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OPSOMMING 

Multikulturele onderwys is die uitkoms van demokratiseringstendense wereldwyd. 

Die Verenigde State van Amerika, Zimbabwe en die Republiek van Suid-Afrika is as eksemplare 

geselekteer om die wordingsgang van multikulturele onderwys te ondersoek. Die wordingsgang 

toon duidelike ooreenkomste met die wordingsgang van gesegregeerde, monokulturele 

onderwysstelsels. Weerstand teen die eksklusiewe aard van monokulturele onderwys het 

uitgeloop op die ontwikkeling en implementering van multikulturele onderwys. 

In die Verenigde State van Amerika word die implementering van multikulturele onderwys 

wetlik afgedwing. Multikulturele onderwys in Zimbabwe word nie s6 intensiefverreken nie. In 

die onderwys van Zimbabwe val die klem oorwegend op Afrikanisering en lewensvoorbereiding 

en daarna op die optimale hantering van kultuurdiversiteit. 

Onderwys in die Republiek van Suid-Afrika is steeds gesegregeer en hoofsaaklik monokultureel. 

Dit blyk uit die beleidsdokumente van onderwysbelanghebbendes dat 'n toekomstige 

onderwysbedeling dieselfde weg as die in Zimbabwe gaan volg. Die onderrig van;;.;> ~J ! 
-'?: 7'". 

samelewingsvaardighede word as prioriteit gestel. 
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SUMMARY 

Multicultural education is the consequence of universal trends towards democratisation. 

The United States of America, Zimbabwe and the Republic of South Africa were selected as 

exemplars to investigate the emergence of multicultural education. There are distinct similarities 

between this process and that of the development of segregated monocultural education systems. 

Opposition to the exclusive nature of monocultural education resulted in the establishment and 

implementation of multicultural education. 

In the United States of America multicultural education is enforced by legislation. Multicultural 

education in Zimbabwe is not applied as stringently. Zimbabwe's educational model emphasises 

Africanisation and the preparation for life, also proficiency in dealing with cultural diversity. 

Education in the Republic of South Africa remains segregated and predominately monocultural. 

From the policy documents of those parties interested in education it seems that any future 

educational dispensation will follow a course similar to that of Zimbabwe. The teaching of 

societal skills enjoys precedence. 

Key terms: 

Multicultural education; culture; integrative education; history of multicultural education; 

multicultural education in the USA; multicultural education in Zimbabwe; multicultural 

education in RSA; Africanisation; lifeskills; RSA education policy documents; racial attitudes; 

resistance towards multicultural education. 
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1.1 JNLEIDING 

Welvarende en neerdrukkende ekonomiese- en maatskaplike toestande het deur die 

eeue wereldwyd demografiese verskuiwings meegebring. Die direkte gevolg daarvan 

was die ontstaan en uitbreiding van heterogene samelewings binne bepaalde 

geografiese grense. Deur tyd heen het kultuurdiversiteit tekenend van alle 

samelewings geword. Montero-Sieburth (1988:6) meen dat heterogene gemeenskappe 

kenmerkend van die toekoms sal wees: "Heterogeneous communities will be the wave 

of the future". 

Om die onderwysbehoeftes van diverse kultuurgemeenskappe te verreken, is en was 

nog altyd vir onderwysbeplanners 'n problematiese aangeleentheid. In die woorde van 

Stone (1984: 102), is die verrekenbaarheid van onderwysbehoeftes "'n byna bomenslike 

taak". Banks & Lynch (1986:5) gaan sover om te se dat die verrekening van diverse 

onderwysbehoeftes tot 'n wereldkrisis in die onderwys gelei het. Hierdie krisis neem 

steeds in omvang en intensiteit toe. Sosiale differensiasie wat as uitloper van ongelyke 

onderwysgeleenthede beskou word, gee verdere momentum aan die onderwyskrisis. 

Die hofuitspraak in die saak Brown versus Topeka Board of Education (1954) in die 

Verenigde State van Amerika (VSA) dien ten beste as voorbeeld van die meetbare 

fiustrasie van die diverse kultuurgemeenskappe en hul onderwysbehoeftes. Die 

hofuitspraak het tot 'n waterskeiding in die onderwys van diverse kultuur

gemeenskappe, oftewel multikulturele gemeenskappe in die VSA gelei. In die 

hofuitspraak is bevind dat gesegregeerde sko/e inherent ongelyk en daarom 

onkonstitusioneel is (Banks & Lynch 1986:38). Dit het tot 'n pioniersbenadering in die 

onderwys gelei wat mettertyd as multikulturele onderwys (MO) op 'n wyd 

georganiseerde basis in die VSA geimplementeer is. MO het stelselmatig ook na ander 

werelddele uitgebrei. 

Afrika het ook nie die genoemde veranderinge ten opsigte van die hantering van 

onderwys in heterogene kultuurgemeenskappe vrygespring nie. Fafunwa & Aisiku 

(1982:11) onderskei drie fases in die geskiedenis van die onderwys in Afrika in die era 

voor politieke onafhanklikheid: 
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• tradisionele onderwys voor die koms van die Islam en Christelike-onderwys 

• die koms van die Islam en Islamitiese-onderwys 

• die koms van die Christen-sendelinge, en die koloniale era. 

Bogestelde fases "were conscious and obvious attempts ... to educate the African away 

from his culture" (Fafunwa & Aisiku 1982:21). Geen poging is aangewend om die 

heterogene karakter van die samelewing binne die onderwys te verreken nie. In die na

koloniale era het 'n kultuurontwaking ook in die onderwys van die onderskeie Afrika

lande neerslag gevind. Die onafhanklike regerings het begin om die koloniale 

monokulturele onderwysbedeling wat in funksie was, te vervang met 'n 

onderwysbedeling waarin kulturele diversiteit tot 'n groter mate verreken is (Fafunwa 

& Aisiku 1982:24). 

In die Republiek van Suid-Afrika (RSA) word MO ook as alternatief vir die 

sogenaamde "tradisionele onderwys" voorgestel. Die volgende aanhalings weerspieel 

die bykans koorsagtige sensitiwiteit van diverse kultuurgemeenskappe betreffende 

gelyke onderwysgeleenthede: 

• "Separate education can never be sound education, and it is therefore vital that 

the government creates an equitable system" (The Star 1990: 14). 

• "Arising from our commitment to the wholeness of body, mind and spirit, we 

urge the state to take concrete actions to address the crisis through the 

formation of a just, equitable and unified education system" (The New Nation 

1990:9). 

Die onderwys in die RSA kan horn nie van sulke uitsprake distansieer nie. 
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1.2 AKTUALITEIT VAN DIE NA VORSING 

Deur die eeue heen is verskillende pogings aangewend om die diversiteit van 

kultuurgemeenskappe in samelewings te akkommodeer. Tradisioneel is daar in sowel 

homogene as heterogene kultuurgemeenskappe, 'n monokulturele onderwysbenadering 

gevolg. Gewoonlik is die onderwys gestruktureer na gelang van die 

onderwysbehoeftes van die dominante kultuur. Alhoewel die sogenaamde minder 

dominante kultuurgemeenskappe gepoog het om ter wille van sosiale mobiliteit en 

ekonomiese voorspoed in die dominante kultuurgemeenskap opgeneem te word, was 

daar ook 'n strewe na die behoud van die partikuliere kultuur. Hierdie strewe het met 

verloop van tyd al dringender geword. Verskeie vertoe en selfs hofsake het gevolg vir 

die bedinging van gelyke beregtiging in die, onderwys. So byvoorbeeld het die VSA 

'n lang geskiedenis waarin minderheidsgroepe tot 'n sosiale revolusie oorgegaan het 

om hierdie strewe te verwesenlik (kyk hfst. 2). 

Bogenoemde strewe het uiteindelik ook in die RSA sigbaar geword. Heelwat 

kontroversie bestaan rondom die situasie-realiteite en die onderwysbedeling waarbinne 

die diverse kultuurgemeenskappe - en die kind per se - geakkommodeer en 
.,,.~~-~ .. ·· 

vo~I?~~~~~~ opgevoed moet word. Die aandrang op gelyke onderwysgeleenthede 

vir elke kind ongeag geslag, ras, kleur of geloof, betrek ook die noodsaaklikheid van 

die verwerwing van universele lewensvaardighede waardeur die kind 'n bydrae tot 'n 
:~u~-..-w~·: :'"i¥\'1rt·<,,.-. ··"~:'~lfi-+"'"',1,'fi'a:::~·-·;.'""'1"" ·>.~">:,-,~., ... , 

multikulture~e samelewirig kan maak, sonder atlegging van partikuliere waardes en 

norme. Die kompleksiteit van die dichotomie tussen universaliteit en individualiteit ,, 

vorm grootliks die kem van die onderwyskrisis in die RSA. 

Die aandrang op gelyke onderwysgeleenthede het in die RSA gekulmineer in die De 

Lange-verslag (1981) "wat onmiskenbaar MO-beginsels openbaar". Die verslag kan 

in baie opsigte beskou word as '"n waterskeiding ten opsigte van onderwys/opleiding 

in die land" (Louw 1981:4-5). Die De Lange-verslag het die lig gesien nadat die 

regering in 1980 op aandrang van verskeie samelewingsinstellings 'n diepte-ondersoek 

deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN), na alle aspekte van die 

onderwys gelas het. Volgens Goodey (1989(a):6) is die mees opvallende ongelykhede 

in die onderwysvoorsiening van die onderskeie bevolkingsgroepe in die 
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hoofbevindinge van die RGN-ondersoek uitgewys. 'n Meer gedetailleerde uiteensetting 

van die De Lange-verslag en sy bevindinge word in hoofstuk 4 aan die orde gestel. 

Wat wel hier genoem kan word, is dat die makrogevolgtrekking en die aanbevelings 
~., ' ~,,, ,, •>,/"•'"',;;; ,, -·' .·~ 

van die RGN vervat is in die Witskrif oor onderwysvoorsiening in die Republiek van 

Suid-Afrika (1983). Die aanbevelings is uiteindelik saamgevat in die Wet op die 

Nasionale Beleidvir Algemene Onderwyssake (Wet 76 van 1984). 

Verdere gebeure soos die promulgering van die Gronclwet van 1983 het voorsiening 

gemaak vir die politieke deelname van die K.leurling- en lndier-bevolkingsgroepe in 

die RSA (Grobler s.a.:5). Voortvloeiend uit die RGN-verslag en bovermelde wet, is 

onderwys as "Eie Sake" en "Algemene Sake" (kyk hfst. 4) geproklameer en die 

beginsel van "gelyk-maar-apart" is aanvaar. Verskeie onderwysleiers, veral uit swart-, 

bruin-, en lndiergemeenskappe was van mening dat "apart" nooit "gelyk" kan beteken 

nie. Die ontevredenheid oor die aard van die Onderwyswet van 1984 het momentum 

gegee aan onderhandelinge ten opsigte van gelyke onderwysgeleenthede vir alle Suid

Afrikaners. 

Na vele onderhandelinge, is 'n nuwe plan vir onderwysvoorsiening op 10 September 

1990 deur die Minister van Onderwys en Kultuur (Administrasie Volksraad) 

aangekondig. Met die heropening van die skole in Januarie 1991 is drie bykomstige 

onderwysmodelle (modelle A, B en C) in blanke onderwys ingevoer. Daarvolgens kon 

skole binne die bepalings van die 1983-grondwet 'n eie toelatingsbeleid formuleer 

(Opvoeding enKultuur 1991:2). Die nuwe onderwysbedeling het voorsiening gemaak 

vir die oopstel van skole vir alle bevolkingsgroepe op grond van die onderwysmodel 

wat deur 'n bepaalde ouergemeenskap voorgestaan word. 

( Dit het die moontlikheid geskep dat blanke skole in die RSA, en in die besonder 

J staatskole (model C), toenemend met multikulturele situasies kennis sou maak. 

~. 
\'· 

Onderwys, soos dit voor 1990 in staatskole geken is, het reeds besondere eise aan die 

leerlinge se vaardighede om lewensvraagstukke te hanteer, gestel. Leerlinge se vermoe 

om in 'n multikulturele samelewing te funksioneer, is op die voorgrond gestel deur die 

moontlikheid van MO. Onderwysowerhede het van hierdie uitdaging kennis geneem 

en gee indringende aandag aan die saak. Die besprekingsdokument, 'n 
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Kurrikulummodel vir Onderwys in Suid-Afrika, is 'n konkrete bewys van die ems 

waarmee MO en die eise wat <lit stel, bejeen word. Die volgende aanhaling uit die 

dokument is 'n bevestiging daarvan: "'n Aspek wat by die ontwikkeling van die 

konsepmodel besondere aandag geniet bet, is die relevantmaking van die onderwys" 

waannee implisiet bedoel word 'n onderwysvoorsiening waardeur alle kleurgrense 

opgehefword (Departement van Nasionale Opvoeding 199l(a):vi). 

In die lig van die kultureeldiverse samelewing van die RSA met sy lang geskiedenis 

van kultuur- en onderwysspanning, is dit essensieel dat die mees kritiese 

probleemvelde wat in 'n MO-situasie voorkom, aan die orde gestel word. In die 

onderhawige navorsing val die klem op die sigbaarmaking van die probleemvelde soos 

dit in drie eksemplare, te wete die VSA, Zimbabwe en die RSA gemanifesteer het. 

Die omvang van die navorsingstema bemoeilik 'n breedvoerige ondersoek na die 

teoretiese onderbou van MO. 'n Betoog ten gunste van of teen die konsep van MO val 

buite die aktualiteit van die navorsingsterrein. Daar word volstaan met 'n verwysing 

na die ondersoeke wat reeds na die stand van MO in die RSA ondemeem is (kyk onder 

meer Goodey 1989(a), Claassen 1989, Louw 1981, Steyn 1986). 

1.3 PROBLEEMSTELLING EN PROBLEEMFORMULERING 

Landman l?_oneer'die doel van probleemformulering soos volg: "Die werklikheid wat 

ondersoek moet word, moet aan die hand van sinvolle vrae op die voorgrond kom. Die 
.... ,.-·~· . ·l~: ... ' 

verwoording van sinvolle vrae staan bekend as probleerriformulering, wat rigting gee 

aan die navorsing en die navorser motiveer om sinvolle oplossings te soek" (Landman 

1987:47). 

In die lig daarvan kan die volgende vrae in die wesensanalise van die ontstaan en 

wordingsgang van MO in die VSA, Zimbabwe en die RSA gevra word: 

• Watter faktore het tot die oorsprong van MO in die VSA, Zimbabwe en die 

RSA aanleiding gegee? 
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• Watter kenmerke is onderskeibaar in die wordingsgang van MO in die VSA, 

Zimbabwe en die RSA? 

• Wat is die aard van MO in die VSA, Zimbabwe en die RSA? 

• Wat is diet:,. kiemkem . van die probleem om leerlinge toe te rus met 

lewensvaardighede in multikulturele Afrika-samelewings soos Zimbabwe en 

die RSA? 

• Wattet{~~~iese riglyne~en opsigte van die irnplementering en hantering van 

MO kan vir die RSA daargestel word? 

Uit die geformuleerde probleme kan die doel van die navorsing vervolgens aan die 

orde gestel word. 

1.4 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die doel wat met hierdie navorsing bereik wil word, word vervolgens in algemene 

doelstellings en spesifieke doelwitte uiteengesit. 

1.4.1 Doelstellings 

Die volgende geld as oorkoepelende navorsingsdoelstellings: 

• 'n objektiewe beskrywing en verkenning van die wordingsgang van MO ten 

einde verdere navorsing met betrekking tot die onderwysfenomeen te inisieer 

(kyk hfst. 6) 

• 'n analise, verklaring en evaluering van die vemuwing en vooruitgang van MO 

ten einde gr,ootliks praktykgerigte riglyne daar te stel wat ~~~~~~wend vir 
' -·,-" .. ,,,.,.' ,- . •' ·-

onderwysbeplanners kan wees. MO in die RSA staan nog in sy kinderskoene. 

Die onderhawige navorsing is derhalwe grootliks:p_!~:~~l'eerder a~£~~l~t') 
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1.4.2 Doelwitte 

Die volgende navorsingsdoelwitte word ten opsigte van die onderskeie hoofstukke 

gestel: 

• ('.p. beskrywing· van die omstandighede wat tot die instelling van MO in die 
,!·._. • ......,..,~~·.!.;!:"."c"••';>-;.";,,. -·' 

VSA, Zimbabwe en RSA aanleiding gegee het (kyk hoofstukke 2, 3 en 4) 

• ,tn ontleding van die faktore··wat tot die ontwikkeling van MO in die genoemde 

l;d~:bygedra het (kyk hoofstukke 2, 3 en 4) 

• ~11,Y:erklaring en evaluerin& \wt die doel en funksie van MO in die genoemde 

lande (kyk hoofstukke 2, 3, 4 en 5) 

• ('n ondersoek na die relevansie van onderwy~n di~~ate waartoe dit op die 

verwerwing van lewensvaardighederin MO-situasies in Zimbabwe en die RSA 
~·~~,,,., ... -~,,,;i~~~.;'."~··,·' ,.,. »·s·,.,..,.. ·~';;/ 

gerig is (kyk hoofstukke 3 en 5) 

• (~ summatiewe evaluering ~an MO) en \;~ sintese van bevinding;J 

(gevolgtrekking~rr.aanbevelingswat op die praktykverbetering v~ o_nd.~~s 
\ ,,. .. """:-.::'!"·~:,~~~#i#(~,,,.,,,,,+,p.~·,..,,,,.-..,,,..a,.,,.,_ .. "'"~....,.,,. ·"·· """'"-~-

in die algemeen en MO in die besonder in die RSA geldig kan wees (kyk hfst. 
;ii>."""~''":'-'}',;.-. '-~ \. 

6). 

1.5 TITEL- EN BEGRIPSANALISE 

"',-, 

~n Titel- en begripsanalise is essensieel vir die daarstel van 'n duidelike vertrekpunt in 
-"---"···· . '·' ~.,.. ... , ·· · ;;~: •. "~"'''t-1,.,,,,:"'~e • .-<:<9:'V',"~"""'~ 

die konnotasie en . betekenisse van die tersaaklike begrippe. Die;(~~ en 
,.,,. __ .,.,..... .... ~;"'-· -•. ··--,~~-'.:~..::::.~"'·~."1 •. -.w~ .. ;;,,'"""'"'-""' '< ••• ,.::;" ~:x>J:~'-" 

J~~1~rksde&ifiles Van die onderskeie begrippe word konsekwent in die navorsing benut. 

Grant (1978:46) maak 'n sterk saak uit waarom daar dui~~lllc~ b~gripQ~ en defi~~i~~·-
-~-··---

behoort te wees: "Terms serves as ground rules for perceiving and understanding 

educational concepts. Terms may have more than one meaning and thus may convey 

varying perceptions to different people. This type of variation frequently results in 

educational programmes that are t\Zeaidy'·' concep~;Ji;ed,)tp~~~rly de~igne~. and 
~~-r~"'....,,'"_.~··- ,-
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misinterpreted". 

1.5.1 'n Analise van die begrip multikulturele onderwys 

Omdat die begrip multikulturele onderwys stellig die kembegrip in die onderhawige 

navorsing is, is 'n gedetailleerde analise noodsaaklik met die oog op 'n eenduidige 
"~~."~~~s~::.:~ .. ,:: ·'-'·~·, ,, 

rsmtese en toepassfug. 
'·~"·--::~~···'.; 

Soos duidelik uit die volgende aanhaling blyk, bestaan daar nie eenstemmigheid oor 

die betekenis van die term MO en sy uitlopers nie: "Multicultural education means 

different things to different people, . . . part of the problem is that Multicultural 

education is considered to be a slogan that everybody understands" (Montero-Sieburth 

1988:4). 

