterd nie, maar ook midde in die Industriële Rewolusie. 
Verwaarloosde kinders en weeskinders was ’n algemene gesig. Weer eens 
was dit enkele persone, vroue-organisasies en uiteindelik ook die kerk wat 
hulle oor die kinders sou ontferm. In 1830 is begin om bewaarskole (Klein- 
kinderbewahranstalten) op te rig om hierdie kinders, wat behoorlik “wild” ge- 
word het, van die strate af te hou.

(a) Die “K leinkinderbew ahranstalten”

Veral die suksesse van Samuel Wilderspin (1792-1866) se bewaarskole in 
Groot-Brittanje, was ’n groot stukrag om soortgelyke bewaarskole in Duits- 
land te vestig. Die Pruisiese owerheid (Pruise was die grootste en belangrikste 
Duitse staat) het ook begin om erns van die heersende kinderverwaarlosing 
te maak. In 1826 is Joseph Werthheimer opdrag gegee om Wilderspin se be- 
roemde werk, Infant Poor (1823), in Duits te vertaal en ’n kopie daarvan aan 
elke plaaslike owerheid in Pruise te stuur. Bewaarskole soos dié van Wil- 
derspin moes in elke distrik opgerig word. Verstandige ou dames, eerbare 
weduwees en karaktervolle jong meisies kon as kinderoppassers diens doen.
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In 1839 het die owerheid van die staat Beiere verdere riglyne neergelê. Be- 
waarskole (Kleinkinderbewahranstalten) moes plekke van bewaring wees, nie 
skole nie; kinderoppassers, van wie geen kwalifikasies vereis is nie, kon nie 
aanspraak maak op die titel onderwyseres nie — hul grootste taak was om 
ongedwonge en vriendelik diens te lewer ten einde verwaarloosde kinders 
op te hef uit hulle ellende; kinders tussen die ouderdomme van drie en ses 
jaar uit die middel en laer volksklasse moes hier — weg van die verderflike 
invloede van hul omgewing — versorg word.

Kerke het ook begin om bewaarskole op te rig. In 1824 en 1832 ondemeem 
die predikant Theodor Fliedner (1800 -  1864) reise na Groot-Brittanje om hom 
op die hoogte te stel van Wilderspin se bewaarskole en die ontwikkeling daar- 
van. Met sy terugkeer oorreed hy die vroue van sy gemeente om behulpsaam 
te wees met die oprigting van bewaarskole (Kleinkinderbewahranstalten). Teen 
1845 was daar reeds altesaam nege-en-twintig sulke bewaarskole met 3 635 
kinders tussen die ouderdomme van twee tot ses jaar.

(b) Die “Kleinkinderschulen”

A1 hoe meer stemme het begin opgaan om kleinkinderonderwys ’n owerheid- 
saangeleentheid te maak. Met die steun van die owerheid open Fliedner die 
eerste kleuterskool (Kleinkinderschule) in April 1835 in Diisseldorf vir kin- 
ders uit die middel en hoër volksklasse. ’n Onderwyseres sou die kinders op- 
voed en onderrig volgens ’n vaste dagprogram. ’n Onderwyskollege vir die 
opleiding van onderwyseresse vir dié skole is ook in 1838 gestig. Die aan- 
vraag na onderwyseresse is vergroot nadat baie van die Duitse adel wat on- 
tevrede was met die dienste van goewernantes, hulle kinders na kleuterskole 
(Kleinkinderschulen) begin stuur het.

(c) Die “K indergárten”

In 1837 het Friedrich Wilhelm Fróbel (1782 -1852) sy eerste kindertuin (Kin- 
dergarten) in Blankenburg vir vier-en-twintig kinders van twee tot vyf jaar 
gestig. Die aktiwiteite het bestaan uit baie speletjies en die sing van liedere. 
Fróbel het van die veronderstelling uitgegaan dat die kindertuin geen skool 
in die gewone sin van die woord moet wees nie — die kind moet in vryheid 
ontwikkel, hoewel onder die toesig en leiding van ’n onderwyseres. As dit 
enigsins kan, moet die kinders na buite om daar met sand te speel, met grafies 
en harkies te werk en blomme en plante te ondersoek.

Die verdere oprigting van kindertuine is deur die owerheid gesteun en ook 
finansieel gesubsidieer. In 1851 is dié steun onverwags ingekort toe alle kin- 
dertuine deur die Pruisiese owerheid gesluit is. Fróbel is verkeerdelik met 
sy neef, Karl Fróbel, ’n rewolusionêre propagandis van die 1848-opstande ver- 
war en kon tot met sy dood in 1852 nie daarin slaag om die kindertuine weer
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oopgestel te kry of sy onskuld te bewys nie. Na 1861 is kindertuine in ere 
herstel en hoofsaaklik deur private kerkgenootskappe bedryf.

(d) Die “V olkskindergárten”

As gevolg van die oprigting van fabrieke en nywerhede het stedelike arbei- 
ders toegeneem. Hulle getalle het ’n hefboom geword waardeur die owerheid 
verplig kon word om aan alle kinders gelyke onderwysgeleenthede te voor- 
sien. Ook private organisasies soos die Frobeliaanse vereniging (Fróbelverein) 
(gestig in 1866) het die owerheid in petisies versoek om gehoor te gee aan 
die oproep van die arbeidersklas om veral kleinkinderonderwys as ’n nood- 
saaklike deel van algemene onderwys te erken. Vroue-organisasies het hulle 
saam met die arbeiders begin beywer om die aansien van bewaarskole (Klein- 
kinderbewahranstalten) te verander sodat die kinders van laasgenoemde groep 
benewens versorging ook kleinkinderonderwys kon ontvang. Om bewaarskole 
van hul bloot versorgende funksie los te maak, is dit herdoop na volkskinder- 
tuine (Volkskindergdrten). In 1871 het Henriette Goldschmidt die eerste van 
vier volkskindertuine (Volkskindergdrten) en een onderwyserskollege vir kin- 
dertuinonderwyseresse gestig.

8 .3 .3 .2  O werheidsm aatreëls ter bevordering van 
kleinkinderonderw ys

Op 19 September 1877 is alle inrigtings vir kleinkinderonderwys onder “toe- 
sig” van die owerheid geplaas. Dit het beteken dat geen inrigting verder op- 
gerig kon word sonder goedkeuring van die owerheid nie. Inspekteurs sou 
bestaande inrigtings besoek om toe te sien dat geen misdrywe plaasvind wat 
die kind kon benadeel nie.

Op 31 Mei 1884 is die eerste inspekteursverslag oor dié inrigtings voorge- 
lê. Daarin is bevind dat die vereistes wat gestel is ten opsigte van genoeg 
ruimte vir die kinders nie nagekom is nie. Die voorgeskrewe ruimte is deur 
die onderwyseresse benut as woonkamers, slaapvertrekke en werkkamers! 
Ameublement was ook te onprakties vir die klein kind. Hierop het die ower- 
heid al bovermelde misdrywe verbied. Op 13 November 1885 is ’n volgende 
verslag uitgebring waarin positief berig is oor die opheffingswerk wat sedert- 
dien in die inrigíings vir ídeinkinderonderwys gedoen word.