Ander terme wat veral in die Engelse literatuur as sinonieme vir die begrip MO 

1 

gebruik wor~ is onder andere (!nulti-etnies~) onderwys~ veelrassige) onderwys, en 

~terkulturele ynderwys (kyk par. 1.5 .1. 6-1. 5 .1. 7). 

1.5.1.1 Multi-

Die voorvoegsel multi-, is afgelei van die Latynse woord multus, wat baie beteken 

(HAT 1988, s.v. "multi-"). 

1.5.1.2 Onderwys 

Die begrip onderwys word vervolgens bespreek. 

(a) Opvoeding 

Die begrip opvoeding word dikwels as sinoniem vir die begrip pedagogie gebruik. Die 

fyn nuanseverskille tussen die twee begrippe blyk uit die volgende algemeen-
,; •. ,,,,,,,,_,.v·.~·~ ,,,., ""·' 

aanvaarde verklarings daarvan. Die begrip pedagogie stam uit die Griekse woord 

paidagogia wat begeleiding van die kind beteken (pias - kind; agein - om te lei) 
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(b) 

.1 

\ 

\ 
\ 

':: 

(Griessel et al 1986:18-19). 

Van Rensburg & Landman (1988:155) beskryf die begrip opvoeding as 'n "~?elb~

wuste, doelgerigte bemoeienis van 'n volwassene met 'n nie-volwassene om horn 

selfstandig te maak. Opvoeding is nie 'n handeling wat onbepaald voortduur nie en het 

dus 'n begin en 'n einde. Die opvoeding kom tot 'n einde wanneer die opvoedeling die 

bevoegdheid bereik het om selfstandige keuses te maak en daarvoor 

verantwoordelikheid te aanvaar". 

Onderwys 

Volgens Van Rensburg & Landman (1988:144) is onderwys een van die wee van die 

opvoeding. Kennis en vaardighede wat as waardevol vir die mens se bestaanswyse 

geag word, word deur die onderwys bekom. Dit sluit ook die verwerwing van kennis 

van die geldende waardes en norme in. Onderwys raak ook die gemoedslewe van die 

kind aan. Van Rensburg & Landman (1988:144) gaan voort deur te se dat "vorming, 

opvoeding en onderwys nie eintlik geskei [kan] word nie". 

Omdat opvoeding en onderwys ook buite skoolverband kan plaasvind, meen Van 

Rensburg & Landman (1988:144) dat dit verkieslik is om binne skoolverband van 

"onderwysende op:voeding of opvoedende onderwys" te praat. Griessel (et al) 

(1986:23) konstateer voorts dat indien die karaktervorming van die kind deur die 

onderwys verwaarloos word, daar nie sprake van opvoedende onderwys kan wees nie, 

maar slegs van onderrig. 

Daar bestaan 'n intieme verweefdheid tussen opvoedende onderwy~,1el\}cultuur. Aan 
/ / 

die een kant het opvoedende onderwys die kultuurontsluiting van die leerder en die 

kultuurontwikkeling en -vernuwing as taak (Goodey 1989(a):24-25). Aan die ander 

kant het opvoedende onderwys die begeleiding van die nie-volwassene in sy op-weg

wees na volwassenheid as oogmerk: "Hierdie begeleiding geskied met die uitsluitlike 

doel om die kultuurwereld waarin die kind gebore word, vir horn te ontsluit aan die 

hand van bepaalde waardes en norme, wat in die eie kultuur en kragtens die 

lewensopvatting van die ouer/opvoeder onontbeerlik vir 'n menswaardige bestaan is 

10 



... en dat opvoeding eers deur die kultuur sin en inhoud kry, terwyl kontinuiteit ten 

opsigte van kultuur net verseker kan word deur opvoeding" (Louw 1981 :8). 

Die volgende vrae ontstaan onwillekeurig: Indien opvoeding/onderwys kultuuroordrag 

impliseer, kan kultuuroordrag in 'n MO-situasie (waar 'n verskeidenheid kulture 

betrokke is) sinvol geskied? Kan daar ooit in 'n onderwyssituasie neutraal opgevoed 

word? In 'n voorlopige antwoord op die gestelde vrae kan gese word dat MO die 

bestaan van verskillende etniese-, kulturele-, godsdiens-, taal- en ander groepe en die 

, .~,\' 1."' . belangrikheid van die behoud van bepaalde kulturele eienskappe vir sekere groepe ><\( \ 
l .·-" 

.. ,,erken.' Die vlak waarop hierdie erkenning geskied, is die essensie waarom dit in ~K;r:~ 

debatte vir of teen die instelling van MO handel. In die loop van die navorsing word 

hierdie saak verder ondersoek. 

1. 5 .1. 3 Kultuur 

Die begrip kultuur is so ~~tti,g en Empliseer~, dat 'n uitvoerige bespreking 

van kultuur nie wenslik is nie. Die begrip kultuur word eerder omskryf teen die 

agtergrond van MO. 

• Gracia (1982:7) definieer die begrip kultuur as "a system of beliefs, values, 

customs and institutions that when combined serves as a cluster to provide a 

person meaningful ways for survival". 

• Goodenough (197 6: 4-6) is van mening dat "culture is a way of perceiving, 

believing, evaluating and behaving. Culture provides the blueprint that 

, s r'~i.:·~ determines the way an individual thinks, feels and behaves". 
~! \"' c;.. 

• Stone (1984:105) se bydrae sluit by die reeds genoemde omskrywings aan as 

hy na die begrip kultuur verwys as ·~.~ep~de stel reels waarvolgens 'n 

gemeensk~p l:ef e~ optree. 

• Louw (1981 :9) wys daarop dat die gedrag van lede van 'n kultuurgemeenskap 

wat 'n homogene karakter vertoon, beduidend geantisipeer kan word. Juis 
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' ' 

vanwee die feit dat gedrag en gedragspatrone antisipeerbaar is, behoort 

kultuurverskille en -uitinge in 'n MO-situasie verreken te word. 

• Gollnick & Chinn (1986:15) onderskei in hulle ontleding van die begrip 

kultuur tussen 'n makro- en mikrokultuur. Lede van die makrokultuur deel 

universele eienskappe. Die makrokultuur kan as die nasionale kultuur beskou 

word wat deur die meeste inwoners van 'n land gedeel word. So byvoorbeeld 

kan die opvattinge oor die lengte van 'n werksdag van kultuur tot kultuur 

verskil, maar indien die makrokultuur bepaal dat die ure van 'n werksdag van 

08:00 tot 17:00 strek, moet alle persone, ongeag ras of geloof, by hierdie 

reeling aanpas. Nie alle lede van die makrokultuur is noodwendig 

onderskrywers van die opvattinge van sodanige kultuur nie. Die "afvalliges" 

van die makrokultuur vorm dan 'n sogenaamde mikrokultuur waar partikulier~--·-> 

kulturele waardes en norme en politieke-, sosiale- en ekonomiese 

bedrywighede uitgeleef kan word. Diagram 1 is 'n skematiese voorstelling van 

'n makrokultuur met 'n verskeidenheid van mikrokulture. 

' k 

i l I 
) 
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\ 
GcJ0 o...., 

Die interaksie en wisselwerking tussen kultuurgemeenskappe bring mee <lat geen 

kultuur staties kan bly nie. Alie kulture moet by veranderende omstandighede kan 

aanpas (Goodey 1989(a):l7, Gollnick& Chinn 1986:10). 

Die snelle verandering waaraan kulture soms onderwerp word, het ook heel dikwels 

kultuurverskuiwings tot gevolg. Hierdie kultuurverskuiwings kan in die rigting van 
"' i'" ~· . -

kultuurintegrasie beweeg en in twee uiterstes naamlik ass.imilasie of amalgru:nasie . 
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eindig (kyk par. 1.5.1.4 (d) en 1.5.1.4 (e)). Assimilasie en amalgamasie is egter nie vir · 

alle skrywers oor MO 'n aanvaarbare gedagte nie. Die volgende aanhaling 

substantiveer die stelling: ":ME is a structured process designed to foster 

understanding, acceptance, and effective interaction among people of many different 

cultures. Ideally it encourages people to see different cultures as a source oflearning 

and to respect diversity in the local, national and international environment" (Hoopes 

& Pusch 1978:5). 

(a) Kultuurgemeenskap/-groep 

In die woorde van Gracia (1982:7) beteken die begrip kultuurgemeenskap "some 

human group that provides a person a way of life or living". Wanneer daar van 'n 

bepaalde kultuurgemeenskap gepraat word, sluit dit etniese-, taal-, godsdiens- en selfs 

rassegroepe in. 

1. 5 .1. 4 Kulturele pluralisme 

Soos die begrip kultuur is die begrip kulturele pluralisme ook 'n komplekse begrip wat 

'n sistematiese analise noodsaak. 

(a) Pluralisme 

Die begrip pluralisme, beteken meervoudig en dui op 'n veelheid van individuele 

selfstandighede (HAT 1988, s.v. "pluralisme"). Pluralisme beteken volgens Gracia 

(1982:7) "the condition of human diversity". Vir die doeleindes van die onderhawige 

navorsing word kulturele pluralisme as kulturele diversiteit gereken. Die agtervoegsel 

-isme dui op 'n verabsolutering van die begrip pluraal. 

(b) Diversiteit/Kulturele diversiteit 

Volgens Pratte (1979:4-5) kan diversiteit soos volg beskryf word: "At rockbottom we 

would say that the decision to regard any group as diverse signifies a decision on 

somebody's part to single out different factors in the group - such as skin color [sic], 
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beliefs, ancestral heritage, or language and establish these as criteria for the basis of 

the so-called diversity". 

Pratte meen verder dat gemeenskappe deur menslike toedoen ontstaan aangesien dit 

die mens ~~~~~~~:~~~~i. Die onderskeid lei uiteindelik tot~lturele 
diversiteit wat kenbaar is aan drie eienskappe: 

• 

• 

die gekose verskille tussen groepe is so fundamenteel van aard dat dit 

verskillende waardes en lewensingesteldhede tot gevolg het 
~ --..---=""''"'~~· i<"·'"'-"•,,.._-~~.~~"",,":"~~~w,~·•A••!>'.i:M'~ 

diversiteit gaan verder as die sienlike; diversiteit word weerspieel in die so~iale 

gedrag van groepe 

diversiteit "is not a matter of genetics; it is a matter of cultural transmission 

across generations. A sense of historical and participational identity" (Pratte 

1979:5-6). 

Appleton (1983 :21-22) huldig dieselfde standpunt as Pratte en wys daarop dat 'n 

samelewing wat gekenmerk word deur kulturele pluralisme allereers die 
•i<' 

karaktereienskap van kulturele diversiteit besit. Volgens Appleton (1983:21-22) 

behoort 'n samelewing wat die eienskap van kulturele pluralisme besit, aan al die lede 

van die verskillende gemeenskappe min of meer gelyke politieke status en gelyke 

geleenthede te voorsien. Nie elke kultureel diverse samelewing is 'n model van 

kulturele pluralisme nie. Wanneer die meer dominante groepe in die gemeenskap egter 

die assimilasie of amalgamasie van ander gemeenskappe ten doel het, staan so 'n 

samelewing nie meer as 'n model van kulturele pluralisme bekend nie. 

Vervolgens word enkele modelle van kulturele pluralisme bespreek. 

(c) Vertikale-, eksteme- of geisoleerde kulturele pluralisme 

In die Engelse literatuur word vertikale-, eksteme- of gefsoleerde of kulturele 

pluralisme deur verskillende outeurs as eenduidige begrippe benut. 
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• In vertikale kulturele pluralisme word die verskille tussen die etniese groepe 
'~~.'.~!),ef.-...,~~>:-~1>-~·"""''' .. , l< > 

beklemtoon. Elke groep handhaaf met ander woorde sy partikuliere k:ulturele 

identiteit (Banks & Lynch 1986:197). 

• Pratte (1979:66) gebruik die begrip ge'isoleerde kulturele pluralisme om die 

model van vertikale k:ulturele pluralisme te beskryf. In sy bantering van die 

begrip geisoleerde k:ulturele pluralisme gebruik hy 'n wisk:undige vergelyking 

ter toeligting. Die vergelyking A + B + C + D = A, B, C, D word gebruik, 

waar A, B, C en D die verskillende k:ultuurgemeenskappe voorstel wat hul eie, 

l 
l unieke identiteit na 'n verloop van tyd behou. Groepsbelange is primer, en 

1 gedrag soos buitegroepshuwelike is nie aanvaarbaar nie (Appleton 1983:32). 

• Smolicz (1979:89) gebruik die begrip eksteme kulturele pluralisme as 

sinoniem vir die begrip vertikale k:ulturele pluralisme. 

In 'n samelewing waar daar min sosiale binding tussen etniese groepe voorkom, kan 

! l so 'n samelewing as vertikaal k:ultuur pluralisties getipeer word. Die oorkoepelende 

' ' gevolg van vertikale k:ulturele pluralisme is 'n gebrek aan nasionale eenheid. Die RSA 

kan as 'n voorbeeld van vertikale-, eksterne- of gersoleerde k:ulturele pluralisme 

bestempel word. 

(d) Assimilasie 

Die proses van assimilasie het die totale absorbering van kleiner, nie-dominante 

k:ultuurgemeenskappe in die groter makrok:ultuur ten doel. In die proses van 

assimilasie boet die geassimileerde gemeenskap sy partikuliere k:ulturele karakter in 

(Banks & Lynch 1986:197, Appleton 1983:29). Die doel van die assimilasiemodel 

volgens Gollnick & Chinn (1983:22) is om 'n "melting pot" (hutspot) te skep waarin 
~-~:~lfr'."~""".~-~-r'".""~~~ 

al die k:ulturele gemeenskappe saamgevoeg word, sodat hulle tot 'n enkele nuwe 

k:ultuur kan versmelt. 

Anglo-konformiteit is 'n verdere uitbreiding op die assimilasiemodel en Pratte 

(1979:62) stel dit soos volg voor: A+ B + C + D =A. In die model verteenwoordig 
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A, B, C, en D verskillende kultuurgemeenskappe met A, as die mees dominante. In die 

assimilasiemodel konformeer die "nuwe" kultuur (immigrante) met die meer 

•·, dominante kultuurgemeenskap. Smolicz (1979:91) gebruik die begrip dominante 

monisme om hierdie soort assimilasie (Anglo-konformiteit) te beskryf Dominante 
~, .. ~~ _,.,..;,;,;~~ .... ,,"""'->t",,._,....,,,,.~.,..- ... 

monisme erken nie die voortbestaan van mededingende kulture nie en kulturele sintese 

moet de ord. 

Smolicz (1979:80) gebruik 'n volgende begrip, hibride monisme, om 'n verdere 
! 'II, t:r.,l'd 'll'lto\'-

11 
variasie van die assimilasiemodel te beskryf Hibride monisme kan verduidelik word 

b as die wisselwerking tussen kulture waardeur 'n nuwe kultuur tot stand kom. 

Gracia (1982:39-41) verduidelik assimilasie aan die hand van drie stappe: 

• In die eerste stap of "Melting Pot I" stel Gracia (1982:39) assimilasie gelyk aan die 

"Anglo-Conformity assimilation theory". Volgens hierdie teorie "[should] all 

immigrants . . . renounce their ethnic and national culture and adopt the ways of the 

English cultural groups". "Melting Pot I" het die assimilasie van blanke Europeers 

veronderstel; swart en inheemse Amerikaners "were not to be melted into the Anglo-

, conformity pot" (kyk hfst. 2). 

"'"-' '" t 

• • In die tweede stap of "Melting Pot II" val die fokus op die grootskaalse 

immigrasie vanaf suidoos- en sentraal Europa na Amerika tussen die jare 1880 

tot 1914. Gracia (1982:40) verduidelik die aard daarvan soos volg: "melting 

·\j pot II did not require complete renpnciation of ethnic background or culture: 

rather, one could adopt aspects of other cultures, abandon some parts of one's 

\•:::.t ·J~,f'~ •'r1 
\ 
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"'" I 
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(e) 

own culture, and maintain other parts. From this merger would emerge a new 

American culture". 
~ .. 

», 0 1::,1 : " .:i L n : 

• In die derde stap het "Americanization" die "Melting Pot II"-gedagte 

teengewerk. "Americanization" het vereis dat die onderskeie kulture negeer 

moes word ter wille van die ouer Anglo-saksiese kultuur: "thus the 

Americanization notion was the Melting Pot I Anglo-conformity notion in 
\iE'.R~1<lff11\ ; (\1.1 

··disguise'' (Sracia 1982:40). Mohl (1981:324) huldig dieselfde beskouing: "The 

process of immigrant socialization went under the name of Americanization". 

In die assimilasiemodel, word(~emeenskaplikheid oord~en (diversiteit op die 

agtergrond) geskuif Dit is dan ook die dominante kultuurgemeenskappe wat 

assimilasie voorstaan omdat hulle besef dat dit hul kultuurposisie kan bevoordeel. Die 

assimilasiemodel was vir baie jare die dominante model in die hantering van 

multikulturele gemeenskappe in die VSA maar "the tenacious assimilationist ideology 

in most Western nations has been seriously challenged by the cultural pluralist 
--~ .. -·-'""'"'''t"'-

ideology and ethnic revitalisation [sic] movements since the 1960s" (Banks & Lynch 
-~----.... ·"' 

1986:197). h:~ 1~lii'~1 
.. j 

Die teenstand teen die assimilasiemodel het ontstaan omdat die mens 'n natuurlike 

drang het om horn met sy eie te assosieer en beleidmakers het nie daarmee rekening 

gehou dat menslike verskille onuitwisbaar is nie. 

Amalgamasie 

Amalgamasie het ten doel die skepping en ontwikkeling van 'n heel unieke, nuwe en 

eiesoortige kultuur. Assimilasie en amalgamasie verskil nie in die praktyk veel van 

mekaar nie. Daar is wel 'n teoretiese verskil. Banks (1988:4) verwoord hierdie verskil 
'~~~N<>"'·.--.- '"''"""-•~- ,, ,..,I 

soos volg: "what in fact happened, however, was that most of the immigrant and ethnic 

cultures stuck to the bottom of the mythical melting pot. Anglo-Saxon culture 

remained dominant; other ethnic groups had to give up many of their cultural 

characteristics in or~er (to participate fully in the nation's social, economic, 

political institutions") 

and 
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Die idee van die "melting pot" is afkomstig uit die toneelstuk, The melting pot, wat 

deur 'n Britse Jood, Israel Zwangwill geskryf en in 1908 in New York opgevoer is. Die 

toneelstuk beeld die droom van die hoofkarakter uit waarin hy sien hoe al die etniese

en kultuurgemeenskappe in die VSA versmelt om een nuwe kultuur, superieur tot die 

waaruit dit ontstaan het, te vorm. 

Gollnick & Chinn (1986:21) gebruik die begrippe assimilasie, "melting pot" en 

amalgamasie as sinonieme omdat amalgamasie in die praktyk op assimilasie neerkom. 
~, ... --.. ~~:'t!;(i,..:.<\. '""'''---~;-~>10,J~' ''""'»~~- "" "' '_. •• ...,~'\--

Appleton (1983:31,68) en Pratte (1979:65) trefwel 'n onderskeid tussen assimilasie 

aan die een kant en die "melting pot" en amalgamasie aan die antler kant. Pratte se 

model van amalgamasie word soos volg voorgestel: A+ B + C + D = E met A, B, C 

en D as verteenwoordigend van verskillende kultuurgemeenskappe en E as 'n 

amalgamasie of sintese van die onderskeie gemeenskappe tot 'n nuwe kulturele 

identiteit. 