Die aandrang na goedopgeleide onderwyseresse vir kleinkinderonderwys 
het al dringender geword. In 1891 het Henriette Goldschmidt namens die Ver- 
eniging vir Gesins- en Volksopvoeding (Verein fur Familien- und Volkserzieh- 
ung) ’n versoekskrif aan die owerheid gerig waarin sy bepleit het dat alle in- 
rigtings vir kleinkinderonderwys en onderwyserskolleges deur die owerheid 
oorgeneem moet word; dat ’n onderwyswet die vraag en aanbod met betrek- 
king tot onderwyseresse moet reguleer; dat kindertuine deel van die primêre 
skool (Volkschule) moet vorm en dat standaarde van onderwysers-eksamens



Europa 237

deur die owerheid vasgestel moet word. Owerhede van die meeste Duitse state 
het negatief hierop gereageer en gewys op die ouerlike plig om na die klein 
kind om te sien.

In 1895 het die meeste vroue-organisasies in die Bond van Duitse Vroue- 
verenigings (Bund deutscher Frauenvereine) verenig. Op eie inisiatief het hul- 
le hul vir die beter opleiding van onderwyseresse vir kleinkinderonderwys 
beywer. In 1908 is die eenjaarkursus vir kindertuinonderwyseresse deur die 
owerheid erken. In 1928 is die opleidingstyd na twee jaar verleng en sedert 
1946 duur die kursus drie jaar. Die beroep van kindertuinonderwyseres is 
ook as ’n volwaardige beroep erken. In 1940 is alle onderwysers kolleges on- 
der die Nasionale Sosialistiese Volkswelsynbeweging (National sozialistischen 
Volkswohlfahrt) verenig.

8 .3 .3 .3  Kleinkinderonderwys in die tw intigste eeu

Die eerste beplanningskomitee gemoeid met kleinkinderonderwys, die Duitse 
komitee vir onderwys- en kultuursake (Deutscher Ausschuss fúrdas Erziehungs 
und Bildungswesen), is in 1953 ingestel. In ’n verslag wat in 1957 vrygestel 
is, is die belangrikheid van kleinkinderonderwys sterk beklemtoon, maar vor- 
dering is aan bande gelê deur die eise wat aan die Duitse owerheid gestel 
is om Duitsland na die oorlog weer op te bou. ’n Komitee, genaamd die Duitse 
Ontwikkelingsraad (Deutscher Bildungsrat) het in 1965 die belangrikheid daar- 
van om kleinkinderonderwys uit te brei herhaal, dog sonder sukses.

In Wes-Duitsland is kleinkinderonderwys steeds nie ’n wetlik erkende deel 
van die onderwysstelsel nie. Die Ministerie van Onderwys van die onderskeie 
deelstate (Lander) het ook geen seggenskap daaroor nie. Kleinkinderonder- 
wys word in hoofsaak voorsien deur die Skoolverteenwoordigers of Skool- 
ondersteuners (Schultráger), wat bestaan uit plaaslike besture soos munisipa- 
liteite, kerklike instansies en liefdadigheidsinstellings, nywerheids- en handels- 
liggame (70%) en enkele individue. Kindertuine wat deur plaaslike of liefda- 
digheidsinstellings gefinansier word, ontvang ’n subsidie van die deelstate 
(Lánder) of van die plaaslike beheerliggame. Kleinkinderonderwys val onder 
die jurisdiksie van die Departement van Jeugaangeleenthede (Landsjugendám- 
ter) en word as ’n maatskaplike aangeleentheid beskou.

Sedert 1957 word daar tussen die kindertuin (Kindergarten) vir kinders jon- 
ger as ses jaar en die skoolkindertuin (Schulkindergarten) vir skoolpligtiges 
onderskei. Kindertuine is meestal onafhanklike inrigtings en nie aan die pri- 
mêre skool (Grundschule) gekoppel nie. Sommige van die kindertuine maak 
wel deel uit van gemeenskapshuise (Nachbarschaftsháuser) en ander van kos- 
skoolinrigtings (Kindertagesheime) vir drie- en vierjariges.

A1 hoe meer vroue tree tot die arbeidsmark toe. Dit tesame met die erken- 
ning dat groepsaktiwiteite vir drie- tot sesjarige kinders ’n hoër mate van skool- 
gereedheid tot gevolg het, laat owerhede nou met ander oë na kleinkinderon- 
derwys kyk. Die sentrale owerheid sowel as die owerhede van die verskillen-
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de deelstate stel in toenemende mate belang in die voorsiening en instand- 
houding van hierdie inrigtings. Aandag word ook gegee aan verbeterde oplei- 
ding van onderwyseresse vir kleinkinderonderwys. Beter werkwyses word 
geïmplementeer om ’n stewige grondslag vir primêre onderwys te lê.

Bywoning van kindertuine is nie gratis nie. Ouers betaal ongeveer,50 -  60% 
van die kostes.

8 .4  Verenigde State van Amerika

Die geskiedenis van die VSA begin in 1783 toe Brittanje die onafhanklikheid 
van sy dertien kolonies aan die ooskus van Noord-Amerika erken het. Vier 
jaar later het dié kolonies in ’n federasie verenig, waarin die afsonderlike sta- 
te aansienlike magte onder die outonomie van die sentrale of federale rege- 
ring, behou het. Deur ’n beleid van ekspansionisme is die VSA mettertyd ver- 
groot tot sy huidige samestelling.

Elke staat van die VSA bied gratis openbare onderwys. Hoewel daar drie 
verskillende onderwysprogramme in die vyftig state gevolg word, is klein- 
kinderonderwys ’n besondere prioriteit in die volkshuishouding en bestaan 
daar talle gekoordineerde pogings ter bevordering daarvan.

8.4 .1  Die vestiging van kleinkinderonderw ys

Drie fases het die gang van kleinkinderonderwys in die VSA gedomineer:

•  Die eerste fase is gekenmerk deur die verwagting dat onderwys vir die 
klein kind tot sosiale hervorming sal lei. Tipiese werkwyses van maat- 
skaplike werk is ook in die onderwys ’ingedra’ soos gereelde besoeke aan 
ouerhuise, die voorsiening van mediese dienste en die hou van ouerverga- 
derings.

•  Die tweede fase is ingelui deur ’n bewuswording van die unieke en vor- 
mende aard van die eerste lewensjare. Veral in die twintigerjare van die 
huidige eeu is baie aandag hieraan gewy.

•  Die derde fase het op die impak van kleinkinderonderwys op algemene on- 
derwys gefokus. Bestaande onderwyspraktyke is gekritiseer en hervor- 
mingspogings was aan die orde van die dag.

Genoemde drie fases is in elk van die twee hoofstrome van kleinkinderonder- 
wys in die VSA, naamlik die kindertuinbeweging en kleuterskoolbeweging, 
voltrek. Ter wille van duidelikheid word die wordingsgang van hierdie be- 
wegings afsonderlik bespreek.
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8 .4 .1 .1  Die kindertuin

Die eerste openbare kindertuin in die VSA is in 1816 in Boston gestig, maar 
kort daarna weer gesluit. In 1855 stig Margarethe Schurz ’n kindertuin (met 
Duits as voertaal) in Watertown, Wisconsin. Schurz was ’n vlugteling- 
immigrant uit Duitsland en ’n leerling van Fróbel. Tydens ’n besoek aan 
Boston, Massachusetts, ontmoet sy Elizabeth Peabody (1904-1894). Beïn- 
druk met die inisiatief van Schurz, het Peabody ’n Fróbeliaanse kindertuin 
in 1860 in Boston — die eerste kindertuin vir Engelssprekende kinders in die 
VSA — geopen. Alhoewel die eerste kindertuine nie deur die owerheid gesteun 
is nie, het dit wel die steun van kerke en filantropiese organisasies geniet.

Na Peabody se baanbrekerswerk is nog meer Fróbeliaanse kindertuine in 
ander stede opgerig. Die feit dat golwe van immigrante die VSA vanuit die 
oorlogsgeteisterde Europa binnegestroom het, het ook die kindertuinbewe- 
ging beïnvloed. Die immigrante het moeilik geassimileer en was traag om die 
Amerikaanse lewenstandaarde te aanvaar. Maatskaplike probleme as gevolg 
daarvan was legio. “Slums were in process of formation. They became sources 
of disease, crime, delinquency and industrial disorders, breeding centers of 
problems which America was unprepared to meet’’ (Braun et al. 1972:74). 
Die gemeenskap het hul hoop op kleinkinderonderwys gevestig in ’n poging 
om sosiale hervorming tot stand te bring. Talle kindertuine is deur filantro- 
piese instellings gestig en onderwyseresse het onder die haglikste omstan- 
dighede begin met hul hervormingswerk. “No neighbourhood was too crimi- 
nal, no family too degenerate, no child too bad’’ (Braun et al. 1972:75). On- 
voldoende fondse vir die aanstel van maatskaplike werkers het onderwyse- 
resse genoop om ook dié diens oor te neem. Soggens het hulle verwaarloosde 
kinders versorg en smiddae diens gedoen as maatskaplike werksters. “They 
understood the child to be not just a pupil, but a member of a family and a 
community” (McCarthy et al. 1980:10). Hul uitgangspunt was dat indien die 
kind hulpbehoewend is, soveel te meer die gesin. Vroeëre kindertuine het 
daarom ’n besondere bydrae gelewer tot die welsyn van sowel armer gesinne 
as van die klein kind.

Die kindertuin het in ’n toenemende mate in die Verenigde State gewild 
geword ná die Burgeroorlog (1861-1865). Aanvanklik is dié inrigtings on- 
der private toesig opgerig; weldra egter het filantropiese instellings in die gro- 
ter sentra ontstaan en hulle het die gedagte verder versprei. Die uitstalling 
van kindertuinmateriaal tydens die Eeufeestentoonstelling in Philadelphia het 
verder momentum aan die beweging verleen.

Filantropiese instellings kon weens onvoldoende fondse spoedig nie meer 
in die toenemende aanvraag na kindertuine voorsien nie. Herhaalde versoe- 
ke is aan die owerheid gerig om kindertuine as basis vir die openbare onder- 
wysstelsel te implementeer. Uiteindelik het die owerheid sy steun aan kin- 
dertuine toegesê en in 1870 is hulle amptelik by die openbare onderwysstel- 
sel ingeskakel.

Die inskakeling van die kindertuin in die openbare onderwysstelsel was ’n
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langsame proses. Aanvanklik is van leë klaskamers in primêre skole gebruik 
gemaak en die maatskaplike werk wat smiddae verrig moes word, het vir 
eers in die slag gebly. Om koste te spaar en meer kinders te betrek, is ’n stel- 
sel van twee sessies per dag ingevoer. Daarby het onderwyseresse van die 
primêre skool die kindertuin met agterdog bejeën omdat hul van mening was 
dat die speelaktiwiteite in die kindertuin ’n swak voorbereiding was vir die 
meer formele werk van die primêre skool. Met verloop van tyd het sake ver- 
beter en die agterdog teen kindertuine het geleidelik verdwyn.

Die krediet vir die oprigting van die eerste permanente kindertuin (in 1873) 
moet gaan aan die stad St. Louis, in Missouri, waar Susan Blow (1843-1916) 
een van die vooraanstaande kindertuinopvoeders geword het. Sy het in dié 
verband waardevolle leiding ontvang van die Superintendent van Onderwys 
in St. Louis, naamlik William T. Harris (1835-1909) wat later die VSA se 
Kommissaris van Onderwys geword het. Dertig jaar na die opening van die 
kindertuin in St. Louis was daar 3 000 openbare kindertuine in die VSA met 
’n bywoningsyfer van 200 000 kinders, terwyl daar boonop 1 500 private kin- 
dertuine was.

Kleinkinderonderwys het ook toenemend professionele status verkry. In 
1884 het die National Education Association (gestig in 1874) sy eie Kindergar- 
ten Department gestig. Teen 1915 was daar drie landswye organisasies ge- 
moeid met kleinkinderonderwys: die International Kindergarten Union (IKU), 
die National Congress of Mothers en die National Kindergarten Association. 
Die IKU wat in 1892 gestig is, het bestaan uit onderwysers, hoofde van kin- 
dertuine en inspekteurs. In 1918 was die ledetal reeds 18 000.

Na 1900 het twee denkrigtings met betrekking tot die kindertuin in die VSA 
ontwikkel. Die een was ortodoks (meer gestruktureerd) en het Susan Blow 
se Frobeliaanse benadering voorgestaan. Die ander was heterodoks (minder 
gestruktureerd) en het die kindertuinbeginsels nagevolg soos uiteengesit deur 
Patty Smith Hill (1868-1946) en Alice Temple (1866-1949). Hierdie twee 
dames is sterk beïnvloed deur die opvoedingsfilosofie van John Dewey 
(1859 -1952) en die sielkundige benadering van G. Stanley Hall (1846 -1924) 
en Edward L. Thorndike (1874- 1949). Albei groepe het veral twee begin- 
sels benadruk, naamlik die aktiwiteitsbeginsel en die vryheidsbeginsel — be- 
ginsels wat die Amerikaanse kindertuin van die twintigste eeu oorheers het 
(Evans 1971:5).