Die verskil tussen assimilasie en amalgamasie is daarin gelee dat assimilasie die 

volledige assimilering van minderheidsgroepe in die dominante kultuur is, terwyl 

amalgamasie die skepping van 'n heel nuwe kultuur ten doel het. 

(f) ~orisontalej '~temejo1'ematigd' kulturele pluralisme 

Vertikale kulturele pluralisme en assimilasie staan as samelewingsmodelle direk 

teenoor mekaar. Die model van horisontale-, inteme- of gematigde kulturele 

pluralisme kan as die middeweg tussen vertikale pluralisme en assimilasie beskryf 

word. Dit verwerp sowel skeiding as die assimilering van kultuurgemeenskappe. Dit 

stel 'n oop gemeenskap voor, waar niemand afstand van sy eie kultuurgoedere hoef te 

'' doen nie en waar almal ten volle in die gemeenskap ingeskakel is (Pratte 1979:70). 

Billiet (1977:97) maak van die begrip horisontale kulturele pluralisme gebruik, 

Smolicz (1979:97) gebruik die begrip inteme kulturele pluralisme terwyl Pratte 

(1979:69) die begrip gematigde pluralisme ("modified pluralism") voorstaan. 
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Pratte (1979:69) verduidelik sy inset soos volg: A+ B + C + D = Al + B 1 + C 1 + D 1 

met A, B, C, en D verteenwoordigend van verskillende gemeenskappe. Al, Bl, Cl, 

en D 1 is ook gemeenskappe wat van mekaar, en van A, B, C, en D verskil. Pratte 

(1979:67) verduidelik sy siening aan die hand van die volgende voorbeeld: 

' Veronderstel 'n Duitser (lid van gtoep A) immigreer na die VSA. Mettertyd word hy 

'n Duits-Amerikaner (lid vaILgroep Al). Die kontak van die partikuliere kultuur met 

'n nuwe kultuur lei to€_~~i~redhis)'an die oorspronklike kultuur. 
" « ~ 

Alhoewel horisontale kulturele pluralisme die beginsel van gematigheid voorstaan, 
~~~Ji,"-¥.'O.;-;'i._.,...,,__..., 

promoveer dit dikwels kulturele assimilasie omdat daar soos Pratte (1979: 129) dit stel 

'n "increased contact among groups on the secondary level of association" is. 
' " 1t1tJ · ' ,S:::.> .1 I 

Die onderskeie begrippe soos verduidelik, is dikwels omslagtig en kan verwarring 

meebring. Gollnick & Chinn (1983:26) gebruik dief'b:~~ .• ~~~~l~~~~;~·.~ 
versamelnaam vir horisontale-, inteme- of gematigde kulturele pluralisme. In so 'n 

samelewingsmodel het alle etniese groepe gelyke geleenthede. 

-) Multikulturalisme erken die belangrikheid van sowel gemeenskaplikheid 

2
'. (universaliteit) as diversiteit (individualiteit). Multikulturalisme vorm met ander 

· woorde die middeweg tussen die modelle kulturele pluralisme en assimilasie . 
. -· 
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Bogenoemde samelewingsmodelle kan soos volg voorgestel word: 

1.5.1.5 Multikulturele onderwys 

Die woord kultu_ur vorm die grondbegrip in die woord multikultureel. Hieruit kan 

afgelei word dat MO 'n tipe onderwys veronderstel wat met 'n verskeidenheid kulture 

te make het. 

Die volgende is enkele omskrywings van die begrip multikulturele onderwys: 
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• Montero-Sieburth (1988:4) beskou MO as volg: "Multicultural education will 

lead to recognizing cultural values and differences among and between ethnic 

groups and indviduals, and will develop strategies that enhance understanding, 

develop cross-cultural understanding and awareness, which will lead to more 

• 

positive learning outcomes". 
I . } 

h<1JO' lf"C\' 1 ~-~ 
Banks (1979:239) is die volgende mening toegedaan: "Multicultural education 

should be to educate students so that they Will acquire knowledge about a 
! 

range of cultural groups and develop the attitudes, skills, and abilities needed 

to function at some level of competency within many different cultural 

environments". 

• Haberman (1988:101) konstateer die volgende: "Multicultural education is to 

prepare all Americans for functioning on three levels: 

• as individuals, 

• as members of some sub-group or sub-culture and 

• as effective participants in the general society". 

Die gemene deler wat uit hierdie beskouinge na vore tree, is die feit dat individue en 
·~''"''".~u~111m ottu""'"'-~ 

gemeenskappe as belangrik figureer. 

1. 5 .1.6 Multi-etniese onderwys 

Die begrip multi-etniese ondenvys het 'n velerlei aanverwante betekenisse. 

(a) Etnies/etniese groep 

Die woord etnies is afgelei van die Griekse woord ethnikos/ethnos wat volk beteken 

(Tiedt & Tiedt 1990: 11 ). As volk deel die lede van 'n etniese groep 'n gevoel van lots-
, ,~,;•-•',liv,•)l,>i~<"""'W'" .,,~._~,' ',,,._ 

en volksverbondenheid, 'n gemeenskaplike taal, geskiedenis en tradisie (Louw 
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(h) 

1981:16). 

Volgens Banks (1979:239) is "an ethnic group ... an involuntary group which shares 

a heritage, kinship ties, a sense of identification, political and economic interest, and 

cultural linguistic characteristics". 
;;~'"'""·"'-" 

Etnosentrisme = c.J !es 

Die begrip etnosentrisme word soos volg deur Saunders (1982:1-2) beskryf: "centrism 

focused on a particular ethnic group, can persist into adulthood and can colour all our 

social perceptions. Centrism can decend into racism when we claim superiority over 

other groups who are physically different from us and act on that assumption". 

Saunders gebruik die begrip "kulturele arrogansie" om aan te toon dat antler kulture 
'f?fJ:, _fll. 1rrrrr_..,~ 

en samelewings geevalueer word na aanleiding van etnosentriese konsepte soos 

vooruitgang, modernisasie en verwesterliking (Saunders 1982:2). Volgens Gollnick 

& Chinn (1983:15) is die "inability to view other cultures as equally viable alternatives 

for organizing reality is known as ethnocentrism". 

W anneer 'n bepaalde kultuurgemeenskap die oordrewe neiging openbaar om die eie 

beter en hoer as die van 'n antler gemeenskap te stel en die antler gemeenskap 

minderwaardig laat voel, maak eersgenoemde gemeenskap horn skuldig aan 

etnosentrisme. Etnosentrisme beskik oor al die bestanddele vir konfrontasie en konflik. 

Die teenpool van etnosentrisme is kulturele relativisme. Laasgenoemde is 'n oordrewe 

poging om die kultuur van antler te verstaan en te aanvaar (Miller 1979:44). Gollnick 
·~ 

'\\e~c & Chinn (1983: 16) merk tereg op: "To treat all persons equally and to help all students 
I''' .Cl ''"'°' :. -~Jlev-__ ,) reach their potential, we must accept the principal of cultural relativism". 

' __; 

(c) Multi-etniese onderwys 

As 'n uitvloeisel van die etniese opstande in die VSA in 1960, is etniese studies 

spesiaal in die onderwyskurrikula ingevoeg. Etniese studies het gefokus op spesifieke 

etniese groepe waaronder die Afro-Amerikaners en die Mexikaanse-Amerikaners. 

23 



Hiema het multi-etniese onderwys gevolg. Die belangrikste doelwit van multi-etniese 

onderwys was om aan die hand van inoverende onderrigmiddele en onderrigstrategiee 

'n totale verandering in die onderwys teweeg te bring in die rigting van gelyke 

onderwysgeleenthede (Banks 1988:31). 

Meer en meer groepe soos vroue, gestremdes en religieuse groepe (Gollnick & Chinn 

1983 :29) het op gelyke onderwysgeleenthede begin aandring wat inderdaad beteken 

dat multi-etniese onderwys as die voorloper van MO beskou kan word. 

1. 5 .1. 7 Interkulturele onderwys 

In die literatuur word min onderskeid tussen die begrippe multikulturele onderwys en 

interkulturele onderwys getref Dit word as't ware aanvaar dat daar geen wesenlike 

verskil tussen hierdie twee begrippe is nie. Veral die Nederlandse skrywers benut die 

begrip interkulturele onderwys: "... aldus kregen het nieuwe uitgangspunt in het 

overheidsbeleid van het permanente verblijf van buitelanders in onze sameleving en 

het nieuwe uitgangspunt van het onderwys - de multi-culturele sameleving - hun 

vertaling in het onderwys wetgeving: onderwijs dus in interculturele perspectief' 

(Struik 1987:277). 

1.5.2 'n Analise van die begrip samelewing 

Per definisie is 'n samelewing 'n "handeling van saam te lewe, 'n groep mense wat 'n 

vaster of tosser groep vorm" (HAT 1988, s.v. "samelewing"). Die begrippe 

gemeenskap en maatskappy word dikwels verkeerdelik as sinonieme vir die begrip 

samelewing gebruik. Samelewing is egter 'n oorkoepelende begrip waaronder 

verskillende gemeenskappe as kleiner selfstandige eenhede ressorteer. 

Diagram 3 is 'n diagrammatiese voorstelling van 'n samelewing. 
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1.5.3 'n Analise van die begrip gemeenskap 

Die HAT (1988, s.v. "gemeenskap") omskryf die begrip gemeenskap as "die deel he 

aan iets saam met 'n ander". Dewey (1958: 11) beskryf 'n gemeenskap as "a number of 

people held together because they are working along common lines, in a common 

spirit, with reference to common aims". 

Lidmaatskap van 'n bepaalde gemeenskap is 'n keuse wat elke individu maak op grond 

van sy kulturele waardes en norme. 
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1.5.4 'n Analise van die begrip bevolkingsamestelling 

Daar is 'n noue samehang tussen die begrippe ras, nasie, etnisiteit en so meer. Dit lei 

dikwels tot groot verwarring(\~-Ek;pbie v;an tersaaklike begrippe is derhalwe 
··-:::·:;.:: .. ·~·-· ''" ~) 

essensieel. 

1.5.4. 1 Bevolking 

Die begrip bevolking dui op die inwoners van 'n geografiese streek of staatsgebied en 

het dus 'n demografiese konnotasie (WAT 1970, s.v. "bevolking"). 

1.5.4.2 Ras 

Biologiese eienskappe speel 'n beduidende rol by die identifisering van rassegroepe 

(HAT 1988, s.v. "ras"). Die klem val op genetiese- en fisiese eienskappe en nie op 

kulturele eienskappe soos by etniese groepe (kyk par. l.5.1.6(a)) nie. Ras is 'n 

oorkoepelende begrip wat verskeie etniese groepe kan insluit. 

In Suid-Afrika sluit die swart rassegroep byvoorbeeld kultuurgemeenskappe soos die 

Zoeloes, Vendas en Xhosas (as etniese groepe) in. 

1.5.4.3 Volk 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing dra die begrip volk die betekenis van 'n 

"groep mense wat deur die eenheid van taal en historiese ontwikkeling 'n duidelike 

besef van samehorigheid besit" (HAT 1988, s.v. "volk"). Die begrip volk is 'n 

kultuurbegrip en sluit as sodanig volks- en kultuurtrots in. 

1.5.4.4 Nasie 

Die begrip nasie word in terme van die inwoners wat onder dieselfde politieke 

organisasie staan en tot dieselfde staat behoort, verduidelik (HAT 1988, s.v. "nasie"). 

Aile etniese- en rassegroepe wat in 'n bepaalde land woon, word daarby ingereken. 
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1.6 AFBAKENING VAN DIE STUDIETERREIN 

Die tema MO kan nie in die bestek van die onderhawige navorsing in sy volle omvang 

en konsekwensies aan die orde gestel word nie. By die beplanning van die navorsing 

moes die omvang en inhoud daarvan binne sinvolle en hanteerbare perke gehou word. 
-~,"<';~,;,~ rn '~i.:~::::._.~, "1"·"·,.,, .... 

Dit veronderstel bepaalde keuses ten opsigte van die keuse van eksemplare. Die VSA 

(Weste) en Zimbabwe (Afiika) is as die mees verduidelikende eksemplare uitgesonder 

vir 'n evaluering van onderwysontwikkelinge in die RSA. 

Weens die dinamiese aard van onderwysontwikkelinge en in die besonder MO 

wereldwyd, kan die weergawe in die onderhawige verhandeling by die verskyning 

reeds "verouderd" wees. Die navorsing vir die tema onder bespreking is in November 

1993 reeds afgesluit. Geen onderwysontwikkelinge wat na hierdie tydperk plaasgevind 

het, is in berekening gebring nie. 

1.6.1 Die Verenigde State van Amerika 

Die VSA is(~S'~ksempl~Vir die ondersoek na die oorsprong en ontwikkeling van 
"'-ii"-:·::-;;:~(::.~".~'.<r-:-t«-St"' __ .{.,..-.. ~~..:;~'"*'.nc~~,_:+11 "•"°' -

MO gebruik - Kanada uitgesluit. 

1.6.2 Zimbabwe 

Zimbabwe is as eksemplaar vir die ondersoek na die oorsprong en ontwikkeling van 

MO in A:frika gebruik. Zimbabwe <lien ten beste as vergelykingseksemplaar vir die 

RSA. Alhoewel die VSA en die RSA albei verskillende etniese groepe en 

kultuurgemeenskappe huisves, is die blankes in die VSA verreweg in die meerderheid, 

terwyl die omgekeerde posisie in die RSA en Zimbabwe gevind word. 
__ ____,_,,,_._ ---·---· -· 

1.6.3 Die Republiek van Suid-Afrika 

Die RSA word insgelyks as eksemplaar en implementeringsmodel voorgehou. 

Alhoewel die RSA nie 'n lang geskiedenis van MO het nie, blyk die keuse voor die 

hand liggend te wees omdat die RSA op die vooraand van ingrypende 

27 



onderwysveranderinge staan. 

1.7 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Mouton & Marais (1990:7) beskryf geesteswetenskaplike navorsing as: '"n 

gemeenskaplike menslike aktiwiteit waardeur 'n bepaalde verskynsel in die 

werklikheid op 'n objektiewe wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip van die 

verskynsel daar te stel". 

Om 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid te bestudeer, wend die navorser 

bepaalde benaderingswyses en metodes aan. 

1. 7 .1 Benaderingswyses 

Die navorsingsveld van die verlede is onmeetbaar groot want dit sluit alles in wat oor 

die opvoedingsverskynsel gese en geskryf is. Om dus die navorsingsveld tot 'n 

hanteerbare omvang te reduseer, word 'n bepaalde benaderingswyse gevolg. Daarom 
~.~ 

kan gese word dat 'n benaderingswyse 'n sekere ingesteldheid of 'n beskouingswyse 

lS. 

1. 7.1.1 Probleemhistoriese benaderingswyse 

'n Probleem wat in sy historiese- en kausale verband ondersoek word, vorm slegs 'n 

snit van die werklikheid. Die probleem is dus nie 'n netjiese afgebakende deel van die 

werklikheid nie. Die navorsingsubjek is nie maar bloot as gegewene aanwesig nie, 

maar moet moeisaam aan die hand van die probleem- of vraagstelling aan die 
~\i."'!?>< 

opvoedings\'~~~ede ontworstel word (Venter 1985:167). 

'n Problematiese aangeleentheid in die huidige opvoedingspraktyk word as vertrekpunt 

geneem, waarna die opvoedingsverlede ondersoek word met die oog om 'n 

oplossing(s) vir die probleem daar te stel. Die probleemhistoriese benaderingswyse 

word in die onderhawige navorsing gevolg om dit-wat-gebeur-het te ontknoop sodat 

'n rekonstruering van die basisveld van MO gemaak kan word (kyk diagram 5). 
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1. 7 .1.2 Tematologiese benaderingswyse 

Die tematologiese benaderingswyse word gevolg wanneer die navorser 'n 
7-~--,~-- ,--:,, .. _:_. , ~--

belangstelling in 'n bepaalde tema openbaar. Die navorser soek in die verlede 

uitsluitlik na daardie feite wat met die tema verband hou en gee die weer. MO is 'n 

tema wat die navorser gernteresseer het en daarom word hierdie besondere gebied uit 

die menslike leefwereld afgebaken en as tema bestudeer. 

1. 7.1.3 Metabletiese benaderingswyse -=-

Die navorser in die Historiese Opvoedkunde kan nouliks die toepassing van die 

metabletiese benaderingswyse ontkom. Die begrip metabletika is afgelei van die 

Griekse woord metaballein wat verandering beteken. Die metabletika beteken dus die 

leer van verandering (Venter & Van Heerden 1989:160). Indien die metabletiese 

benaderingswyse gevolg word, word gepoog om aan te dui hoedanig die 

opvoedingsteorie en -praktyk in tyd en ruimte verander het. 
,-~~-/,>;. '~-'~""''.'.t'l'il::~·'"''"""" 

In die onderhawige navorsing is die metabletiese benaderingswyse van belang omdat 

gepoog word om aan te toon watter faktore aanleiding gegee het tot die sosiale 

verandering van gemeenskappe in die VS~ Zimbabwe en die RSA en hoe dit bygedra 

het tot die ontstaan van MO. 

1. 7 .2 N avorsingsmetodes 

Die etimologie van die begrip metode is afgelei van die Latynse woord ")!.'!!~s of 

die Griekse methodos (meta plus hodus) wat die-weg-waarlangs beteken (Van 
v ,]\. .. 

Rensburg & Landman 1988:123). 

'n Metode is 'n formele, sistematiese prosedure wat gevolg word. Dit kom daarop neer 

dat die verskynsel wat ondersoek word ~b~vra'1 word. Daar bestaan ook nie slegs een 

metode aan die hand waarvan navorsing gedoen word nie. Trouens die 

oorbeklemtoning van of die kritieklose afdwing van 'n bepaalde metode kan tot 

metod~o~~e}Iei. Uit 'n verskeidenheid metodes word die mees toepaslike vir die 
. I 
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navorsingsonderwerp gekies. In die onderhawige navorsing is die volgende metodes 

benut: 

1. 7 .2.1 Basies-wetenskaplike navorsingsmetode 

Die Historiese Opvoedkunde maak grootliks van die basies-wetenskaplike 

navorsingsmetode, ook bekend as die basiese histories-opvoedkundige 
• 0 ·,:.:c:;,<lt;w·~~~-·":','~··"'-"·~'''"''"" 

navorsingsmetode, gebruik. 

'n Aantal stappe word in die basies-wetenskaplike navorsingsmetode onderskei. Die 

stappe volg nie noodwendig in die gegewe volgorde nie en oorvleuel of wissel mekaar 

soms af 

Stap: 1 Keuse van die navorsingsontwerp 

2 Probleemformulering 

3 Konseptualisering en operasionalisering 

4 Data insameling 

5 Analise en interpretasie van data/inligting (Mouton & Marais 1990:35) 

1.7.2.2 Vergelykende navorsingsmetode 

Van Rensburg & Landman (1988:230) beskryf die werkwoord vergelyking soos volg: 

"Die analisering en beskrywing van· onderwysstelsels in verhouding tot die 

samelewing, deur middel van vergelyking, ten einde verandering van die 

onderwysstelsel in 'n besondere samelewing beter te begryp sowel as die antisipasie 
··'"-"F':~:-;:<. ~ 

van waarskynlik:e konsekwensies". 

Die vergelykende metode toon die volgende kenmerke: 
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. \1 • 'n antwoord op die gestelde probleem word gesoek aan die hand van 

ooreenkomste en verskille 
.j 

• 

• 

• 

, ,~;,,./ ... ;. ·,:~~-vs: ,,,--~·~-

'n basis vir vergelyking word gestel 

'n analitiese werkwyse word gevolg 

die navorsing word georden 

ten slotte bereik die navorser 'n sintese en verbandhoudende konklusies (Stone 

1984:162). 

'n Vergelyking word aan die hand van 'ti aantal gekose eksemplare gedoen. Deur die 

:$ jukstaposisionering van eksemplare, word ooreenkomste en verskille ontdek wat tot 
.-,-.~e-4;:;v;,".''."'"'' '; 

die verlewendiging van die huidige onderwysdebat kan hydra en waaruit daar 

uiteindelik moontlike oplossings kan voortvloei. 

In die onderhawige navorsmg word die eksemplare vertikaal (binne bepaalde 
,y••~-~9·--

landsgrense) en horisontaal (oor land- en kultuurgrense heen) vergelyk en kan 

diagrammatiese soos volg voorgestel word: 
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v 
'°ii B 

1 1 
! R. 
"° T ,a I .. 
~ K 
.; A 
BA 

L 

HORISONTAAL 

(Oor land- en kultuurgrcnsc hccn) 

1. 7.3 Werkswyse 

Die werkswyse of prosedure wat in die navorsing gevolg is, behels in hoofsaak 'n 

literatuurstudie en intersubjektiewe gesprekvoering. 

1. 7 .3 .1 Literatuurstudie 

Kennis en begrip ten opsigte van die navorsingstema is deur middel van 'n 

literatuurstudie bekom. Die navorsingsmateriaal dek 'n wye spektrum van primere- en 

sekondere bronne, proefskrifte, verhandelings, tydskrif- en koerantartikels in die 

opvoedkunde en geskiedenis. 
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1. 7.3 .2 Intersubjek:tiewe gesprek 

Waardevolle inligting en insig is bekom deur intersubjek:tiewe gesprekvoering met 

onderwysbelanghebbendes. 

1. 7.3 .3 Die prak:ties-funksionele wetenskapsbeskouing 

Die volgende stelling het die navorser genoop om praktykverbetering as die primere 
,, ... ...,.~~,!;.#'""'"'"-~~~··111•f:.'!!S~·jl..,, •. ,, .. ~~"-" .... , 

oogmerk in hierdie navorsing te stel: "Daar bestaan 'n aanvoelbare ongeduld <lat 
'IP ii "a:::""' 

navorsingsresultate nie op die biblioteekrakke moet le en stof vergaar nie" 

(Engelbrecht 1989:46). Die klem val op die rigtinggewende aanwending van die 

beslaywings, verklarings en aanbevelings van die navorsing. 

1. 7.3 .4 Die antropologies-ontologiese denkhouding 
\ . t "'""-' ~i t''\_:;.:t 

, , C.,.-~, ·;.P'S-~· ·', ·, . 
,110:>"-~"''- · .. 

Die kennisideaal van die ~pologie is om as fundering vir die totale en radikale 

beskouing op menslike betrokkenheid as leefwereldlike betrokkenheid, te <lien. Die 

betrokkenheid van die mens in sy leefwereld word blootgele in die opbou van die 

werklikheid deur menslike handelinge. Die mens bevra voortdurend di~-, :'1'~.~ 

Q~Slieoe"'deur daaroor na te <link en daaroor te besin (Van Rensburg & Landman 

1988:12). .~.:;; 
' 

'n Ontologiese benadering dui op die vraag na die oorsprong, die wese en die essensie 

van die opvoedingsverskynsel. Die wetenskaplike wat ontologies te werk gaan, stroop 

die opvoedingsverskynsel en beskryf dit soos <lit werklik in sy rou vorm is. Daarna 

word die samehange aangedui (Van Rensburg & Landman 1988:152). Die 

Opvoedkunde as besondere antropologies-ontologiese dissipline handel met die 

opvoedingsverskynsel teen die universele werklikheid as agtergrond (Van Rensburg 

& Landman 1988:13). 

In die navorsingsverloop word MO (as menslike- en opvoedingsverskynsel) teen die 

agtergrond van diverse kultuurgemeenskappe as universele werklikheid, bestudeer. 
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1.8 VERDERE INLIGTING MET BETREKKING TOT DIE ONDERHA WIGE 

NAVORSING 

Enkele aspekte met betrekking tot stilistiese oorwegings en die navorsingsverloop 

word vervolgens verduidelik. 

1.8.1 Stilistiese oorwegings 

Die redaksionele beleid en stilistiese oorwegings in die onderhawige navorsing is in 

ooreenstemming met die Departement Redaksie aan die Universiteit van Suid-Afrika. 

1.8.2 Verdere programaankondiging 

V anwee die feit dat die opvoedingsverlede bestudeer word om die kennis van die hede 

te '::~r~ie£, te ~~! en te ~:~?:!~~r en riglyne vir die toekoms voor te hou, is die 

hoofstukke wat volg, 'n indringende ondersoek na die oorsprong, wordingsgang, 
~: ·~ ... ..,~ ,.,.~_..-,. "' . " ''Ji;l1;;;••""11'·~ 

manifestasie en funksionaliteit van MO. 

In hoofstuk 1 is aangetoon dat die onderwys/opvoeding in die huidige tydgleuf 

wereldwyd die speerpunt van belangstelling vorm. MO beklee 'n sentrale plek in 

hierdie belangstelling. Ten einde 'n beter begrip van MO as onderwysverskynsel te 

verkry, is die aandag veral ook afgespits op 'n verklaring van. verbandhoudende 
'~',C;.<1,,,~M.,,l...,...........,•.,"'',,_.,., 

begrippe. Navorsingsmetodologiese aspekte is ook uiteengesit. 

In hoofstuk 2 word 'n historiese oorsig oor die ontstaan, wordingsgang, manifestasie 

en funksionaliteit van MO in die VSA gegee. 

In hoofstuk 3 word 'n historiese oorsig oor die ontstaan, wordingsgang, manifestasie 