8 .4 .1 .2  Die k leuterskool

Volgens beskikbare gegewens het die kleuterskoolbeweging in die VSA in 
1915 begin toe Eva Maclin die eerste Montessori-kleuterskool geopen het. 
In hierdie tyd het vooraanstaande sielkundiges en medici begin om die be- 
langrikheid van die voorskoolse jare te bestudeer. Veral die navorsing van 
Arnold Gesell (1880-1961), wat deur Osbom beskryf word as “one of the
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prime movers in the early childhood education movement” (1980:120), het 
die unieke vormingsmoontlikhede van die eerste lewensjare geïllustreer. Die 
universiteite van Yale en Iowa (Gesell was aan eersgenoemde universiteit 
verbonde) het sielkundige klinieke daargestel om ’n studie te maak van die 
voorskoolse kind en om behandeling aan afwykendes in dié ouderdomsgroep 
te verskaf. Hierdie klinieke was ’n sterk impetus vir die kleuterskoolbewe- 
ging. Talle universiteite en kolleges het begin om laboratorium of eksperi- 
mentele kleuterskole te open. Teen 1928 was daar reeds 89 van dié inrig- 
tings, waarvan slegs 17 aan primêre skole verbonde was.

In 1922 het Edna Noble White met ’n opleidingskleuterskool begin waarin 
voornemende onderwyseresse kon werk en opleiding ontvang. In dieselfde 
jaar is Abigail Elliot, ’n sosiale werkster, se Ruggles Street Nursery School in 
Boston gestig. Onder die invloed van die McMillan-susters van Groot-Brittanje 
waar sy lank werksaam was, het Elliot besonder klem gelê op die onderwyser- 
ouer en onderwyser-kindverhouding. In 1925 het Patty Smith Hill saam met 
vyf-en-twintig ander pioniers die National Association for the Education of 
Young Children gestig. Daarmee het kleuterskole ’n integrale deel van klein- 
kinderonderwys geword. Teen 1930 was daar bykans 300 private en labora- 
toriumkleuterskole.

Die depressie van die dertigerjare was nie sonder invloed op kleinkinder- 
onderwys nie. In 1933 het die Federal Emergency Relief Administration (FERA) 
tot stand gekom vir die versorging van werkloses. Die owerheid het van die 
werkloses in beheer geplaas van noodkleuterskole vir die kinders van behoef- 
tige en werklose ouers. Teen 1934/35 was daar reeds 1 900 noodkleuterskole 
vir 75 000 kinders. In Mei 1935 het president Franklin Roosevelt (1882 -  1945) 
die Work Progress Administration (WPA) gestig om die werksaamhede van 
FERA oor te neem. Daardeur is kleuterskole onder direkte federale beheer 
geplaas. Teen 1937 het die aantal kleuterskole dermate toegeneem dat die 
benaming noodkleuterskole vervang is met WPA-kleuterskole (Hodess 
1983:22).

Die Tweede Wêreldoorlog (1939 -1945) het tot ’n verbreding van die kleu- 
terskoolbeweging gelei. ’n Groot persentasie vroue het hul huise verlaat om 
met die oorlogspoging behulpsaam te wees. Nog meer kleuterskole was no- 
dig vir dié werksters se kinders van twee tot vyf jaar. In 1942 het die ower- 
heid deur middel van die Lanham Act fondse vir die oprigting van ’n verdere 
2 000 kleuterskole vir 600 000 kinders bewillig. Die bekendste van die oor- 
logtydse kleuterskole was die Kaiser Child Care Service Centers in Portland 
waar die Kaiser Shiphuilding Company ’n vier-en-twintig uur diens gelewer 
het vir die versorging van 1 005 kinders.

In Januarie 1943 is die verskillende Amerikaanse state in kennis gestel dat 
die kleuterskole van die Work Progress Administration (WPA) in April gesluit 
sou word. In Oktober 1943 het daar egter nog steeds 1 180 van dié kleuter- 
skole gefunksioneer. Talle nuwe kleuterskole is ook in dieselfde jaar met be- 
hulp van fondse wat deur die Lanham Act van 1943 bewillig is, heropen. Teen 
Maart 1945 was daar reeds weer meer as 1 481 WPA-kleuterskole vir 51 229
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kinders. Aan die einde van die oorlog het die getalle weer skerp afgeneem 
totdat die meeste WPA-kleuterskole in 1946 gesluit is.

Die Russiese ruimtevoorsprong met die lansering van Sputnik I in 1957, 
tesame met die toetrede van die vroue tot die arbeidsmark en ’n ontploffing 
van navorsingsaktiwiteite oor die klein kind, het in die vyftigerjare ’n nuwe 
era vir kleinkinderonderwys in die VSA ingelui. Daarby was die oorloë in 
Korea (1950-1953) en Viëtnam (1964-1972) nie sonder invloed nie. Die 
kulminasiepunt hiervan was sekerlik die Head Start-program (1965) van 
president Lyndon Johnson (1908-1973). In die woorde van Osbom het dié 
program die volgende ten doel gehad:

It was hoped th a t. . . an enriched summer program for lower class children would
give them a ‘head start’ into life and ultimately reverse the poverty cycle.

(1980:148)

Die eerste aanbieding van die program het 652 000 kinders in 2 500 kleuter- 
skole en kindertuine met 41 000 onderwysers betrek. Daarmee is die open- 
bare aandag uit alle lae van die bevolking onteenseglik op die belangrikheid 
van kleinkinderonderwys gevestig. Die federale owerheid het ook sonder hui- 
wering sy steun toegesê aan meer programme van dié aard. Tereg word dan 
ook na die sestigerjare verwys as die dekade van kleinkinderonderwys in die 
VSA.

In 1970/71 het senatore Walter Mondale en John Brademas voorstelle in- 
gedien om die Comprehensive Child Development Act — waardeur alle program- 
me vir kleinkinderonderwys op ’n nasionale grondslag gekoórdineer sou word 
— goedgekeur te kry. President Richard Nixon (geb. 1913) het hulle poging 
geveto en aangevoer dat so ’n wet “would commit the vast moral authority 
of the national govemment to the side of communal approaches to child-rearing 
against the family-centered approach’’ (Frost 1973:5-6). In 1976 het die Fe- 
derale Regering deur sy Department of Health, Education and Welfare nog- 
tans ongeveer $2,5 biljoen vir addisionele programme vir kleinkinderonder- 
wys bewillig. In 1980 het dié departement verdeel in die Department of Edu- 
cation en die Department of Health and Human Services en beide is steeds 
by kleinkinderonderwys betrokke.

8.5  Sowjet-Rusland

Vanaf die tweede helfte van die negentiende eeu tot in 1917 met die Bolsje- 
wistiese Rewolusie het Rusland vinnig op nywerheids- en ekonomiese gebied 
ontwikkel. Hierdie ontwikkeling het gepaard gegaan met maatskaplike ellende 
soos swak behuisingstoestande, kinderarbeid, oorbevolking en hongersnood. 
Rusland se deelname aan die Krimoorlog (1853-1856) en die Eerste Wêreld- 
oorlog (1914-1918) het die ellende verder verhoog. Die swak lewensomstan- 
dighede het daartoe gelei dat ’n solidariteit onder die arbeiders ontwikkel het 
wat op daardie tydstip vreemd in die wêreld was. Die Russiese Rewolusie
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van 1917 sou uiteindelik ’n einde aan hierdie ontevredenheid bring. Met die 
steun van die soldate, fabriekswerkers en die plattelanders het die bolsjewiste 
(teenstanders van ’n regering deur die tsaars) onder leiding van Nikolaj Lenin 
(1870 -1924) in Januarie 1918 ’n nuwe regering in Rusland tot stand gebring.