en funksionaliteit van MO in Zimbabwe gegee. 

In hoofstuk 4 word onderwysontwikkelinge in die RSA onder die loep geneem om vas 

te stel of MO as onderwysmodel nagevolg word. 
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In hoofstuk 5 word gepoog om die onderwysdoelstellings van die onderskeie politieke 

groeperinge en onderwysbelanghebbendes in die RSA aan die hand van 

beleidsdokumente te bestudeer. Die voorkeure ten opsigte van 'n onderwysmodel vir 

'n nuwe Suid-Afrika word in die lig daarvan ondersoek. 

In hoofttuk 6 word die bevindinge, gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die 

navorsing spruit, voorgehou. 

1.9 SAMEVATTING 

In die onderhawige hoofstuk is aandag gegee aan navorsingsprosedures soos die 

aktualiteit van die navorsingstema, die formulering van die navorsingsprobleem en 

die eksplikasie van bepaalde doelstellings en doelwitte wat met die navorsing bereik 

wil word. Daaruit is die probleemstelling en probleemformulering voorgehou. Die 

navorsingsterrein is ook begrens deur onder meer aandag te gee aan die eenduidige 

betekenisse van begrippe. Navorsingsmetodologiese aspekte, die stilistiese oorwegings 

en die programaankondiging is ten slotte aangebied. 

'n Tydtriadiese ondersoek ten opsigte van MO in die VSA, Zimbabwe en die RSA 
'4:::,:::::.-;;,::_~~r.,.~~~::.\'.i;,:';:.~-~ ~~,~ 

word ondemeem en kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 
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1 (inleiding) 

Tcrugskou Inlciding Aanbcvclings 

(was) 

t 
3 ( evaluering) 

Soos blyk uit die bogenoemde diagram val die soeklig op MO as onderwysverskynsel. 

Bepaalde kriteria is geidentifiseer ten einde die gekose eksemplare te evalueer. 
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2.1 INLEIDING 

Pogings wat die afgelope twee dekades in die VSA aangewend is om onderwys op 

'n groter kultuur-pluralistiese basis te plaas, is nie nuut in die onderwysgeskiedenis 

van die VSA nie. Reeds in die vroee twintigerjare, en meer spesifiek gedurende en 

na die Tweede Wereldoorlog (1939-1945), het verskeie onder

wyshervormingsgroepe standpunt ten opsigte van gelyke onderwysgeleenthede vir 

alle kultuurgemeenskappe en vir die regstelling van ongelykhede ingeneem. 

Onderwysveranderinge in die VSA het m fases geskied wat soos volg 

gekategoriseer kan word: 

• segregasie/monokulturele onderwys (1607-1953) 

• desegregasie/interkulturele onderwys (1954-1970) 

• kulturele pluralisme/kontemporere MO (1971-1993). 

Vold (1989:4) noem hierdie veranderinge "onderwysbewegings" en beklemtoon dat 

hierdie veranderinge in die onderwys parallel met sosiale veranderinge in die VSA 

verloop het: "The parallel social movements were either in response to, or were the 

cause of, educational changes in the United States." 

'n Ondersoek na die oorsake vir die ontstaan van bogenoemde evolusionere 

onderwysbewegings noop die navorser om 'n verlede studie te ondemeem. Die 

radiks van die evolusionere onderwysbewegings kan op verskeie wyses belig word, 

onder andere antropologies, intemasionaal, taalkundig, sosiologies o[j1Jridies. Die 

onderhawige navorsing neem die <?ntologies-_antropologies-pedagogiese as 

vertrekpunt. Kaart 1 gee 'n grafiese orientasie van die VSA. 
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2.2 ETNIESE DIVERSITEIT IN DIE VSA 

4$. New Meiciko 
46.Wuhinston 

47. °"""" 
41. Cllili:lrnM 
49. Aluka 

'°· Hawoii 

I. Maine 
2. New Hampshin 
3. Vermont 
4. Musochmsens 
! . COllllKlic:ut 
6. Rhode Island 
1. NewYork 
I. Newhnoy 
9. P-.ilvuit 
10.DeJa.... 
II. Maryllnd 
12.Wes-V ..... 
13. Vqjnia 
14. NOCJl"d.C.rolin 
u. Sukl.cv..lina 
16.G.rpa 
17. Florido 
II. Alabmna 
19.T-
:zo. K-.cky 
21.~ 
22.MlllUppi 
23. Louisiula 
24. Oklahoma 
25.Tau 
26. Ohio 
27. Michipa 
ll. lndi.-
29. llliDoil 
30. WllCClllia 
31.~ 
32.lowa 
33. Mi.-.1 
34. Kuasu 
3'. N<lbruka 
36. Said-Do1cDla 
37. N_,j Dokola 
JI.~ 
39. ldlho 
40.W,omiDa 
41. Colondo 
42. Utah 
43.N....ia 
'"ArimM 

Die VSA is sonder twyfel die pasaangeer in die ontwikkeling van MO. Volgens 

Goodey (1989(a):191) is die heterogene karakter van die ~elewing in die VSA 

een van die vernaamste redes hiervoor. Etniese- en kulturele diversiteit was sedert 

die ontstaansjare van die VSA (1607) aanwesig. In hierdie verband merk Jones 

( 1974:1) op: "The population of the United States today, except for the Indians, 

consists of immigrants ... no other land has had for immigrants the attraction of the 

United States. Of the seventy million or so people who have migrated from Europe 

since 1600 about two thirds have gone to America. Nor has any other country been 
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settled by such a variety of peoples." 

Die wordingsgang van die heterogene samelewing in die VSA word vervolgens 

beskryf en ontleed. 

2.2.1 Kolonisasie - 1607 

Immigrasie na die VSA het in die vyftiende- en sestiende eeue 'n aanvang geneem 

toe Europeers begin het om die "nuwe wereld" te ontdek. Die aanvanklike koloniste 

van die "nuwe wereld" was veral uit Noord- en Wes-Europese lande soos Spanje, 

Frankryk en Engeland afkomstig. Elke groep het sy eie religieuse en ekonomiese 

ideale gehad. Die religieuse ideale van die Spanjaarde (Katoliek) en Engelse 

(Protestants) het tot groat onenigheid tussen die koloniste aanleiding gegee (Bagnall 

& Reichman 1972:3). Die eerste immigrante het aanvanklik geen behoefte gehad 

om die VSA 'n permanente tuiste te maak nie. Die avonturiers het slegs in 

ekonomiese gewin belanggestel. Eers toe die ideaal van ekonomiese welvaart op die 

agtergrond geskuif is, het die gedagte aan permanente verblyf sterker geword (Jones 

1974:11-12). 

Engeland het na 1580 in alle ems kolonies in die suide van Amerika begin vestig. 

Virginia, (met Jamestown as eerste hawedorpie) was die eerste kolonie wat in 1607 

gestig is. Die vroee kolonies, en veral die suidelike kolonies het hul met verloop van 

tyd op katoenverbouing toegespits. Katoenverbouing het mettertyd in 'n 

grootskaalse industrie ontwikkel. Dit is egter 'n landbougewas wat intensiewe 

hande-arbeid vereis. In 1619 is die eerste sowat 20 Negerslawe as hande-arbeiders 

in Jamestown verkoop om met die katoenverbouing te help. Hierdie transaksie was 

die begin van omvangryke slawehandel in die VSA. In 1670 is daar selfs wetgewing 

uitgevaardig wat alle swartes en hul nasate as slawe getipeer het (Bagnall & 

Reichman 1972:5). Die sukses wat met die slawe hande-arbeiders in die 

katoenbedryf behaal is, het alle teenkanting en argumente teen slawemy in die niet 

laat verdwyn. 

40 



Ongeveer 13 jaar na die stigting van Jamestown (1620), het 'n aantal Protestantse 

pelgrims uit Engeland hul in die noordelike kolonies in Plymouth Bay, gevestig. 

Hierdie nuwe tuiste is aanvanklik New Enge/and genoem. Die "pelgrims" het 'n diep 

godsdienstige lewensuitkyk gehad. Hul diep geloof in God en die behoefte om hul 

kinders te leer Bybel lees, het die stigting van die eerste staatskole in ongeveer elke 

New England dorpie tot gevolg gehad (Bagnall & Reichman 1972:7). 

'n Aantal middelkolonies, onder andere Pensylvanie, het ook in die tyd tot stand 

gekom. Hierdie kolonies het karaktertrekke van beide die suidelike- en noordelike 

kolonies openbaar. 

Die Britse immigrante het die sosiale-, ekonomiese- en politieke gebeure teen 1700 

begin oorheers. Dit het tot gevolg gehad dat eiesoortige (Engelse) sosiale- en 

politieke beginsels gevestig is (Jones 1974:36, Banks 1988:3). Die unieke 

omstandighede van die nuwe omgewing en die isolasie van Europa het by die 

inwoners 'n sterk gevoel ten gunste van hul nuwe kolonies laat ontwikkel ( Gagnall 

& Reichman 1972:7). Hierdie gevoel het in 1783 verdiep toe die noordelike-, 

suidelike- en middel kolonies in die Verenigde State van Amerika, verenig het. Die 

Brits-dominante inwoners het as die WASP-groep, White-Anglo-Saxon-Protestant 

Group, bekend gestaan. Hierdie groep sou die geskiedenis, en in besonder die 

onderwysgebeure in die VSA, op vele terreine bemvloed. 

2.2.2 Etniese struktuur verdiep 

Die etniese struktuur van die VSA het verder verdiep nadat daar in die loop van die 

agtiende eeu ongeveer 200 000 Negers uit Afrika na die VSA gebring is (Jones 

1974:32). Teen die einde van die negentiende eeu het 'n nuwe vloedgolf van 

immigrante uit Sentraal-, Suid- en Oos-Europa en selfs uit Japan en China, die VSA 

binnegestroom (Seelye & Wasilewski 1981:47). Die ~iversiteit van die samelewing 

is verder vergroot toe gebiede soos Mexico, Cuba, Puerto Rico, Guam en die 

Filippyne ook in die laat negentiende eeu onder die beheer van die VSA geplaas is 

(Banks & Lynch 1986:30-31). Die uiteenlopende aard en veranderinge in die 
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samelewingskarakter het sosiale probleme soos verstedeliking, industrialisasie, 

misdaad en politieke korrupsie tot gevolg gehad (Appleton 1983:3-4). Die eerste 

immigrante (wat hulself as die "ou" immigrante en regmatige inwoners van VSA 

beskou het), het bedreigd begin voel deur die "nuwe" immigrante en die gedagte dat 

die beskawing en demokratiese tradisie in die VSA in die gedrang is, het 

oorheersend begin word (Banks 1988:3). 

2.2.3 Etniese onenigheid en die groei van 'n eiesoortige Amerikaanse nasionalisme 

Die groeiende onrus van die "ou" immigrante het mettertyd die kloofvan wantroue 

tussen die "nuwe" en die "ou" immigrante verdiep. 'n Beweging genaamd 

"nativisme" (die alleenreg van die bestaande inheemse k:ultuur), is hieruit gebore. 

''Nativisme" word ook beskryf as 'n Anglo-Saksiese gemspireerde nasionalisme. Die 

doel van die beweging was om die groeiende vloedgolf "nuwe" immigrante te 

probeer stuit (Banks 1988:3, Hignam 1955:4). Drie primere tendense het hieruit 

ontstaan as hoofkenmerk van nasionalisme in die VSA: "anti-Catholic, anti-radical 

and racial nativism" (Hignam 1955:5,6). 

Die "ou" immigrante was bevrees dat die "nuwe" immigrante so in getalle kon 

toeneem dat die "ou" immigrante later oorheers sou word. Hierdie vrees blyk 

duidelik uit die volgende woorde van Jones (1974:207): "In all the larger American 

cities, and in scores of smaller ones too, there were great masses of immigrants 

speaking strange languages, following strange customs and, with their children, 

outnumbering the native population by as much as two to one". =;-) 
1
"' 0 

Om 'n moontlike verswelging deur die "nuwe" immigrante te voorkom, het die 

nativiste met verskeie sosialiseringsmodelle gepoog om die "nuwe" immigrante in 

die bestaande kultuur in die VSA te assimileer (kyk hfst. 1 paragrawe 1. 5 .1. 4 ( d) en 

1.5.1.4 (e)). Teen die einde van die negentiende eeu is met die anglisering of die 

assimilering van immigrante begin (Hignam 1955:28). 
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Amerikaners wat hul nie met assimilasie as sosialiseringsmodelle kon assosieer nie, 1 

het 'n tuiste in die "melting pot"-teorie gevind. Die "melting pot"-teorie kom daarop 

neer dat die onderskeie groepe hul identiteit prysgee en 'n nuwe, unieke kultuur 

ontstaan daaruit (kyk hfst. 1 paragrawe 1.5.1.4 (d)) en 1.5.1.4 (e)). Hierdie gedagte 

het egter nie gerealiseer nie, want die Anglo-Saksiese kultuur het steeds as die 

dominante kultuur in die VSA uitgestaan. Ander gemeenskappe is gedwing om hul 

kultuur prys te gee ten einde steeds deel te kan he aan die sosiale-, ekonomiese- en 

politieke gebeure in die land. Die assimilasie-ideaal wat teen die draai van die 

agtiende eeu in voile swang was, het die politieke-, sosiale- en onderwystonele 

sedert 1900 tot ongeveer die vroee sewentigerjare van die twintigste eeu oorheers. 

Om die assimilasie van immigrante te bespoedig, 1s verskeie 

Amerikaniseringsprogramme in werking gestel. Veral die "Americanization 

movement", het nativisme 'n stewige vastrapplek gegee (Hignam 1955:243). As 

uitlopers van die "Americanization Movement" is 'n aantal wette uitgevaardig. In 

1919 is afgekondig dat Engels in 15 state die enigste onderrigtaal sal wees en in 

1922 het die staat Oregon, wat die kulmineringspunt van die Amerikaniseringswette 

verteenwoordig het, afgekondig dat alle leerlinge staatskole eerder as privaatskole 

moet bywoon. Die assimilasieproses het egter nie die gewensde uitwerking gehad 

nie. Immigrante-ontevredenheid het weldra in immigrante-opstand oorgegaan. 

Om die opstand en onrus te temper het die nativiste hul strategie gewysig. Na 1920 

was rassebevoordeling aan die orde van die dag (Hignam 1955:262). In teenstelling 

met die vorige strategie van insluiting in die kultuur van die VSA, het die fokus nou 

op die uitsluiting uit die kultuur van die VSA geval: "nationalist must concentrate 

on keeping them [the immigrants] out" (Hignam 1955:268). Hierdie besluit sou tot 

grootskaalse rasse-opstand en -geweld in die VSA lei. Die verset teen die 

assimilasiepogings het 'n bewu·swording van en aandrang op MO laat ontstaan. 

Louw (1981:86) meen dat die aandrang op MO, as 'n soort teen-reaksie teen die 

assimilasiepogings beskou moet word. 
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2.3 ONDERWYS AAN ETNIESE GROEPE IN DIE VSA 

Die geskiedenis van onderwysvoorsiening in die VSA kan in drie fases uiteen gesit 

word naamlik: 

• segregasie 

• desegregasie 

( onderwysvoorsiening streng volgens kleur en op 

rassegrondslag (1607-1953)) 

(integrasie van alle rasse/etniese groepe (1954-

1970)) 

• kulturele pluralisme (ook genoem MO (1971-1993)). 

Om 'n geheelbeeld van die onderwysontwikkeling in die VSA te vorm, is dit 

noodsaaklik om die gebeure vanaf kolonisasie aan te stip. Waar die fokus in 

paragraaf 2.2 op die ontstaan van die etniese diversiteit in die VSA geval het, val 

die fokus in paragraaf 2.3 op die onderwys aan etniese groepe in die VSA. Diagram 

6 illustreer die historiese verloop van onderwysontwikkeling in die VSA. 
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DIAGRAM 6: DIE HISTORIESE VERLOOP VAN ONDERWYSONTWIKKELINGE IN DIE VSA (nie volgens skaal) 

Die Amerlka
nlserlngs- en 
Natlvlstlese 
beweglngs teen 
die draal van 
die 19de eeu 

Segregasiebeleid (ca. 1612 -1953) 

Fase II 
Multi-etniese 

Nuwe immigranle 
1970's - 1980's 

Die lntergroep/ 
lnterkulturele 
beweglng 
1930 tot 1950 

Fasev 
lnstiluslonalisering 
Sleutelaspekte van 
fase 1- V 

-. -

Desegregasiebeleld (ca. 1954 - 1970) Beleid van kulturele pluralisme sedert 1970 



2.3.1 Die tydperk van segregasie, 1607-1953 

Die onderwys in die VSA is sedert die aanvangsjare gekenmerk deur 'n beleid van 

segregasie: Segregasie is in 1896 deur die hofuitspraak Plessy versus Ferguson as 

onderwysbeginsel bekragtig. Die hofuitspraak in die hofsaak wat neergekom het op 

'n "apart-maar-gelyk"-beginsel (Appleton 1983:107), het die weg voorberei vir 

afsonderlike skole vir die onderskeie rassegroepe. Segregasie is eers in die vroee 

vyftiger jare van die twintigste eeu as onderwysbeginsel herroep. Vervolgens word 

ondersoek ingestel na die gebeure wat aanleiding tot die omskakeling van 'n beleid 

van segregasie na 'n beleid van desegregasie gegee het. 

2.3 .1.1 Onderwys in die vroee koloniale tydperk, 1607-1900 

Koloniale gemeenskappe was self vir die onderrig van hul kinders in die vroee 

koloniale jare verantwoordelik. Op grand van hierdie verantwoordelikheid, is 

verskeie primere en sekondere staatsondersteunde skole reeds voor 1647 gestig. 

Protestantse Amerikaners het van staatskole vir die onderrig van hul kinders gebruik 

gemaak. Katolieke Amerikaners het staatskole as 'n bedreiging vir die voortbestaan 

van hul geloof gesien. Om hul Katolieke atkoms te bewaar, het hulle gemeenteskole 

gestig (Jones 1974:139, Krason 1991:113). 

Die staatsondersteunde skoolstelsel het in die noordelike kolonies vooruitgang 

getoon maar in die middel- en suidelike kolonies het verskeie faktore daartoe 

bygedra dat die stelsel nie heeltemal op dreef kon kom nie. Bailey & Kennedy 

(1979:71) vermeld die volgende as twee van die inhiberende faktore: 

• "[the] white and black population diffused over wide areas" en 

• "wealthy families leaned heavily on private tutors 11
• 

Ten spyte van vooruitgang op onderwysgebied, is talle inwoners van die VSA, veral 

die Negers, deelname ontse, want is aangevoer, 11 Negroes [do] not have the capacity 
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to learn" en "reading brought ideas, and ideas brought discontent" (Bailey & ·.• 

Kennedy 1979:127,336). 'n Groot aantal state het onderwysvoorsiening aan Negers 

selfs deur wetgewing, verbied (Bailey & Kennedy 1979:336). Diegene wat hul wel 

oor die onderwyswelstand van die Negerslawe ontferm het, het dit as hul Christelike 

plig beskou om hul slawe te leer lees en skryf (Myrdal 1962:887). Later is 

afsonderlike skole vir die slawe opgerig. So is die baie bekende skool die "New 

York African Free School", in 1787 met 40 leerlinge geopen (Franklin & Moss 

1988:92). Teen 1850 het stemme opgegaan vir verpligte gratis onderwys want, is 

aangevoer, die ongeletterde immigrante moes opgevoed word (Bailey & Kennedy , 

1979:305). Mettertyd het die skoolstelsel so uitgebrei dat die "little red grammar 

school" - met een klaskamer, een stoo( een onderwyser, en dikwels agt standerds 

in een klas, - die heiligdom van die Amerikaanse onderwysstelsel geword het. 

Dit was die noordelike state wat die oproep vir die voorsiening van onderwys aan 

Negers ter harte geneem het. Die suidelike state het steeds geweier. Neger onderwys 

in die suide het 'n hupstoot gekry toe ene B. T. Washington, kampvegter vir 

minderheidsregte, ondemeem het om geskoolde Negers in diens van die blankes in 

die suide te stel: "The community was given assurances in many ways that the 

students were there to serve and not to antagonize" (Franklin & Moss 1988:246). 

Washington was 'n groot voorstander van beroepsonderwys en die onderrig van 

vaardighede wat in die alledaagse praktiese lewe nodig was. Deur aan die Negers 

'n praktiese onderwys te bied waarmee hul in die gemeenskap behulpsaam kon wees 

met die bou van geboue en die verwerking en voorbereiding van voedsel het die 

teenstand teen onderwysvoorsiening vir Negers in die suide begin verkrummel. Die 

blankes het die waarde en betekenis van goedkoop geskoolde arbeid oftewel 

"education for the new slavery" dadelik raakgesien. Washington het egter 'n ander 

doel as sy mede-Amerikaners nagestreef. Sy einddoel was dfo totale aanvaarding en 

integrasievan Negers in die Amerikaanse samelewing (Franklin & Moss 1988:246-

248). Washington se beroepsgerigte onderwys is weldra as ekonomies geihspireerd 

getipeer. Blankes het hierdie tipe onderwysvoorsiening as 'n bedreiging vir hul eie 

ekonomiese posisie begin beskou. Die Industriele rewolusie (1750-1850) was ook 

nie sonder invloed op die voorsiening van Neger onderwys nie. Hande-arbeid is 

47 



geleidelik vanwee ontwikk:elinge op tegnologiese gebied, met masjiene vervang. 

Desnieteenstaande was B.T. Washington tot sy dood in 1915 as onderwysleier deur 

Negers vereer. Min blankes het hul op die gebied van rasseverhoudinge gewaag 

voordat Washington se opinie getoets is (Franklin & Moss 1988:248-250). 

Die assimilasie- en Amerikaniseringspogings van die W ASP-groep het ook in 

immigrante-onderwys neerslag gevind. Die woorde van 'n skoolhoof in die VSA 

was sprekend van die determinisme waarmee assimilasie benader is: "education will 

solve every problem of our national life, even that of assimilating our foreign 

element" (Hignam 1955:235). 'n Baie sterk Anglo-sentriese kurrikulum is in die 

staatskole gevolg sodat die leerlinge die taal, waardes en gedragspatrone kon aanleer 

wat hul nodig sou he om in die Amerikaanse kultuur in te skakel (Appleton 1983:4, 

Banks & Lynch 1986:31, Seelye & Wasilewski 1981:51). 

Die soort onderwysvoorsiening vir Indiane dien as goeie voorbeeld van die pogings 

wat ten gunste van assimilasie en Amerikanisering aangewend is. In die tweede 

helfte van die negentiende eeu is die Indiaanse onderwys onder die beheer van die 

"Bureau of Indian Affairs" geplaas wat die ryke kulturele erfenis van die Indiane 

subtiel gei:gnoreer het. Ten einde die "ongeletterde Indiane" op te voed is die jong 

Indiaanse kinders in koshuise (soms onder dwang) ver van hul ouerhuise af, geplaas. 

Die leerlinge is verbied om hul partikuliere godsdiens te beoefen en hulle is selfs 

vakansies by blanke gesinne geplaas om te Amerikaniseer (Banks & Lynch 

1986:32). 

Onderwys in die vroee koloniale jare was op n~tuurlike segregasie gebaseer. Teen 
·~ "" '-, ,.,,~''""' 

1896, toe etniese groepe op gelyke onderwys aangedring het, is segregasie in die 