Die bolsjewiste was aanhangers van die Kommunistiese Party. Hul politie- 
ke beleid was gegrond op Karl Heinrich Marx (1818-1883) se fundamentele 
beginsels, naamlik die vestiging van ’n arbeidersdiktatuur, die nasionalise- 
ring van vervoer, die nywerheid en landbou, die plig van almal om te werk 
en die reg van alle kinders tot staatsopvoeding.

8.5 .1  Die aanvangsjare van kleinkinderonderw ys

Hoewel kleinkinderonderwys reeds in 1860 ’n aanvang geneem het — hoof- 
saaklik deur die toedoen van die Russiese opvoedkundige, K.D. Ushinsky — 
was daar vir baie lank slegs 275 kleuterskole oor die hele Rusland versprei. 
Slegs sowat 5 000 kinders uit die arbeidersklassse kon van kleinkinderonder- 
wys voorsien word. In die stede was die nood veel erger. In St. Petersburg, 
Moskou, Kiev en ander groot sentra was daar ongeveer tien tot vyftien open- 
bare kleuterskole vir kinders uit die arbeidersklasse. A1 die ander inrigtings 
vir kleinkinderonderwys was in private besit en bedoel vir kinders uit die wel- 
gestelde stand.

In ’n poging om die ellende van kinders uit die arbeidersklasse te verlig, 
is die eerste inrigting vir kleinkinderonderwys in die Ulganovsk-streek in 1889 
geopen. Dit is gefinansier deur die Trust of Workhouses. Kinders tussen die 
ouderdomme van twee maande en tien jaar is hier toegelaat. Daar is egter 
nie tusssen die verskillende ouderdomsgroepe gedifferensieer nie.

Voor die Rewolusie van 1917 het die tsaar hom weinig gesteur aan die ar- 
beidersklasse se oproepe om hervorming. ’n Baie klein persentasie van die 
bevolking (in 1897 slegs 28,4% van die hele bevolking ouer as nege jaar) kon 
lees en skryf omdat kinders uit die arbeidersklasse onderwys ontsê is.

8 .5 .2  O werheidsm aatreëls ter bevordering van 
kleinkin deronderw ys

8 .5 .2 .1  Agtergrond waarteen die ow erheidsm aatreëls 
beskou m oet word

Dit was eers onder die kommunistiese bedeling dat Nadezhda Krupskaya 
(1869- 1939), die vrou van Lenin, kleinkinderonderwys op vaste grondslag 
geplaas het. Vanaf die eerste maande van die Rewolusie is die onderwys ge- 
bruik om die maatskaplike veranderinge wat Russiese marxisme geëis het, 
te bewerkstellig. Om kleinkinderonderwys in Sowjet-Rusland te verstaan is 
dit nodig om hierop uit te brei.
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Leiers van die Kommunistiese Party het dit herhaaldelik beklemtoon dat 
hul ideaal om ’n “nuwe mens” met behulp van onder meer die opvoeding en 
onderwys van die kind te vorm, nie moontlik is indien daar nie by die klein 
kind begin word nie. Krupskaya wou dan ook die kommunistiese beginsels 
op vroeë leeftyd by die kind laat posvat. Deur indoktrinasie (wat ’n geïnte- 
greerde deel van die Russiese onderwysbeleid is sedert 1917) wou sy die kind 
’n nasionalistiese en kollektivistiese ingesteldheid gee en deur sy versorging 
in ’n staatsinrigting die emansipasie van die vrou bewerk sodat sy haar plek 
langs die man in die samelewing kon inneem (Coetzee 1987:30).

Voorstanders van kleinkinderonderwys het die volle aanmoediging en steun 
van die owerheid ontvang. Anatoli Lunacharsky, die eerste kommunistiese 
Minister van onderwys, het gesê:

We can mould a child of 5 -  6 years into anything we wish; at the age of 16 -17  
we must break him; and thereafter, one may well say, only the grave can cor- 
rect a hunchback. (Counts 1957:52)

8 .5 .2 .2  K leinkinderonderw ys tydens Lenin se bewind  
( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 )

Aanvanklik het Nikolaj Lenin (1870- 1924) die afskaffing van die gesin ge- 
predik. Dit het beteken dat die kind enersyds van sy gesinsbande bevry moes 
word en andersyds moes die vrou van die versorging van kinders, sleurwerk 
in die huis en oorheersing deur haar man, onthef word. Die hoof van die 
Petrogradse Onderwysdepartement het hom in 1918 soos volg hieroor 
uitgelaat:

We must exempt children from the pemicious influence of the family. We have 
to take account of every child, we candidly say that we must nationalize them. 
From the first days of their life they will be under the beneficial influence of 
communistic kindergarten and schools. Here they shall assume the ABC of Com- 
munism. (Hans et al. 1930:50)

Dit is dan ook verstaanbaar dat ’n direktoraat vir kleinkinderonderwys, wat 
steeds funksioneer, kort na die Rewolusie gestig is om die hawelose kinders 
(ongeveer ses miljoen is as gevolg van die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) 
en die Rewolusie haweloos gelaat) van onderwys te voorsien. Hiermee het 
kleinkinderonderwys ’n integrale deel van volksonderwys geword (Lall, red. 
1983:4).

8 .5 .2 .3  K leinkinderonderw ys tydens Stalin se bewind  
( 1 9 2 4 - 1 9 5 3 )

In 1924 het Josef Wissarionowitsj Stalin (1879-1953), die Sekretaris van die 
kommunistiese party, die nuwe regeringshoof geword. Sy beleid, gemik op
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die versterking van sosialisme in Rusland, het gesorg vir ingrypende veran- 
deringe. Stalin se sienswyse was veral dat die ekonomie van die Sowjet-unie 
die werkkrag van die vrou, veral in die industrieë en die landbou, nodig het 
en dat sy daarop geregtig is om buitenshuis te werk.

Die klein kinders is nie sonder sorg gelaat terwyl hulle moeders buitens- 
huis moes werk nie. Hulle is in kleuterskole (wat die tradisionele plek van 
die grootmoeder (babushka) in die Russiese gesin ingeneem het) en kindertui- 
ne opgeneem. ’n Kurrikulum, bekend as politegniese onderwys, is saamgestel 
om die kleintjies ten opsigte van arbeid te oriënteer. In die kindertuin is bal- 
kies en blokkies geboor, gesaag en gelym. Kinders in die kleuterskool is in 
“werkhoekies” geplaas en vertroud gemaak met materiaal wat in produksie 
gebruik word (fabrieksafval, metaalstukkies, stukkies hout en draad) (Kline 
1957:8).