onderwys met die uitspraak in die hofsaak Plessy versus Ferguson, gewettig (kyk 

par. 2.3.1.2 (e)). Gewettigde segregasie het egter nie in die l'raktyk die gewensde 

uitwerking gehad nie. Faktore soos die laer per capita-besteding in swart skole, . ? 

verouderde onderrigmateriaal en oorvol, vervalle skoolgeboue, het kritiek vanuit die 

geledere van anderskleurige etniese minderheidsgroepe teen die soort ongelykheid 

in onderwysvoorsiening (en op alle sosiale terreine) ontlok. Stadig maar seker het 
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hierdie ontevredenheid soos 'n vloedgolf oor die Amerikaanse samelewing gespoel. 

2.3.1.2 Gelykheidsideale 

Die aanhef van die Declaration of Independence (Deklarasie van Onafhanklikheid) 

in 1776 lui: "all men are created equal, they are endowed by their Creator with 

certain unalienable Rights, that among these, are Life, Liberty, and the persuit of 

happiness" (Franklin & Moss 1988:67). Hierdie woorde het die hoop by vele etniese 

groepe en veral die Negers laat opvlam vir gelyke beregtiging en aanvaarding in die , 

Amerikaanse samelewing. Min hiervan het in die praktyk tereg gekom. 

(a) Rassisme en stereotipes 

Rassisme kan beskou word as 'n houding waar een groep horn inherent superieur bo 

'n antler groep stel. Waar hierdie superieure houding in 'n bepaalde gedrag tot uiting 

kom, lei dit tot haat, verkleinering en diskriminasie (Gracia 1982:79). Rassisme was 

deel van die geskiedenis van die VSA sedert kolonisasie in 1607. Rassisme is 'n 

ideologie wat in die kolonies ontwikkel het om die slawerny van swartmense te 

regverdig. So byvoorbeeld het die beginsel van gelykheid in die Declaration of 

Independence net op Anglo-Saksiese mans wat in die besit van eiendom was, 

betrekking gehad. Met verloop van tyd kon immigrante ook in die voorreg van 

gelykheid en eiendomsbesit deel as hulle bereid was om te assimileer en die 

dominante Anglo-Saksiese kultuur aan te neem. Neger immigrante, en sinoniem 

daarmee slawe, het nooit in hierdie voorreg gedeel nie. Daarmee is die diskrepansie 

tussen teorie en praktyk in die gelykheidsideologie onderstreep: "A key theme in 

American history is the attempt to reconcile an egaliterian ideology with 

institutionalized racist practices such as slavery, separate and unequal schools, and 

the more subtle forms of racism in US [sic] society today. The development of 

slavery, the formulation of a complex racist ideology to justify it, and the quest for 

blacks to attain an education in both the past and present indicate how the American 

egalitarian ideal is blatantly contradicted in practice" (Banks & Lynch 1986:33). 
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Rassisme as ideologie loop ook hand aan hand met die ideologie van stereotipes. 

Die ideologie van stereotipes was reeds in die immigrante se lande van herkoms 

(onder andere Engeland en Frankryk) aanwesig. Die algemene standpunt was dat 

die laer klasse en mindergegoede inwoners verstandelik minder begaafd is. 

Stereotipes is later uitgebrei en selfs biologiese ongelykheid tussen Negers en 

blankes is ingesluit (Hignam 1955:84-88). Laasgenoemde siening het tot die 

aanname gelei dat Negers 'n kleiner breinkragkapasiteit as blankes het. Anders 

gestel: Negers het 'n laer intelligensie- en redeneervermoe as blankes. "The negro's 

presumed lower intelligence ... and the believe that the mind of the Negro cannot be 

improved beyond a given level have always been main arguments for discrimination 

in education, and specifically for directing Negro education toward developing his 

hands and not his brains" (Hignam 1955: 107). 

Stereotipes met betrekking tot die samelewingsposisie van Negers het verreikende 

gevolge vir die onderwys van Negers gehad (Hignam 195 5: 107). Stereotipering het 

ook in staatsdokumente neerslag gevind. Een van die mees skreiende stereotipes 

was die uitgangspunt dat Negers 'n lae lewensonkoste het vanwee hulle laer ~.· 

beskawingspeil en derhalwe laer salarisse moes ontvang (Hignam 1955:39). 

Rassisme en stereotipering het daartoe bygedra dat die gelykheidsideale van die 

gekleurde etniese minderheidsgroepe grootliks verydel is. 

(b) Christelike-beginsels, rassisme en slawerny 

Die rassistiese ideologie van die agtiende eeu is so geforrnuleer dat swartmense as 

"nie-mense" gede:finieer is. Hierdie uitspraak het beteken dat die beginsel "all men 

are created equal" nie op swartmense van toepassing was nie. Vanuit religieuse 

oortuiginge is swartmense en antler immigrante uit die Derde W ereld as heidens en 

ongelowig beskou. Hulle moes derhalwe onderwerp en verkneg word sodat hulle 

die Christelike-godsdiens kon leer ken en van die sonde verlos kon word (Banks & 

Lynch 1986:33, Hignam 1955:85). Swartmense is doelbewus verhinder om te leer 

lees en skryf 
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Kampvegters teen slawemy het die rasse-ideologie teengestaan maar soos in 

paragraaf 2.2. l vermeld is, het die suidelike kolonies swaar op slawe-arbeid in die 

katoenboerdery gesteun. Die koloniste in die suide het hierdie teorie gesteun en 

verduidelik dat dit 'n poging was om swartmense wat geneties minderwaardige 

wesens is - so is geglo - deur slawemy te beskaaf. Hulle het ook aangevoer dat 

swartmense 'n bedreiging vir die VSA inhou en dat hulle moeilik opvoedbaar is 

(Franklin & Moss 1988:376). 

Die slawemy-kwessie was uiteindelik een van die grootste oorsake van die 

Burgeroorlog van 1861tot1865. Na die oorlog, en veral na die vrystelling van die 

slawe, het die hoop op 'n beter bedeling vir Negers opgevlam. Die suidelike state 

was egter gedetermineerd "to put the blacks back in their place" en het nuwe 

wetgewing ingestel om swartmense ondergeskik te hou. Belasting is verhoog om die 

swartmense van die stembus weg te hou (Banks & Lynch 1986:35). Die pogings van 

die suidelike state om die Negers ondergeskik te hou, het selfs 'n draai in die 

hooggeregshof gemaak. 

(c) Die "separate-but-equal"-uitspraak 

Die hooggeregshofsaak, Plessy versus Ferguson ( 1896), het die "apart-maar-gelyk"

beginsel in die Amerikaanse samelewing gevestig. Homer A. Plessy wat na 

bewering slegs een agtste Negerbloed in sy are gehad het, is gearresteer en skuldig 

bevind omdat hy op 'n blank-gereserveerde trein gery het. Deur die hofuitspraak is 

die "apart-maar-gelyke"-beleid gewettig. Die hofuitspraak het rassesegregasie in die 

noordelike- en suidelike state vir die volgende 60 jaar gereguleer. Alhoewel daar 1 

met verloop van tyd en met die investering van geld, 'n aantal swart kolleges 

soortgelyk aan die Tuskegee Institute in 1881, waar swartmense 'n tegniese 

opleiding kon verlay, tot stand gekom het, was die aparte onderwysgeriewe vir 

Negers en ander nie-blanke minderheidsgroepe nie gelykwaardig aan die van die 

blanke nie (Banks & Lynch 1986:35). Die ideaal van gelyke beregtiging in die VSA 

het as droom bly voortbestaan. 
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2.3.1.3 Onderwysveranderinge in die twintigste eeu 

Teen die draai van die negentiende eeu het die sosialisering van en 

onderwysvoorsiening aan die immigrante-gemeenskap op die skouers van 

· staatsonderwys gems. Onderwys is toenemend as die reg van elke individu beskou. 

Die eis om sosiale veranderinge en daarmee saam verandering op onderwysgebied j 
het steeds dringender op die voorgrond getree. 

(a) Onderwys aan immigrante en etniese minderheidsgroepe in die vroee twintigste eeu 

Negers en ander etniese minderheidsgroepe het in die eerste dekade van die 

twintigste eeu weinig onderwysvoorregte geniet. Afgesien van die opsetlik 

gesegregeerde skole, was die toestande waaronder leerlinge onderwys ontvang het, 

haglik. Leerlinge is in oorvol en vervalle geboue onderrig (Carter & Segura 

1979:16, Franklin & Moss 1988:361). Trouens die onderwys aan etniese 

minderheidsgroepe was daarop gerig om die persepsie te vestig <lat leerlinge uit 

hierdie groepe net vir die arbeidsmark bevoeg is en dienooreenkomstig onderrig 

moes ontvang. Weens die gevolglike minderheidsbelewing oor hul vermoens en : . ! 

samelewingsposisie, het leerlinge van die minderheidsgroepe gesukkel om die mas 

op te kom (Carter & Segura 1979:15). Verskeie onderwysbelanghebbendes het teen 

die uitdra van hierdie persepsie beswaar gemaak. 

Die oproep tot "kulturele pluralisme" het luider begin opklink. Alie assimilerings-

en Amerikaniseringspogings is verwerp en die volgende argumente is een van vele 

4· 

wat gehoor is: "a political democracy must also be a cultural democracy and that the · 

thousands of Southern, Eastern, and Central European immigrant groups had a right ;\ \:! 
to maintain their ethnic cultures and institutions iri American society" (Banks 

1988:5). 

Die opkoms van nasionalisme tydens die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het 

verdere momentum aan die teenstand teen kulturele pluralisme gegee. In die jare 

1919 en 1920 het die kruistog vir Amerikanisering 'n finale fase bereik. Die 
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beweging wat ten gunste van Amerikanisering was, het as die "Big Red Scare" teen 

immigrante wat onwillig was om te assimileer, opgetree. Dit was 'n poging om alle 

ontevredenheid te ontlont, die nasie te suiwer en diegene wat teenstand gebied het, 

uit die samelewing te verban (Hignam 1955:255). Die patriotiste het met mening 

aan die idee van assimilasie vasgehou. 'n Ander groep, die Ku Klux Klan, wat die 

bewaring van die superioriteit van die blanke ras ten doel gehad het, het teen Negers 

wat dit gewaag het om blanke geriewe te gebruik, opgetree deur hulle te teer en 

veer, te verbrand en met suur te brandmerk (Bagnall & Reichman 1972:165). Ook 

'n groot aantal Amerikaanse politieke-, besigheids- en onderwysleiers het 

assimilasie as die enigste uitweg beskou om immigrante, rasse- en etniese groepe 

met die Amerikaanse ideaal te verenig. Die Wet op Immigrasie van 1917 en 1924 

waardeur immigrasie drasties ingekort is, was 'n oorwinning vir die assimilasie

ondersteuners (Banks 1988:5). Genoemde wette het immigrasie na die VSA tot 'n 

stilstand gebring en daarmee 'n betekenisvolle hoofstuk in terme van die verbreding 

van etniese diversiteit in die geskiedenis van die VSA afgesluit. Die argitekte van 

hierdie wet het geglo dat die bedreiging van immigrante-invloede teen die Anglo

Saksiese kultuur beeindig is. 

'n Volgende tydvak, naam1ik die akkommodering van immigrante in die hoofstroom 

van die Amerikaanse samelewing, het gevolg. Die nuwe tendens is nie oral ewe 

goed ontvang nie. Onderwysleiers wat die toneel in die vroee twintigerjare oorheers 

het, het steeds assimilasie-sentimente vertoon en weinig gehoor gegee aan oproepe 

vir die opgradering van onderwys vir etniese minderhede. Kultuur-pluraliste het hul 

egter nie deur die assimilasie-ondersteuners van stryk laat bring nie en navorsers het 

voortgegaan met ondersoeke na wyses waarop minderheidsgroepe in die onderwys 

geakkommodeer kon word (Banks 1988:6). Vanaf 1924 is die assimilering van 

immigrante op 'n meer "wetenskaplike" wyse benader: "with a rhetoric that seemed 

hardly at all hostile to the people it sought to transform" (Montalto 1982:18). 

Die etniese generasie van die dertigerjare was meer beroepsgeorienteerd en 

selfstandig as die ouer immigrante. Om hierdie generasie op 'n kultuur pluralistiese 

wyse te ondersteun, het daar verskeie programme ( onder andere die organisering 
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van tradisionele feeste vir etniese groepe) die lig gesien (Montalto 1982: 19). 

Bemoeienis om die verhouding tussen kultuurgemeenskappe te verbeter het 

uiteindelik gekulmineer in die ontwikk:eling van intergroep/-interkulturele 

onderwys. 

(b) Die ontwikkeling van intergroep/-interkulturele onderwys 

Die begrippe intergroep- en interkulturele onderwys word deur Banks (1988:7) as 

sinonieme benut. Banks beskou interkulturele onderwys as die kulminasiepunt van 

etniese onderwysontevredenheid na die Tweede Wereldoorlog. Montalto (1982:20) 

benut ook die begrip interkulturele onderwys: "intercultural education was the study 

of the history and cultural contributions of ethnic groups to American society". 

Anders as Banks beskou Montalto interkulturele onderwys as 'n fenomeen van die 

dertigerjare. Interkulturele onderwys het die volgende as doelstellings: 

• verhoging van die selfkonsep van leerlinge uit minderheidsgroepe 

• die opwek van wedersydse waardering tussen verskillende kultuurgemeen

skappe 

• die stimulering van 'n "renaissance" in die Amerikaanse kultuur. 

Volgens Montalto (1982:24) het interkulturele onderwys as ondersteuning vir die 

sogenaamde "second generation"-sindroom na die Eerste Wereldoorlog, gedien. Die 

"second generation" is die kinders van die immigrante wat hul in die vroee 

twintigste eeu in die VSA gevestig het. Die aanpassing van die sogenaamde tweede 1 · .; 

1 generasie was nie sonder probleme nie. Daar was tekens van agteruitgang in familie-

• kohesie en 'n neiging by die jeug om hulle na kriminele optrede te wend. Montalto 

(1982:24) skryf hierdie probleme toe aan "the premature fling of the second 

generation into city life with a too rapid abandonment of ancestral traditions". 
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Die ontworteldheid van die kinders blyk uit die tipering van "cultural-halfbreeds" ' 

omdat hulle die kultuur van hul voorgeslagte oorboord gegooi en die kultuur van 

"the cheap newspaper, the movies, the popular song, the ubiquitous automobile" 

aangeneem het. Die algemene opvatting was die volgende: "The second generation 

had become a very visible and very disturbing social element" (Montalto 1982:28). 

Die immigrante-probleem en probleme van die immigrante het meer sigbaar geword 

tydens die Eerste Wereldoorlog toe daar besef is dat die immigrante geensins lojaal 

teenoor die VSA sou wees indien daar vyandige optrede teen hul eertydse vaderland 

sou wees nie. Interkulturele onderwys is as een uitweg beskou om lojaliteit en 'n 

morele verpligting teenoor die VSA te verinnig (Montalto 1982:32-33). 

·"''"'~ 

Deur die bemiddeling van Rachel Davis DuBois is die uitbreiding van interkulturele · " 

onderwys gestimuleer. DuBois, 'n pasifis, was die stigter van die "Service Bureau 

for Intercultural Education". DuBois het haar kultuur-pluralistiese idees in die 

inrigting waar sy skool gehou het, prakties uitgevoer deur alle skoolbyeenkomste 

in interkulturele kontakgeleenthede te omskep. Volgens Montalto (1982:106) was 

dit die eerste verskyningsvorm van MO. 

\ 

Teen 1935 het DuBois se "seperate approach"-ideaal waarvolgens etniese • 

minderheidsgroepe afsonderlike behandeling in skoolkurrikula en byeenkomste ' 

gekry het, die ondergang van die "Service Bureau for Intercultural Education" 

beteken. Die beskuldiging is selfs gemaak dat die interkulturele onderwysbeweging 

meer skade as goed gedoen het omdat dit op die diversiteit van die samelewing 

gekonsentreer het. Teen 1947 was die mening selfs dat die begrip interku/turele 

ondenvys veel eerder na inter-ras onderwys verwys het en dat die begrip intergroep 

onderwys meer toepaslik sou wees. 

(c) Onderwys na die Tweede Wereldoorlog, 1945-1954 

Met die beeindiging van die Tweede Wereldoorlog was rasse-ontevredenheid aan 

die orde van die dag ten spyte van die groepnasionalisme. wat na die oorlog 
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opgevlam het. Die vernaamste faktore wat tot rasse-ontevredenheid gelei het, was 

die volgehoue sosiologiese-, politieke- en ekonomiese miskenning van etniese 

minderheidsgroepe. 

Die grootskaalse aktiwiteite op industriele gebied in die noordelike state het sterker 

ekonomiese- en lewensvooruitsigte as die suidelike state gebied. Die noorde is selfs 

as die land van melk en heuning beskou in teenstelling met die geweldige armoede 

onder etniese minderheidsgroepe in die suide. Dit het tot 'n eksodus van uit die suide 

van blank sowel as nie-blank na die noorde gelei (Banks & Lynch 1986:36). 

'n Wedywering na behuising en beroepsgeleenthede het tussen blank en swart 

migrante in die noorde ontstaan. Hierdie wedywering het weldra tot emstige 

botsings met groot lewensverlies gelei (Franklin & Moss 1988:403). Die 

rassekonflik en hoogspanning het rasseverhoudings in die VSA grootliks versteur. 

'n Verdere faktor wat tot die vertroebeling van rasseverhoudings bygedra het, was 

die behandeling wat die Negersoldaat met sy terugkeer van die oorlogsfront ontvang 

het. Hy is steeds as 'n tweede klas burger behandel ten spyte van die ~~rheersende 

mening dat die Negersoldaat met sy deelname aan die oorlog ook tot die E_ehoud van 

werelddemokrasie bygedra het en daarom op groter erkenning in die Amerikaanse 

samelewing geregtig was (Vold 1989:6). Rassisme was met ander woorde steeds die 

oorheersende ideologie. Die blanke is steeds bevoordeel bo ander minderheids

groepe. In die woorde van Gracia (1982:79) is rassisme as instrument gebruik om 

'n rigiede klassestelsel tussen die dominante blankeras en die minderheidsgroepe uit 

ander rasse daar te stel: "A myth of white racial superiority and black racial 

inferiority evolved to rationalize white dominance". 

In hierdie konflik-geteisterde tydperk is daar weer van die onderwys verwag om 

rasseharmonie te bewerkstellig. Die onderwys het op die noodkreet vir die 

verbetering van rasseverhoudinge geantwoord deur die instelling van intergroep 

onderwys soos deur Banks {1988:8) (kyk par. 2.3.1.3 (b}) gemterpreteer. 
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Die doelstellings van intergroep onderwys kom in vele opsigte ooreen met die van 

interkulturele onderwys soos DuBois dit in die dertigerjare verstaan het. Intergroep 

onderwys kom op die volgende neer: 

• die onderrig van spesifieke kurrikulum aan etniese minderheidsgroepe 

• die vermindering van vooroordeel tussen rassegroepe 

• die organisering van intergroep byeenkomste 

• die uitskakeling van die gebruik van handboeke waarin stereotipering 

voorkom. 

Genoemde doelstellings was op primere- en sekondere skole gerig en die bekende 

kurrikulumkundige, Hilda Taba, was aan die stuur van sake (Vold 1989:6). 

Intergroep onderwys het beoog om met die oordra van antropologiese kennis oor 
,,\ 

etniese groepe, onderlinge respek en aanvaarding vir die menswees van ander te 

bewerkstellig. 

Die suiwer ideaal van intergroep onderwys is nie deur alle onderwysleiers aanvaar 

nie. Sommiges was van mening dat intergroep onderwys slegs in die skole waar 

daar reeds rassespanning en-konflik was, toepaslik is. Teenstanders van die gedagte 

van intergroep onderwys het geagiteer vir verminderde finansiele steun. Uiteindelik 

was dit een van die faktore wat tot die ondergang van intergroep onderwys gelei het 

(Banks 1988:9). 'n Ander faktor wat tot die skeeftrekking van die ideaal om 

erkenning aan etniese minderheisgroepe te gee gelei het, was die feit dat die 

organiseerders van die intergroep onderwysbeweging uit liberale blanke aanhangers , 

van die assimilasie-ideologie bestaan het. Rasse- en etniese minderheidsgroepe was 

nie op onderwyskomitees verteenwoordig nie (Glazer 1977:13-14). 

V anaf die begin van die twintigste eeu tot ongeveer die vyftigerjare het assimilasie 

weer eens hoogty gevier. Vir blanke etniese minderheidsgroepe was die gedagte aan 

57 



assimilasie geredeliker aanvaarbaar vanwee hul Westerse herkoms. Hul kon 

vinniger op die ekonomiese en sosiale leer in die Amerikaanse samelewing klim. 

Assimilasie het egter vir die nie-blanke Amerikaner nie dieselfde voordele ingehou 

nie. Teen die laat vyftigerjare was die weerhouding van gelyke '1' · · 

beroepsmoontlikhede, behuising en onderwys op grond van velkleur 'n algemene 

verskynsel. Dit het daartoe gelei dat gekombineerde anti-diskriminasie groepe, en 

veral nie-blanke Amerikaners, of Afro-Amerikaners op 'n meer georganiseerde wyse 

betrokke geraak het by die agitasie vir gelyke geleenthede. Uiteindelik het die 

ontevredenheid teen die einde van die sestiger jare uitgeloop op die "Black Revolt". 

Etniese minderheidsopstande is georganiseer en het selfs tot lewensverlies gelei 

(Banks & Lynch 1986:38-39). 

2.3.2 Die tydperk van desegregasie, 1954-1970 

F aktore, waaronder die ongelyke voorsiening van onderwysfasiliteite en die laer 

akademiese prestasie van leerlinge in skole vir etniese minderheidsgroepe het tot 

grootskaalse betogings en die uiteindelike oopstelling van alle skole gelei. 

2.3 .2.1 Etniese ontevredenheid en opstand 