Teen die helfte van die dertigerjare het 'n verandering in die owerheidsbe- 
leid ingetree wat ’n kentering in kleinkinderonderwys in Rusland sou mee- 
bring. Die kurrikulum is hersien en groot klem is gelê op kleur; speelgoed 
is weer toegelaat en feëverhale en musiek het weer ’n deel daarvan geword.

Miskien illustreer die keuse van liedjies voor en na hierdie ommeswaai die 
skrille kontras in die pedagogiese houdings jeens kleinkinderonderwys ten 
beste:

’n Tipiese liedjie van die poli- 
tegn iseringstydperk

’n Tipiese liedjie van die middel- 
dertigerjare

Industrialisasie

Ons bou fabrieke 
Baie masjiene 
Haastig om die plan 
in vier jaar te voltooi . . .

En nou, kinders,
Na die skokbrigades,
Ons land roep ons almal 
Om in die fabrieke te help!

Ek gooi die balle hoog, hoog 
Vlieg, klein balletjies,
Ver weg, ver weg!

Bostaande liedjie is gewoonlik op die 
melodie van Tchaikovsky se opera 
‘Skoppensvrou’ gesing. Helderkleu- 
rige balle is aan die kinders gegee 
om mee te speel terwyl hulle ge- 
sing het.

(Kline 1957:10, vry vertaal uit die Engels)

8 .5 .2 .4  Kleinkinderonderwys tydens Chroesjtsjow se bewind  
( 1 9 5 4 - 1 9 6 4 )

Nikita Sergejewitsj Chroesjtsjow (1894-1971) het die meeste van Stalin se 
onderwyspraktyke oorboord gegooi en gepoog om Krupskaya se opvattinge 
in ere te herstel. Spel, speelgoed, musiek en feëverhale is behou, maar groot 
klem is ook geplaas op aktiwiteite soos selfhelpdiens, natuurstudie, gimnastiek, 
teken, modellering, plakwerk en musiek. Dit was ook tydens Kruschev se 
bewind dat kleinkinderonderwys op die platteland floreer het. In 1960 is kleu-
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terskole (yasli) vir kinders van drie maande tot drie jaar oud, ingestel. Vir 
ouer kinders van drie tot sewe jaar was daar steeds die kindertuin (detski sad) 
waar hulle in die laaste jaar of twee vir die primêre skool voorberei is (Grand 
1979:84). Hierdie skole is gewoonlik by fabrieke, kantore, kollektiewe plase 
en ander ondememings vir die kinders van werkers opgerig (Lall, red. 1983:4). 
Intensiewe professionele opleiding is terselfdertyd ingestel om onderwyse- 
resse se bekwaamheid te verhoog. Meer klem is ook geplaas op die behoef- 
tes van die kindertyd.

8 .5 .2 .5  K leinkinderonderw ys tydens Bresjnev se bewind  
(1 9 6 4 - 1 9 8 2 )

Leonid Iljitsj Bresjnev (1906 -  1984) se hervormings met betrekking tot klein- 
kinderonderwys in Sojwet-Rusland is steeds van krag. Die kleuterskole staan 
onder die gesag van die Departement Gesondheid. Aan die hoof van die kleu- 
terskool is ’n direkteur. Die res van die personeel bestaan uit opgeleide on- 
derwyseresse, ’n pediater, ’n verpleegster, ’n musiekonderwyseres en 
dienspersoneel (oppasters, skoonmaakvroue en kokke).

Die kindertuin ressorteer onder die Departement van Onderwys. Beide die 
kleuterskool en kindertuin moet by die Departement van Onderwys gere- 
gistreer word en ten opsigte van administrasie en instandhouding die voor- 
skrifte van dié departement nakom (Ashraf 1978:79). In die stede funksio- 
neer dié inrigtings regdeur die jaar. Op kollektiewe plase is hul funksione- 
ring seisoengebonde sodat die vroue op die lande kan werk. Na oestyd word 
die inrigtings tydelik gesluit (Coetzee 1987:31).

Vir siek kinders is daar ook die sogenaamde kindertuin-sanatoriums, ter- 
wyl sekere stadskindertuine in die somer na die platteland verskuif word met 
die oog op die gesondheid van die kinders.

In Sowjet-Rusland word kleinkinderonderwys deels deur die owerheid ge- 
subsidieer en deels deur die ouers bekostig — ongeveer 3 -1 8  roebels per 
maand terwyl die gemiddelde inkomste per werker ongeveer 130 roebels per 
maand beloop (De Reus 1987:49).

Skoolure word bepaal deur die ouers se werksomstandighede. Russiese kin- 
ders bring tussen 9 -12  uur per dag — die langste skooldag ter wêreld — by 
die kleuterskole en kindertuine deur. Aktiwiteite bestaan hoofsaaklik uit spel 
en rus onder toesig. Spel sluit speletjies met helderkleurige speelgoed (ringe, 
balle en blokke) in wat in die staatsfabrieke vervaardig word. Spel gaan al- 
tyd gepaard met musiek, sang en ritme. Die beginsel van selfdoen word toe- 
gepas deur die kind die geleentheid te gee om nuttige take uit te voer. Hulle 
word ook geleer om ander te help. Egoïsme, individualisme en selfsug word 
nie geduld nie. Groepwerk, groepspel en gemeenskaplike besit word aange- 
moedig. ’n Fundamentele slagspreuk wat kinders in hierdie verband aanleer, 
is: Moe eto nashe; nashe moe (Myne is ons s’n, ons s’n is myne) (Chauncey 
1969:4).
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Die owerheid het na 1917 besondere aandag aan onderwysersopleiding vir 
kleinkinderonderwys gegee. Onderwysers word opgelei aan spesiale onder- 
wyserskolleges. Sedert 1954 moet ’n kandidaat die sekondêre skooleind- 
eksamen aflê om tot hierdie kolleges toegelaat te word waar die kursus twee 
jaar duur. As politieke agente wat die politieke doelstellings van die Kom- 
munistiese Party aanhang, word onderwysers voortdurend heropgelei om tred 
te hou met die ontwikkelinge binne die sosiale orde. Teen 1974 was daar reeds 
meer as 700 000 personeellede in diens van kleinkinderonderwys, terwyl 
75 000 besig was met opleiding aan dertig tersiêre Ínrigtings en 200 kolleges 
(Coetzee 1987:31). Ten spyte van die 125 000 kleuterskole en kindertuine vir 
14 miljoen kinders in 1980, was en is daar nog steeds lang waglyste. Sedert 
Mikhail Sergeevitch Gorbachev (1931) Bresjnev in 1982 opgevolg het, is geen 
noemenswaardige hervormings in kleinkinderonderwys in Rusland teweeg- 
gebring nie.

8.6  Israel

’n Bespreking van kleinkinderonderwys in Israel moet gesien word teen die 
agtergrond van die unieke en dramatiese geskiedenis van die land. Die Jode 
het Israel deur al die eeue heen as hul vaderland beskou, maar in ’n sekere 
sin het hulle steeds ’n immigrantegemeenskap gebly wat in feitlik elke land 
ter wêreld gewoon het.

Die grootskaalse immigrasie van die twintigste eeu dateer terug na die laaste 
helfte van die negentiende eeu toe die nasionalistiese Sionistebeweging die 
herlewing van die Hebreeuse taal en die herstel van hul tuisland gepropa- 
geer het. Tot in 1948 het vier migrasietrekke na Israel plaasgevind, wat die 
totale bevolking in daardie jaar op 650 000 te staan gebring het. Na die de- 
klarasie van die staat Israel (wat sedert 1918 ’n mandaatgebied van Groot- 
Brittanje was) in 1948, het die Joodse bevolking van die land bykans dadelik 
verdubbel en weer verdubbel na vyftien jaar. Sowat 90% van alle Joodse im- 
migrante vóór 1948 was van Europese oorsprong, terwyl ongeveer die helfte 
van die immigrantegetal ná 1948 vlugtelinge van die Islamlande (Midde-Ooste 
en Afrika) was. Dié Joodse immigrante was grootliks ongeletterd. Verskeie 
onderwysprojekte is na 1948 in werking gestel om die groot getalle te han- 
teer en ongelykheid in kultuuragtergronde op te hef.

8.6 .1  Die aanvangsjare en vestiging van 
kleinkind eron d erw ys

In Israel het die kind ’n besondere plek ingeneem. Die Jood was besonder 
geheg aan sy kinders wat die vermoede bevestig dat die Joodse gesin ’n groot 
rol op onderwysgebied gespeel het. Die aanvanklike gesinsonderrig was in 
die hande van die moeder, dog soos die seuns ouer geword het, is die vader 
al hoe meer by die opvoeding betrek. Meisies het egter steeds onder die sorg
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van die moeder gebly. Die huislike opvoeding het die Wet van God en die 
gewyde geskiedenis as middelpunt gehad. Die Wet is vervat in die vyf boeke 
van Moses, onder die Jode bekend as die Tóráh. Afgesien van die Tóráh, het 
die kinders tuis ook onderrig ontvang in die Shemah (volksgeloof) deur mid- 
del van Bybelse verhale, die Spreuke, die Psalms en geestelike liedere en ge- 
bede. Hoewel die oordrag van die kulturele herkoms van die Jode en onder- 
rig in die Wet aan seuns vir baie eeue lank die taak van die gesin was, is hier- 
die taak na die immigrasietrekke na Israel deur private inrigtings vir klein- 
kinderonderwys oorgeneem.

Die eerste kindertuin is in 1898 in een van die vroeëre landbounederset- 
tings vir Joodse immigrante opgerig. Kindertuine is in hoofsaak beskou as 
’n instrument om die nasionale taal — Hebreeus — te laat herleef. Dit was 
ook ’n poging om die kind vir sy primêre skoolloopbaan voor te berei. Kin- 
dertuine het as gevolg daarvan ’n meer formele karakter geopenbaar: kinders 
het in rye voor die swart bord gesit en speeltye is met ’n klok aangekondig. 
Alle aktiwiteite was gerig op die nabootsing van die onderwyser of onderwy- 
seres. Anders as in Europa het mans ook dikwels as onderwysers diens gedoen 
in die kindertuine — veral by kindertuine wat deel van ’n seunskool gevorm 
het.

Sedert 1911 het talle Duitse kindertuinonderwyseresse na Israel geïmmi- 
greer wat tot ’n omwenteling in die onderrigmetodes gelei het. Daar is on- 
middellik begin om die formele aktiwiteite met meer informele, spontane ak- 
tiwiteite soos kook, houtwerk, tuinmaak en higiëne te vervang. Teen 1948 
was kleinkinderonderwys in Israel reeds op ’n stewige grondslag geplaas.

8 .6 .2  O werheidsm aatreëls ter  bevordering van 
kleinkinderonderw ys

Die grootskaalse immigrasie na Israel, het die land voor twee groot proble- 
me geplaas:

•  die Joodse samelewing kon veroosters in plaas van verwesters; en
•  as die immigrantegroepe nie vinnig genoeg integreer nie, kon dié polarisa- 

sie tussen Oosterse en Westerse groepe ’n etniese konflik tot gevolg hê.

Onderwys is as die enigste wyse beskou waardeur die bevolking tot ’n Jood- 
se eenheid saamgesnoer kon word. Om uitvoering hieraan te gee, is die Com- 
pulsary Education Law op 1 September 1949 deur die Israeli Parlement aan- 
vaar. Daarvolgens is skoolplig vir alle vyf- tot veertienjariges ingestel. In be- 
ginsel is ook aanvaar dat kleinkinderonderwys in Israel op drieërlei wyses 
voorsien sou word, naamlik by wyse van

•  kindertuine (’n aangeleentheid vir die owerheid en private organisasies);
•  kibboetse (’n kibboetsaangeleentheid); of
•  dagskole (die verantwoordelikheid van plaaslike owerhede)
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Vir elke moontlikheid (kindertuine, kibboetse en dagsorg) word ’n afsonder- 
like program vir onderwysersopleiding, toesig en beheer gevolg.

8 .6 .2 .1  Kindertuine

Deur die instelling van gratis en verpligte onderwys vir alle vyfjariges het 
kindertuine na 1948 deel geword van die amptelike onderwysstelsel. Openbare 
kindertuine is een-jaar-inrigtings. Vyfjariges is na voltooiing van hul kinder- 
tuinjaar tot primêre skole toegelaat. Dit het meegebring dat kindertuinonder- 
wyseresse deur die owerheid opgelei, gesalarieer en geïnspekteer sou word 
en onder die nuutaangestelde Minister van Onderwys sou ressorteer. Onder- 
wys vir kinders jonger as vyf jaar is steeds deur private of vrywillige organi- 
sasies voorsien.

’n Netwerk van openbare kindertuine het oomag opgeskiet. Vyfjariges moes 
die kindertuin ses dae per week, vyf ure per dag, besoek. Die ouergemeen- 
skap het egter spoedig tot die besef gekom dat kinders in die sogenaamde 
immigrantestreke ’n hoë uitvalsyfer in die primêre skool getoon het ten spyte 
daarvan dat alle vyfjariges wel ’n kindertuin besoek het. Die kern van die 
probleem is na talle etnografiese studies toegeskryf aan die verskille in tuis- 
opvoeding in die verskillende immigrantegemeenskappe. Kinders uit die 
Midde-Oosterse gemeenskappe is byvoorbeeld opgevoed om stil waamemers 
te wees. In die skool het dié kinders dan ook weinig inisiatief of nuuskierig- 
heid aan die dag gelê. Die Israeli owerheid het daarop begin om programme 
in werking te stel waardeur kultuurdiversiteit opgehef kon word, byvoorbeeld 
die Center for Educational Television wat soggens en saans uitgebreide televi- 
sieprogramme aan kinders van drie tot vier jaar oud voorsien. Kindertuine 
het ook in die besonder aandag gegee aan die opheffing van kultuurverskille 
tussen vyfjariges.