Teen die vroee sestigerjare het die groe1 m swart burgerregtebewegings 'n 

hoogtepunt bereik. Swart Amerikaners wat nog nie lid van die mense- of 

burgerregtebeweging was nie, het hulself gemobiliseer en verskeie pogings is 

aangewend om die samelewingsongelykhede uit te skakel. Swart Amerikaners het 

meer beheer oor eie gemeenskapsinstellings geeis. Hulle het ook 'n hersiening en 

korrektivering van sillabusinhoude met betrekking tot etniese kulture geei's. Ander 

eise het betrekkhig gehad op ( meer handboeke met etniese inhoude, meer swart 
\ 

onderwyser8 en selfs kafeterias op skoolterreine wat kos soortgelyk aan die waaraan 

die kinders tuis gewoond was, voorberei het (Banks 1988:11). 

Die burgerregte beweging, die National Association for the Advancement of 

Coloured People (NAACP), het na hul stigting in 1910 besluit om gelyke onderwys 
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te bewerkstellig deur aparte skole gelyk te kry. Die NAACP het egter teen die jare 

30 en 40 besef dat swart skole nooit aan blanke skole gelykvorming kan wees nie. 

Die besef het ook deurgedring dat die gedurige debatvoering met onderwyskundiges 

oor gelyke onderwysvoorsiening en gelyke onderwysgeleenthede, swart studente 

in 'n doodloopstraat laat beland het. Die NAACP het besluit om die onderwysstryd 

in die howe voort te sit. Na die sukses van die NAACP in 1950 om tersiere 
ft'...: -~of~ $" •,, 

onderwys te de5egregeer, is die aandag na die desegregasie van staatskole verskuif 

Op 17 Mei 1954 het die hooggeregshof in die Brown versus Topeka Board of 
' :•.1 . ,' -

Education hofsaak bevind dat gesegregeerde skole inherent ongelyk is (Spring 

1991:116, Franklin & Moss 1988:366). Die bekende hofuitspraak was in 

teenstelling met die hofuitspraak in die Plessy versus Ferguson saak van 1896 wat 

die "apart-maar-gelyk"-beleid gesanksioneer het (Banks & Lynch 1986:37-38). 

Die Brown-hofuitspraak het as verdere stimulus vir die ontstaan van antler etniese 

burgerregtebewegings gedien. Die Brown-hofuitspraak het tot 'n veranderde 

persepsie gelei, naamlik dat verandering ten gunste van etniese minderheidsgroepe 

in die samelewing wel moontlik is (Banks & Lynch 1986:37-38). Assimilasioniste · 

het na die etniese minderheidsgroepe as die "unmeltable ethnics" verwys. Die vuur \. 

onder die "melting pot" het begin atkoel. Selfs etniese minderheidsgroepe wat 

gemeen het dat hulle met die dominante kultuur in die VSA geamalg~eer het, het 
i'' - • .. ;. ~ 

hulle partikulariteit opnuut ontdek (Bailey & Kennedy 1979:933). 

Die aktiwiteite van die etniese burgerregtebewegings het tot so 'n mate uitgebrei dat 

die staat hulle as 'n bedreiging vir vrede begin beskou het. Wetgewing wat daarop 

gerig was om die groei van die etniese burgerregtebewegings aan bande te le, het l' 

die teenoorgestelde uitwerking gehad. Ten einde laaste het die regering die Civil 

Rights Act in 1964 afgekondig waarin daar aan vele van die eise onder andere 

skooldesegregasie toegegee is. Volgens Title VI of the Civil Rights Act het die 

Federate regering die mag gehad om skooldesegregasie af te dwing. Die bepaling 

in die wet dat federate fondse van skole wat rassediskriminasie toelaat, weerhou kan 

word, het skole gedwing om hulle deure oop te stel (Spring 1991:116). 
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Die Civil Rights Act van 1964 was om twee redes belangrik. 

• Eerstens het dit duidelik geword dat die befondsing van onderwys een 

metode was om seker te maak dat die regering medeseggenskap in die 

formulering van die plaaslike skoolbeleid sou he. 

• Tweedens is die Federale Onderwys Departement as "polisie-agent" 

aangestel om te bepaal watter skole wel segregasie voorstaan en tugstappe 

teen diesulkes in te stel (Spring 1991: 117). 

Verdere pogings wat aangewend is om desegregasie te bevorder, was die volgende: 

• Busing-. 'n Stelsel van geforseerde integrasie bekend as busing is in 1968 

ingestel as maatreel teen die segregasie wat steeds in woonbuurtes bly 

voortbestaan het. Skole moes volgens die stelsel 'n sekere formule in 

leerlinginskrywing toepas wat sou verseker dat swart- en blanke leerlinge 

in gebalanseerde getalle by skole inskryf Om hieraan uitvoering te gee, 

moes leerlinge oor groot afstande na oop gestelde skole vervoer word. 

Busing het ten doel gehad om aan swart leerlinge gelyke 

onderwysgeleenthede te bied omdat swart skole allerwee as minderwaardig 

beskou is. Blankes het die desegregasie van skole nie sondermeer aanvaar 

nie: "Now they felt deeply threatened by court-ordered busing that seemed 

to deprive them unfairly of their hard-bought advantages" (Bailey & 

Kennedy 1979:938-939). Banks & Lynch (1986:45) wys daarop dat dit nie 

slegs die blanke ouers was wat teen die busing-sisteem gekant was nie: 

"Many black parents believe that blacks have paid the greatest price for 

school desegregation and that the gains from it have been illusory". 

• Paring en groepering-. Deur middel van paring is 'n swart- en blanke skool 

, gekoppei sodat swart- en blanke leerlinge in sekere standerds in een skool 

saam skoolgaan en die leerlinge in die ander standerds weer gesamentlik 

onderrig word in die ander skool. Groepering ("clustering") kom basies op 
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dieselfde neer, behalwe dat meer as twee skole op bovermelde wyse 

saamwerk (Cataldo et al 1978:17). 

• Magneetskole: Die doel met die instelling van magneetskole was om deur 

die aanbieding van onderwys van hoogstaande gehalte ouers te oorreed om 

hul kinders by sodanige skole in te skryf Dit was 'n poging om vrywillige 

desegregasie te bevorder (Spring 1991: 118). 

Blanke gemeenskappe het egter verskeie pogings aangewend om die desegregasie 

van woonbuurtes en skole te verhoed: 

• Bewegings soos die National Association for the Advancement of White 

People en die bekende Ku Klux Klan was besonder aktief om desegregasie 

tee te werk (Franklin & Moss 1988:416). 

• 

• 

Privaatskole is oral gestig. Plaaslike blanke skole is in privaatskole omskep 

om sodoende swart kinders toegang te weier. Die getal privaatskole het 'n 

skerp styging getoon en in 1970 alleen is 300 privaatskole gestig (Cataldo 

et al 1978:4). 

Onderwysers wat onderrig aan gemengde klasse gegee het, is aan tugstappe 

onderwerp en vrywillige segregasie is aangemoedig (Franklin & Moss 

1988:416). 

• Ouers wat nie hul kinders na gedesegregeerde skole wou stuur nie het 

verhuis na woonbuurte en skooldistrikte waar skole nog nie gedesegregeer 

is nie. Kinders is selfs by familielede in die distrikte laat tuisgaan sodat hulle 

daar kon skool gaan. Die sogenaamde "white ~~t" het tot gevolg gehad dat 

die stedelike skole merendeels 'n oorwegend swart leerlingtal gehad het 

aangesien die ~l~e leerlinge na die voorstede verhuis het. Dit het daartoe 

gelei dat skole weer tot 'n groot mate gesegregeer geraak het (Cataldo et al 

1978:2). 
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Die toegewings op die gebied van menseregte onder andere skooldesegregasie het 

) nie die leiers van die burgerregtebewegings tevrede gestel nie. Die metodes onder 

andere groepering en paring wat aangewend is om desegregasie te bevorder, het die 

teenoorgestelde uitwerking gehad. Dit het die leergeleenthede van leerlinge met 

diverse kulturele agtergronde beperk (Au 1993:10). Die teenstand van blankes teen r 

segregasie is ook nie gelate deur die burgerregtebewegings aanvaar nie. In 1965 het 

hul ontevredenheid op onluste uitgeloop waarin 35 persone in die Los Angeles 

distrik gedood is. Die grootste opstand het op 22 Julie 1967 in Detriot uitgebreek 

met 'n gevolglike lewensverlies van 44 persone. Ongeveer twee duisend persone is 

ook beseer (Banks & Lynch 1986:38-39). 

Die regering het onmiddellik hiema 'n kommissie aangestel om ondersoek na die 

gebeure in te stel. Die kommissie moes aanbevelings voorle van hoe die 

rassespanning venninder en die sosiale- en ekonomiese status van swartmense 

verbeter kon word. Die kommissie het die regering gewaarsku dat die VSA op 'n 

wit- en 'n swart samelewing, en daarom 'n aparte- en ongelyke samelewing, afstuur. 

Aanbevelings ten opsigte van die onderwys, beroepsgeleenthede, behuising en 

welsyn is voorgele om die rassespanning te _ verminder. Uit die geledere van die 

blanke etniese minderheidsgroepe ( onder andere Duitsers, Iere, Jode, Italianers) het 

die beswaar opgeklink dat die rasseprobleme uitsluitlik as 'n wit-swart probleem 
,I'"""""-··-· \ 

beskou word en dat die multi-etniese samelewingskaraktei't uit die oog verloor word. 
\'.-,...,,.. - _), 

Ander etniese groeperinge soos die Mexikaan-Amerikaners, Puerto Rikane, 
~ ~ .'-'· ~"" -·· ,. . .. 

Amerikaanse-Indiane en die Asier-Amerikaners het ook met partikuliere eise ten 
,_ :--• 

opsigte van die onderwysvoorsiening vorendag gekom. Selfs wit etniese 

minderheidsgroepe het weldra op groter status in die samelewing aangedring (Banks 

& Lynch 1986:39) en daar is ongeduldig op onderwysreaksie gewag. 

2.3 .2.2 Onderwysreaksie op etniese opstande 

Die eise wat die etniese minderheidsgroepe ten opsigte van die onderwys gestel het, 

het min verander van die wat sedert die vroegste jare gestel is. Die eise het 
•"" ·'\_,' ',_ 

hoofsaaklik gesentreer rondom die \~d van die leerinhoud~\handboek~,} die 
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~ aanstelling van onderwysers wat minderheidsgroepe verteenwoordi~) en die 

{ moedertaal van minderheidsgroepe wat in die skoolkurrikulum genegee9 word 
\ ' 

(Banks 1988:24). 

,···-·~,,,, 

Onderwysleiers het op bogenoemde eise gereageer deur nuwe kurrikula te 

implementeer. Weliswaar sonder die behoorlike deurdenking van die nuwe inhoude. 

Nuwe leerinhoude is bygevoeg as 'n poging om etniese protes te omseil en nie as 'n 

wyse waarop ongelyke gehalte onderwys aangespreek is nie. So is onderwysers van 

verskeie rasse- en etniese groepe gebruik om geskiedenis aan te hied in 'n poging 

om e~~ese diversiteit te akse~tueer. Selfs die wit gesiggies in handboeke is bruin 

ingekleur (Banks 1988:24). 

2.3.2.3 Wetgewende- en geregtelike toegewings 
.\ 

.... -, S\ '< d"'l''\ I 

Wetgewing ten opsigte van etniese minderhede het ook onder die soeldig gekom. 

Meeste van die wetgewing was kompenserend van aard en daarop gemik om die 

etniese minderhede met vaardighede; kennis en houdings toe te rus wat onontbeerlik 
. ,~, 

vir die assimilasie in die samelewing sou wees. Deur hierdie toegewings het die , 

regering sy doel bereik om die etniese opstande tydelik aan bande te le. Die ; 
\ 

burgerregtebewegings het gepaai gevoel deur hierdie toegewings en was onbewus .· ·~ 

daarvan dat die regering hul uiteindelik met die dominante Westerse kultuur wou · 

assimileer eerder as om instandhouding van hul partikuliere kultuur aan te moedig 

(Banks & Lynch 1986:40). 

Die volgende belangrike kompenserende wetgewing is deurgevoer: 

• In 1965 is hulp aan onderwysinstansies verleen om die onderwys van 

kinders vanuit minderbevoorregte ouerhuise op 'n groter skaal moontlik te 

maak (Title I Amerulments to the Elementary and Secondary &l.ucation Act 

(ESEA)). 
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• In 1967 is fondse beskikbaar gestel om die leerlinge met 'n ander moedertaal 

as Engels byte staan (Title VII Amendmcmt to the ESEA (the Bilingual Act)). 

• In 1971 is busing as 'n wettige metode om desegregasie teweeg te bring 

ingestel in die hof (Swann versus Charlotte-Mecklenburg Board of 

Education) (Spring 1991:117). 

• In 1972 is fondse beskikbaar gestel vir die opleiding van onderwysers met 

die doel om inhoude vir etniese- en geskiedenisstudies te selekteer (Ethnic 

Heritage Studies Act) (Banks & Lynch 1986:40). 

Geregtelike toegewings deur die howe met hofuitsprake soos: 

• die "apart-maar-gelyk"-uitspraak in 1896 

• die "gesegregeerde skole is inherent ongelyk"-uitspraak in 1954 het 'n groat 

invloed op die uitvaardiging van bovermelde wetgewing gehad. 

Verdere geregtelike toegewings was onder ander die volgende: 

• In 1974 is daar in die hofsaak Lau versus Nichols bevind dat die Civil Rights 

Act deur die skooldistrik van San Francisco oortree is aangesien Chinese 

studente wat nie Engels praat nie 'n gelykwaardige kans op onderwys 

ontneem word. Die bevinding het ondersteuners van dubbelmedium

onderwys aangespoor om te eis dat Engels aan leerlinge wat nie Engels 

magtig is nie, onderrig moet word. 

• In 1981 is daar na die Martin Luther King Jr Elementary School versus Ann 

Arbor School District-hofsaak, geeis dat daar opleiding aan onderwysers 

verskaf moet word om in die sogenaamde "Black English" onderrig te gee. 

Die opleiding moes verskafword sodat onderwysers, leerlinge wat "Black 
~" ""' 

En~~~" praat beter kan verstaan (Spring 1991:256-257). 
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Hierdie uitsprake en besluite was hoogs kontroversieel en het baie vyandige debatte 

uitgelok aangesien die implikasie van die implementering van die besluite en 

uitsprake venykende gevolge in die onderwys sou he. 

2.3.2.4 Etniese bewegings brei uit 

Die talle hofsake waarin beginseleise, soos gestel deur die burgerregtebewegings, 

suksesvol getoets is, het etniese groepe onder die indruk gebring van diei~~!boom 

wat sodanige hofuitsprake bied om in die stryd gelyke beregtiging in die onderwys 

te bekom Hierdie toestand het die klimaat vir verdere eise geskep en meer en meer 

groepe, wat geglo het dat hul ook in die verlede verontreg was, het griewe teenoor 

onderwys- en staatsinstansies geopper. Aanvanklik was die swart Amerikaners aan 

die voorpunt van protesoptogte. Met verloop van tyd het meer en meer nie-blanke . ' 

en selfs blanke etniese groepe hul egter by di~ swartprotes geskaar. Selfs groepe 

soos verontregte vroue, gestremde persone en senior burgers het bewus geraak van 

hul verontregte samelewingsposisie en hul begin uitspreek teen die wyse waarop 

daar teen hulle gedisk:rimineer word. Genoemde groepe het ook op wetgewing begin 

aandring wat hul van diskriminerende praktyke sou vrywaar (Appleton 1983:5-6). 

Al hierdie gebeure het daartoe gelei dat integrasie stewig op dreef geplaas is. 

2.3.2.5 Multi-etniese onderwys 

As gevolg van etniese-, !rnlturele-, federale-, regerings-, plaaslike-, juridiese- en 

professionele druk, was skole nou wetlik verplig om verandering aan die kurrikula 
,,,-,,•' 

aan te bring. Meer gespesialiseerde etniese studiekursusse het die lig begin sien. Een 

voorbeeld van sodanige kursus is "Black Studies" wat gefokus het op kennis van 

etniese groepe. Multi-etniese studiekursusse het ontwikkel namate meer en meer : 

etniese groepe op insluiting in die kurrikulum aangedring het. Soos etniese 

studiekursusse ontwikkel het, het opvoeders tot die besef gekom dat die aanbied van 

enkele kursusse nie noodwendig tot gelyke onderwysgeleenthede aanleiding gee nie. 

Op daardie stadium is besluit om etniese studies uit te brei: "ethnic studies evolved 

into a larger educational movement that included the teaching of ethnic content as 
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well a~ changes in aspects of the school environment. This movement became 

known as multi-ethnic education" (Banks & Lynch 1986:43). 

Multi-etniese onderwys was 'n dinamiese beweging in die laat 1960's. Dit het egter 

mettertyd aanhang verloor en wel om drie redes: 

• eerstens was multi-etniese onderwys, inhoud-georienteerd. Dit beteken dat 

inhoud sodanig verdeel is dat die verskillende etniese groepe soms slegs hul \J c ~, 

eie kulturele inhoude bestudeer het en geen kennis met betrekking tot ander 

kulture opgedoen het nie. 

• tweedens het die geselekteerde inhoud geen aandag gegee aan kwessies soos 

• 

rassisme, stereotipering en diskriminasie nie. 

derdens het etniese studies nagelaat om die persepsies van Anglo-Saksiese 

superioriteit afkeurend aan te spreek. 

Alhoewel multi-etniese onderwys 'n kort leeftyd gehad het, was die bydrae daarvan 

in die bewusmaking en waardering van die kulture van die Neger en ander etniese 

groepe wat van die tradisionele monokulturele onderwysprogramme uitgesluit was, 

van groat belang. Die belangrikste was miskien die paging om 'n meer realistiese ; 
! en relevante kurrikulurn daar te stel vir diegene op wie dit van toepassing was. 

Multi-etniese onderwys was inderdaad die wegbereider vir MO. Die verbreding van 

multi-etniese onderwys na MO was 'n noodsaaklike onderwysstap om die nuwe r ..,,.,: ;, 
vloedgolf immigrante, wat die diversiteit van die Amerikaanse samelewing in die 

sewentiger jare opnuut vergroot het, te akkommodeer. 

2.3.2.6 Nuwe immigrante 

Tagtig persent meer immigrante as in 1951tot1960 het in 1971tot1980 die VSA 

binnegestroom. Nie alleen het die getal immigrante geweldig toegeneem nie maar 
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die immigrante-profiel het ook dramaties verander. In die tydperk 1951 tot 1960 bet 

die meeste immigrante uit Europa gearriveer. In die tydperk 1971tot1980 bet die 

grootste hoeveelheid immigrante vanuit Asie en Latyn-Amerika (Filippyne, Korea, 

China, Kuba en Mexico) gelnunigreer. Die vloedgolf nuwe immigrante van nie

Europese afkoms en die. afname in die getal geboortes van blanke kinders in die 

VSA het 'n proporsionele afname in die getal blankes teenoor etniese 

minderheidsgroepe tot gevolg gehad. Daarby het die inskrywingsgetalle van etniese 

minderhede by skole geweldig toegeneem en in byna 80% van die grootste stede 

van die VSA was die inskrywings van etniese groeperinge in die meerderheid 

(Banks 1988:12). Dit het meegebring dat onderwysvoorsiening in die VSA tot die 

uiterste beproef is. Nie alleen is daar sowat 50 verskillende tale in sekere 
/' ~ ,.,......:-' .,_ '~ ~"' -· _,.,,---~~ ~ \ 

skooldistrikte gepraat nie, maar konfl.ik het ook tussen die .~kool en die ouers~\ en \ "~· 
\\\ 

tussen\onderwysers en leerlinge ontstaan. Volgens Banks (1988:12) was die skole 

traag om die kurrikulum en onderrigstyle by die snel-veranderende kultuur diverse 

omstandighede aan te pas. 

Verdere olie op die vuur was faktore soos swak skolastiese prestasie, dissiplinere 

probleme en 'n hoe uitvalsyfer onder nie-blanke minderheidsgroepe (Banks 

1988:12). Eers in 1986 is wetgewing uitgevaardig waardeur 'n beperking op die 

instroming van immigrante geplaas is en die probleem van immigrasie aan bande 

gele is. Die verantwoordelikheid om die eskalerende kultuur diversiteit te hanteer, 
\ 

was weer eens aan die onderwys opgedra. 

2.3.3 Die tydperk van kulturele pluralisme/multikulturele onderwys, 1970-1993 

Ten spyte van die gedwonge integrasie in die onderwys ( wat op die veronderstelling 

van gelyke onderwysgeleenthede berus) was daar steeds ongelykhede in die 

skolastiese prestasie tussen nie-blanke- en blanke groepe (Steyn 1986:33, k.yk ook 

par. 2.3.3.l {e)(iv)). Onderwysbelanghebbendes het hierdie ongelykhede as die 

uitkoms van die negering van verskillende onderwysinsette ( wat verband hou met 

'n leerling se kultuurmilieu) beskou. Om die probleem op te los, is die beginsel van 
·• __ _..,.,,,,.,_ •. ,,.., .. w"-· 

kulturele pluralisme, wat op die inskakeling van verskillende kulture in die totale 

. ,' - ' ~ 

\c·-··,...._? _: 
\ ;>\ > 



\ \\ 

\c 

raamwerk van onderwysvoorsiening met die fokus op die minderheidsgroepe en 

veral die nie-blanke groepe berus, in die onderwys aanvciar. 

Steyn (1986:33) stel die beginsel van kulturele pluralisme gelyk aan MO. 

2.3.3. l Multikulturele onderwys 

Die middel l 970's kenmerk weer eens 'n verskuiwing in die sosiale- en politieke 

aspirasies van veral die etniese minderheidsgroepe in die VSA. Hierdie groepe het, 

soos soveel kere in die verlede, verslae gestaan oor beloftes van voile deelname in 

die hoofstroomonderwys wat nie gerealiseer het nie. Volgens die ou patroon het hul 

weer aangedring op gelyke beregtiging en het 'n atkeur in die assimilasiepogings 

uitgespreek. Kulturele pluralisme is as plaasvervanger voorgestel en geeis. Volgens 

Vold (1989:9) was MO die reaksie op die pleidooi vir kulturele pluralisme: "It was 
C1.,"';!' '\ ,-_-,' ! ',"' i k \ ,~~<(., ' 

neither an "add on" curriculum nor compensatory in design. Its purpose was to 

sensitize all individuals toward ethnic and, racial differences, and to increase 

individual awareness of cultural traditions and sociological experiences". 
.... • • .. .. '.. ~ .. ~~ ' ,, 0 • ·' ;,>- ' ' > ". .,,,, " .. 

Die begrip kulturele pluralisme is nie 'n onbekende begrip in die VSA nie. Die 

konsep het sy oorsprong in die twintigerjare gehad. Die begrip moes in die 