Sedert die Sesdaagse Oorlog (1967) is owerheidsbetrokkenheid by kinder- 
tuine op ’n verdere wyse vergroot. Die mees dramatiese stap was die uitbrei- 
ding van openbare kindertuine om kinders tussen die ouderdomme van drie 
tot vyf jaar in te sluit. In 1972 was 67% van alle vierjariges en 38% van alle 
driejariges reeds in openbare kindertuine opgeneem. Kinders uit die meer 
invloedryke gemeenskappe het egter steeds private kindertuine bygewoon.

8 .6 .2 .2  Die kibboets

Die geskiedenis van die kibboets (die Hebreeuse woord vir groep) is ten nouste 
verweef met die Sionistebeweging van die negentiende eeu en hul aandrang 
op die besetting van Palestina deur die Jode. Die eerste kibboets is in 1909 
in Degania gestig as ’n “voluntarily collective community, mainly agricultu- 
ral, in which there is no private wealth, and which is responsible for all the 
needs of the members and their families” (Lall, red. 1983:27). Tans bestaan 
daar meer as 250 kibboetse.
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Alle opvoedingsaktiwiteite is die kollektiewe groep (die kibboets) se ver- 
antwoordelikheid. Kinders woon in kinderhuise en bring slegs hul vrye tyd 
in gesinsverband deur. Op ongeveer ses weke word die baba in ’n kibboetse 
“baby home” geplaas. Die samesyn tussen die moeder en haar baba is wel 
nooit minder as drie ure per dag nie. Babas word in groepies van vier tot vyf 
deur ’n surrogaatmoeder (m ’tapelet) versorg. Op twee-en-’n-half jaar verskuif 
die kind na ’n toddler home waar hy en agt ander kleuters versorg word tot 
skoolgaande ouderdom. Tydens skoolure staan die kinders in groepies van 
vyftien onder die sorg van ’n verpleegsteronderwyseres. Na skool neem ’n 
surrogaatmoeder (m ’tapelet) haar taak oor.

Onlangse ontwikkelinge in die kibboetse neig tot groter gesinsdeelname in 
die opvoeding van kinders. In talle kibboetse slaap kinders nie meer in kin- 
derhuise nie maar by hul ouers. Daarmee is ook die funksie en taak van kin- 
derhuise in kibboetse aan die verander.

8 .6 .2 .3  Dagskole

Die groeiende vraag na vroue-arbeid het aanleiding gegee tot die ontstaan 
van dagskole as die jongste toevoeging tot (plaaslike) owerheidsondersteun- 
de kleinkinderonderwys. Drie soorte dagskole word onderskei:

•  Vrywillige organisasies het dagskole gestig wat deur ongeveer 9 000 kin- 
ders tussen die ouderdomme van twee tot vier jaar bygewoon word. Onge- 
veer vier-en-twintig religieuse, politiese en private organisasies steun hierdie 
dagskole wat hoofsaaklik onder die beheer staan van twee vroue- 
organisasies, te wete, die WIZO {Women’s International Zionist Organisa- 
tion) en Irgun Imahot Ovdot (Working Mothers Association) (Braun et al. 
1973:79).

•  Die Minister van Mannekrag het in samewerking met plaaslike owerhede 
dagskole in nywerheidsentra opgerig vir kinders van een tot vyf jaar “for 
the explicit purpose of enabling more mothers to work” (OECD 1977:21). 
Georganiseerde aktiwiteite, middagete en rus vul die kinders se skooldag. 
Slegs opgeleide onderwyseresse word in diens geneem.

•  Onder die Minister van Gesondheid en Volkswelsyn ressorteer die Mother 
and Child Centers wat kleinkinderonderwys voorsien aan babas tot kinders 
van drie jaar en “are intended to prevent or to compensate for cultural de- 
privation in backward sectors of the population” (OECD 1977:21). Die klem 
lê op gesondheid, voeding en fisiese ontwikkeling. Hieride “sentrums” het 
’n besondere gunstige reputasie oor die jare heen verwerf.

8 .7  Gevolgtrekking

Uit die bostaande histories-vergelykende ondersoek blyk dit dat owerheids- 
voorsiening van kleinkinderonderwys nie sonder meer as vanselfsprekend aan-
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vaar kan word nie. Verskeie faktore is medebepalend vir die bereidwilligheid
van die owerheid om hom met kleinkinderonderwys te bemoei:

•  Die sosio-politiese milieu: Kleinkinderonderwys word al dringender as die 
basis van die totale onderwyssisteem erken. Rusland gaan byvoorbeeld van 
die standpunt uit dat ’n toegewyde kommunis in die kleuterjare gevorm 
word.

•  Die sosio-ekonomiese milieu: Owerheidsbetrokkenheid word grootliks be- 
paal deur die hoeveelheid beskikbare fondse. Daarom is dit so dat klein- 
kinderonderwys in ontwikkelende lande (waarvan daar talle voorbeelde in 
Afrika is) buite die kader van die owerheid val.

•  Die maatskaplike milieu: Die werkende moeder het ’n totale ommekeer in 
kleinkinderonderwys teweeg gebring. Waar onversorgde, weerlose kinders 
aanvanklik in bewaarskole bewaar is omdat hul werkende moeders nie op- 
passers kon bekostig nie, is die verskillende instellings (bewaarskole, kleu- 
terskole en kindertuine) vir kleinkinderonderwys in die laat twintigste eeu 
eerder opvoedingssentrums vir die kinders van beroepsvroue.

•  Die sosio-kulturele milieu: Kleinkinderonderwys dien dikwels as instrument 
vir kultuuroordrag. In Israel word byvoorbeeld groot klem geplaas op pa- 
temalistiese owerheidsmaatreëls om outentieke kultuuroordrag te verseker.

Alhoewel kleinkinderonderwys ook buite owerheidsbeheer ’n groot opbloei 
toon, verhoog owerheidsbetrokkenheid die kwaliteit daarvan. Frankryk dien 
as getuigskrif vir ’n owerheid wat alles veil het vir die klein kind. Dit het tot 
gevolg dat die totale onderwyssisteem substansieel ’beter’ daaraan toe is as 
in die ander Europese lande.

Kleinkinderonderwys staan in die brandpunt van groot voomitgang. A1 hoe 
meer owerhede besef die rimpeleffek wat die vroeë vorming van die klein 
kind op die onderwysstelsel en die land in sy geheel het. President Harry 
Tmman (1884 -1972) het die saak reg opgesom: “If you can’t stand the heat, 
stay out of the kitchen. Early childhood education today is in the kitchen, 
and the heat is on’’ (Auleta 1969:46).
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