sewentigerjare ~erdefinieer word omdat die begrip oorspronklik: slegs etniese 

groepe, onder andere immigrante-Jode, Suid-Europeers en immigrante van die 

Slawiesegebiede ingesluit het. In die sewentigerjare is die Negers en inheemse 

etniese groepe ook hierby ingesluit. Die insluiting van hierdie groepe het die 

betekenis van die begrip kulturele pluralisme meer geskik gemaak vir benutting 

binne die verband en betekenis van MO (Vold 1989:9). 

(a) Die evolusie van multikulturele onderwys 

Die tydperk in die geskiedenis van die VSA waartydens etniese minderheid~~oepe 

deur middel van 'n spreekwoordelike sosiale revolusie, onderwyshervormings te 

weeg gebring het, is deur Banks (1988:29-37) in bepaalde fases ingedeel en hy 

68 



noem hierdie fases: mono-etniese studiekursusse, multi-etniese studiekursusse, 

multi-etniese onderwys, multikulturele onderwys, asook 'n fase wat hy die 

institusionaliseringsfase noem. 

Fase I: Mono-etniese studiekur'susse 

Die reaksie van die onderwys op die etniese ontwaking, was om meer kursusse oor 

etniese minderheisgroepe in die kurrikulum in te sluit. Om hierdie doel te bereik, 

is handboeke herskryf waarin die bydraes van etniese minderheidsgroepe tot die 

ontwikkeling van die bree Amerikaanse gemeenskap meer · eksplisiet en objektief'> 

weergegee is. Meer swart onderwysers is vir swart leerlinge aangestel en etniese 

kursusse, soos "Black Studies", is in die leerplanne ingesluit. Slegs leerlinge van 

minderheidsgroepe het die mono-etniese studiekursusse gevolg. Die kursusse is ook 

slegs deur lede van daardie besondere etniese groep aangebied. Die mono-etniese 

studiekursusse was egter polities geinspireer omdat die'.~oku;,bp wit rassisme en 

onderdrukking geplaas is (Banks 1988:30-31). 

Fase II: Multi-etniese studiekursusse 

In reaksie op die aandrang van etniese groepe om kursusse in te sluit wat spesi:fiek 

aan hul besondere bydraes aandag gee, is multi-etniese studiekursusse ingestel. In 

hierdie kursusse het dieJokus geval op die geskiedenis, gebruike en gewoontes van 
"'-.,,...,,, --

' / ~ 

verskeie etniese minderheidsgroepe .. Akademiese eerder as politieke inhoude' is aan 

leerlinge voorgehou. Die standpunt is aanvaar dat alle leerlinge die multi-etniese 

studiekursusse as deel van die kurrikulum moet neem, en nie slegs lede van 'n 

betrokke etniese groep nie. V ergelykende studies tussen verskillende etniese groepe, 

kan wedersydse begrip tussen die groepe aanmoedig en tot verbeterde teoriee en 
, ,,. ~ 

kon~eptualisefing lei (Banks 1988:30). 

Fase III: Multi-etniese onderwys 

Namate etniese studies in aanvraag toegeneem het, het opvoedkundiges tot die besef 
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gekom dat die aanbieding van hierdie kursusse nie noodwendig tot die verbetering 

van die akademiese prestasies van leerlinge aanleiding gegee het nie. Ondersoeke 

het ook aan die lig gebring dat baie leerkragte nog negatiewe houdinge en 

ingesteldhede jeens etniese groepe gehad het. Etniese studiekursusse per se .\vas nie 

genoeg nie. Ten einde gelyke onderwysgeleenthede te bewerkstellig, was 

daadwerklike onderwyshervorming nodig. Oproepe tot breer skoolhervorming en 

multi-etniese onderwys het hierna beslag gekry (Banks 1988:30-31). Die totale 

skool moes as veranderingsagent dien, en nie net een onderwysaspek soos die 

kurrikulum, leerinhoude ofklaskamerpraktyk, nie. 

i Fase IV: Multikulturele onderwys 

Die verbreding van bovermelde onderwyshervorming het steeds in wese nie die 

behoeftes en probleme van bepaalde groepe soos godsdiensgroepe, gestremdes en 

· vroue aangespreek nie. Met die insluiting van inhoude in die kurrikulum wat nie net 

op etniese minderhede fokus nie maar wat ook die probleme en aspirasies van onder 

andere godsdiensgroepe, gestremdes en vroue aanspreek, is 'n nuwe 

! onderwysbenadering betree. Hierdie breer onderwysbenadering staan as MO 
·--..........--~_.-,,._....,--

bekend. MO het geleidelik 'n aanvaarde konsep geword. In vergelyking met 

kursusse wat op partikuliere rasse- en etniese groepe gefokus het, kon MO meer 

leerlinge van sowel die gemeenskaplike as unieke samelewingkarakter bewus maak. 

Alhoewel die konsep van MO allerwee erkenning geniet het, is die vrees tog 

uitgespreek dat~pekte rondom,Jrassisme en diskriminasie uit die oog verloor word 
-·· ~ ,,,. . r- , ' 

(Banks 1988:31) . 

.. Fase V: lnstitusionalisering 

Banks (1988:33) beskryf institusionalisering as die proses waardeur die 

, multikulturele filosofie in die onderwys vasgele word. Elemente van elke 

voorafgaande fase vind ~l~ in onderwysinrigtings en onderwysprogramme. Banks 

maak ook die voorstel dat strategiee ontwikkel behoort te word waarvolgens die pas 

van die institusionalisering van MO in skole en antler onderwysinrigtings van 
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Westerse samelewings daadwerklik versnel kan word. 

Weens die wyse waarop die evolusionere gang van Fases I tot IV hierbo uiteengesit 

is, kan die afleiding gemaak word dat die fases mekaar chronologies opvolg. Dit is 

egter nie die geval nie. Met die ontwikkeling van 'n daarop-volgende fase, is aspekte 

van die voorafgaande fase steeds in werking. Dit kan wel gering of beperk wees, of 

dit kan reeds sekere eienskappe van die daaropvolgende fases aanneem. Dit is egter 

nooit geheel en al afwesig nie. Hierdie proses word in diagram 7 toegelig. 
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(b) Doelstellings van multikulturele onderwys 

Weens die groot verskeidenheid literatuur wat oor MO as onderwerp beskikbaar is, 

is dit 'n haas onbegonne taak om 'n eenvormige stel doelstellings vir die komplekse 

fenomeen te identifiseer. Die volgende kan as opsomming van die doelstellings van 

MO beskou word, naamlik om: 

• met waardering kennis te neem van die bydraes wat ander 

• 

ti",,,. 

kultuurgemeenskappe tot die samelewing as geheel lewer 

/ 
begrip te toon vir en kennis te versamel oor aspekte soos \ gelyke 
~ " t~ ,'} '- \ 

onderwysgeleenthede,'1kulturele pluralisme,. vryheid van die individri en 

demokratiese beginsels 

• positiewe gesindhede, gevoelens en persepsies jeens die eie en ander 

kultuurgemeenskappe te ontwikkel, en om 'n beter begrip van die eie en 

ander se kulturele agtergronde te bekom 

• etnosentriese benaderings soos vooroordele, diskriminasie en negatiewe 

stereotipering te elimineer 

• daadwerklike pogings aan te wend om die interkulturele konflikte wat spruit 

uit onder andere rassisme, seksisme, sosio-ekonomiese aspekte, ensovoorts, 

uit die weg te ruim 

f \ 
\ ) ' 

• kritiese denke te ontwikkel sodat komplekse probleme met behrilp van 
I 

onderhandelinge en dialoog opgelos k3.n word 

• na 'n demokratiese en regverdige samelewing te streef 

• die nodige kennis, vaardighede en toewyding te ontwikkel om sodanige 

gemeenskap te help vorm (kyk Banks 1988:33-37, Goodey 1989:101-104, 
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Lemmer & Squelch 1993:5, Hernandez 1989:12-14). 

Goodey (1989:101-104) beklemtoon dat MO vir alle leerlinge ewe belangrik is en 

nie slegs vir diegene u,it 'n minderheidsgroep nie. 

(c) Eienskappe van multikulturele onderwys 

Verskeie bronne (Appleton 1983:8, Banks & Lynch 1986:14, Gollnick & Chinn 

1983:29, Banks 1988:33, Green 1977:9, Lemmer & Squelch 1993:4-5, Tiedt & 

Tiedt 1990:6) bevestig die eienskappe en/ofkenmerke van MO: 

• MO erken die diverse karakter van Westerse samelewings ten opsigte van i' .: ' ... ·.. . .... " . 
godsdiens, uiaI, kultuUr en die waarde wat elke groep aan sy kultuurgoedere 

heg 

• MO huldig die vaste oortuiging dat elke kultuur enersyds aspekte van 
...--~,._..,. __ _, "c::'-·-• ~"··~"·" < 

;;.. waarde het wat aan ander kulture gebied kan word en andersyds kan aspekte 

van waarde van ander kulture geleer word 

• MO ondersteun die beginsel van 'n demokratiese samelewing waarin 
/ ,~, 

gemeenskaplike waardes en norme · die uitskakeling van ster'eotipes, 
/ .,,_ .'.-3 /. 

rassisme, diskriminasie en seksisme tot gevolg behoort te he 

• MO propageer die aanleer van interkulturele vaardighede deur aanvullende 

programme 

• MO ag gelyke onderwysgeleenthede vir elke individu as die hoogste 

prioriteit. 

Alhoewel bogenoemde doelstellings en eienskappe van MO op die oog af baie 

regverdig en bruikbaar lyk, het dit daartoe aanleiding gegee dat gedesegregeerde 

gemeenskappe, maar gesegregeerde skole in die VSA ontstaan het. 
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(d) Gedesegregeerde gemeenskappe maar gesegregeerde skole 

Die desegregasie van gemeenskappe is wetlik en geregtelik deur die Amerikaanse 

regering afgedwing (kyk par. 2.3.2.3). Afgesien daarvan was segregasie in skole 'n 

voortslepende probleem. 

(i) Segregasie in die skole 

Die probleem van gesegregeerde skole binne gedesegregeerde gemeenskappe het 

gesetel in die herdefiniering van rasseverskille as sosio-ekonomiese verskille. 

Segregasie wat as gevolg van sosio-ekonomiese verskille ontstaan, is gegrond op 

die individu se sosiale- en ekonomiese status. Gelyke onderwysgeleenthede vir alle 
• -./:" ' - -'~ • <" '"' ~· '. 

groepe ten opsigte van die toelating tot skole, het nie noodwendig gelyke 

behandeling veronderstel nie. As voorbeeld hiervan dien die keuse wat ouers kon 

uitoefen om hul kinders na magneetskole (kyk par. 2.3 .2.1) te stuur. Die programme 
b::s· c,t 

wat in magneetskole aangebied is, was grotendeels gemik op k:inders uit middel- en 
- _ .. ,"· .. ,.,. . ' 

hoerklas ouerhuise (Spring 1991:119). 

~i) Steeds ongelyke onderwysgeleenthede 

Die aanvanklike rasseverskille wat as sosio-ekonomiese verskille herdefinieer is, is 

'n stap verder gevoer. Sosio-ekonomiese verskille is op hul beurt tot klasseverskille 

herdefinieer. So was daar byvoorbeeld die laerklas (arm), middelklas (die 

meerderheid) en hoerklas ( welgesteld). Gollnick & Chinn ( 1983: 179) beweer dat 

onderwysers, leerlinge ook dikwels hiervolgens geklassifiseer het. Dit het daartoe 

gelei dat die verwagtinge van die onderwyser ten opsigte van die vlak van 

akademiese prestasie waaitoe 'n leerling in staat is, aan sy sosiale 

samelewingsposisie gemeet is. ~r~disioneel is aanvaar dat leerlinge in die laer 

sosiale klasse akademies swakker as leerlinge in die hoer sosiale klasse presteer. Die 

teenoorgestelde is ook aanvaar (kyk stereotipes par. 2.3.1.2 (a)). As gevolg van 

hierdie (meesal onregverdige) aanname, is leerlinge uit die hoer sosiale klasse 

dikwels bevoordeel. Hulle is anders hanteer. Hierdie spesiale en meer simpatieke 
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behandeling deur die onderwyser het 'n aanmerklike verskil aan die leerlinge se 

akadeffiiese prestasie tot gevolg gehad (Spring 1991:88). Die.Negers wat in die 

laagste inkomstegroep en daarom ook in die laagste sosiale klas geval het, is enige 

voorkeur behandeling ontse met 'n gevolglike swakker akademiese prestasie as 

resultaat (Gollnick & Chinn 1983: 166). 

Metodes wat gebruik is om leerlinge in ooreenstemming met hul akademiese 

vermoens te groepeer is, onder andere tracking en abiHty grouping. Volgens 

tracking is leerlinge ooreenkomstg hulle vermoe in drie groepe ingedeel: 

• die beste leerlinge is ingedeel in die groep vir die voorbereiding van verdere 

studies aan 'n tersiere inrigting 

• die gemiddelde leerlinge is ingedeel in die groep vir beroepsvoorbereiding 

• die swakker leerlinge het bloot algemene onderrig ontvang. 

Volgens die abi/i"ty grouping wprd leerlinge in ooreenstemming met hul vermoens 

in verskillende klasse of groepe geplaas. Dit is Spring (1991 :88) se bevinding dat: 

"often social class background of the students parallels the levels of ability grouping 

and tracking". 

Spring (1991:91) argumenteer dat 'n verdere byclraende faktor tot 'n gesindheid van 

bevooroordeling by onderwysers hul verwagtinge van leerlingprestasie is. 

Navorsingsresultate bevestig dat leerlinge ooreenkomstig die verwagting wat aan 

hulle gestel word, presteer. Spring verwys hiema as die "self-fulfilling prophecy". 

Daar was steeds sprake van 'n rasbewustheid en derhalwe ook rasse-onderskeid al 

was dit baie subtiel. Die grense wat tussen die onderskeie rasse in die skool 

gehandhaaf is, was 'n verlenging van die grense wat tussen die rasse in die 

onderskeie gemeenskappe in die samelewing bestaan het. Spring (1991:121) 

verduidelik dit soos volg: "Integration of a school system can help assure equality 

75 



\ 

of educational opportunity, but it cannot break down society's racial barriers. 

Although schools attempt to deal with this problem, its solution requires a general 

transformation of racial relationships in the larger society". 

Onderwysers wat hulle skuldig maak aan stereotipering, is besig om die ideaal van 

gelyke onderwysgeleenthede skade te berokken omdat hulle die individu die ~eg tot 

selfaktualisering ontneem. 

(e) Probleme rondom die aktualisering van multikulturele onderwys 

Die doelstelling van MO om 'n diversiteit van k:ulture te akkommodeer, het 

meegebring dat 'n aantal probleemvelde hul verskyning gemaak het. Slegs enkele 

probleemvelde word aangestip. 

(i) Taal 

Kultuuroordrag geskied by wyse van taaloorlewering en voorlewing. Deur 

nabootsing leer 'n kind aspekte soos waardes, norme en houdings maar die inhoud 

van kultuur word deur taal aangeleer. Hoewel kultuur deur middel van taal 

aangeleer word, is taal tegelyk ook die praktiese manifestasie van k.ultuur. Taal en 

k.ultuur is ottlosmaaklik deel van mekaar. Taal is 'n middel wat groeplede onderling 

verbind en groeplewe moontlik maak (Gracia 1982:28-31 ). Taalonderrig vir diverse 

kultuurgemeenskappe binne 'n gedesegregeerde onderwyssituasie blyk in die lig van 

die voorafgaande stellings 'n problematiese aangeleentheid te wees en verdien die 

aandag van onderwysbeplanners (Nieto 1992:112 - 113). 

In die tydperk toe assimilasie in die VSA as sosialiseringsbenadering gevolg is 

(1607-1953), is die kwessie van taalonderrig nie as 'n besondere probleem in 

onderwysbeplanning gereken nie. Die meeste leerlinge was Engelssprekend wat in 

elk geval die onderrigmedium was. Die situasie het verander na die oorgang na 'n 

pluralistiese benadering in die samelewing en onderwys. Die handhawing van 'n 

balans tussen die nasionale taal en die etniese tale het geblyk 'n probleem te wees. 
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Die konsekwente toepassing van moedertaalonderrig is 'n struikelblok vir die 

doelstellings van MO omdat gelyke beregtiging aan die taal en 

k:ultuurgemeenskappe gegee moet word. 

Volgens Lee Courtland, ('n multikulturalis, gemoeid met multikulturele onderrig en 

verbonde aan die Universiteit van Virginia) is Engels tans die primere 

onderrigmedium in die VSA, maar Engels word as die tweede taal vir immigrante 

aangebied (Courtland 1992). Goodey (1989: 144) het na 'n intensiewe studie oor die 

taalkwessie in MO bevind dat daar nog geen wesenlike oplossing vir die taalaspek 

in MO bestaan nie. Talle voorstelle le op die tafel maar die praktykmaking daarvan 

is nog onduidelik. 

Kommunikasie sonder taal is, wat die onderwys betref, onmoontlik. 'n Aspek wat 

met hierdie stelling verband hou en wat Levy (1980:76) onder die aandag van 

aanhangers van MO bring, is die van kommunikasie en in die besonder 

interkulturele kommunikasie binne die onderwyssituasie. Binne 'n MO-situasie 

word die begrip interkulturele kommunikasie aan die handeling van die oordrag van 

gedagtes gekoppel. Volgens Levy (1980:71) is MO en interk:ulturele kommunikasie 

nie van mekaar te skei nie en noem Levy hierdie verhouding "a family affair". 

Hoopes (1981:29-32) wys daarop dat indien 'n lid van een kultuurgemeenskap nie 

die kommunikasiepatrone en die nie-verbale kommunikasiekodes van 'n ander 

kultuurgemeenskap ken en daarmee vertroud is nie, so 'n kennismaking met die 

vreemde k:ultuur 'n disorientasie ert selfs 'n kultuurskok vir die individu veroorsaak. 

Daar kan as't ware geen kommunikasie plaasvind nie omdat die kommunikatiewe

situasie onhanteerbaar is. Op sy beurt sal hierdie situasie probleme in die 

onderrigsituasie veroorsaak. 

Hoopes (1981 :32) raak ook die aspek van kommunikasiestyle aan. Volgens horn het 

elke k:ultuurgemeenskap 'n partikuliere kommunikasiestyl. Sommige kulture praat 

harder as ander en ander praat weer vinniger of met meer emosie. Indien 'n persoon 

in 'n tweede taal moet kommunikeer, pas hy die kommunikasiestyl van sy eerste taal 

toe. Dit kan volgens Hoopes negatiewe reaksies en ongemaklikheid by die luisteraar 
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ontlok. Desondanks kan die aanleer van interkulturele kommunikasie-vaardighede 

meehelp om die probleem te ondervang. 

(ii) Religie 

Reeds sedert die stigting van skole in die sewentiende eeu in die VSA bestaan daar 

kon:flik ten opsigte van die hantering van onderwys en die hantering van religie. Die 

kern van die konflik setel in die Amerikaanse Konstitusie wat bepaal dat geen 

godsdiens in die samelewing bo 'n antler voorrang sal geniet nie en dat 

godsdiensvryheid gewaarborg word. Die dilemma van godsdiensbeoefening in die 

skole is tweerlei: 

• eerstens is die afdwingbaarheid van 'n bepaalde godsdiens 'n skending van 

die beginsel van godsdiensvryheid. 

• tweedens is daar sommige godsdiensgroepe wat glo dat onderwys en 

godsdiens nie skeibaar is nie. Hierdie toedrag van sake het vele ouers 

genoop om hul kinders in privaatskole, wat hul godsdiensvoorkeur 

akkommodeer, te plaas (Spring 1991:233). 

Daar is reeds in 1962 (in die hofsaak Engel versus Vitale) en 1963 (in die hofsaak 

Abington School District versus Schempp) onderskeidelik uitsprake oor gebed en 

Skrif\toorlesing in skole gegee. Spring (1991 :239) se kommentaar is soos volg: "The 

test in all these cases is whether the intent is secular or religious. If the intention is 

found to be religious, then it is a violation of the Establishment Clause". 

Met bogenoemde uitsprake het die hooggeregshof een van die mees sensitiewe 

aspekte rakende 'n kultureel- en religieus diverse samelewing aangeraak. Aile 

menslike handelinge en kultuurskeppinge word deur die mens se religieuse 
\,-1 

\\ , verhouding (die band tussen mens en God/god) bepaal en beinvloed (Van 

Schalkwyk 1991:16). Die benadering wat in die staatskole ten opsigte van 

godsdiensbeoefening in die VSA gevolg word, is vir sommige landsburgers nie 
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versoenbaar met die ideate van 'n waarde-georienteerde onderwysstelsel nie. In 

teenstelling is die huidige godiensbenadering tot religieusestudies vir die meeste 

voorstanders van MO, versoenbaar met die doelstellings van MO. 

(iii) W aardes en norme 

Die kontroversie rondom godsdiensbeoefening in skole en die oordrag van waardes 

en norme, loop hand aan hand in die onderrigsituasie. 

In 'n telefoongesprek tussen die voorsitter van die simposium "Crosscultural 

Perspectives on Education" en Lee Courtland op 22 Junie 1992, is die vraag aan 

, Courtland gestel in hoe 'n mate waardes en norme van diverse kultuurgemeenskappe 

in die onderwyssituasie in die VSA verreken word? Sy antwoord daarop was dat 

geen kultuurgemeenskap se waardes en norme voorrang geniet nie, maar dat 

kernwaardes ("core values") aan die leerlinge oorgedra word. Onder hierdie 

kernwaardes ressorteer die algemene en universele waardes wat van 'n persoon 'n 

goeie medemens en landsburger maak. Dit sluit in respek, empatie, lojaliteit en so 
... .... > (' ~~ ~. .,. .._~, , '" 

meer (Courtland 1992). Tydens die bogenoemde simposium is dit beklemtoon dat 

verdr~g~eid tussen kulture en etniese groepe prioriteit in die onderrig van 

waardes en norme behoort te wees. 

(iv) Standaarde 

V anuit blanke geledere het talle stemme opgeklink dat MO die verlaging van 

standaarde tot gevolg sal he (Cataldo et al 1977:64-65). Daar is ook geredeneer dat 

gelyke onderwysgeleenthede gelyke prestasie sou meebring. Laasgenoemde 

redenasie is in die praktyk verkeerd bewys. 

Louw (1981: 106) wys daarop dat die verlaging van onderwysstandaarde in 'n MO

situasie die gevolg daarvan is dat gelyke onderwysgeleenthede nie bo alle twyfel 

deur gelyke insette verseker word nie. Die klem het derhalwe na gelyke 

onderwysresultate verskui£ In 'n poging om die konsekwente swakker prestasie van 
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etniese minderheidsgroepe in vergelyking met blanke meerderheisgroepe te 

verhoog, is die verlaging van standaarde een wyse waarop die probleem oorkom kan 

word. Daarvan is die volgende aanhaling 'n duidelike bewys: "The only way in 

which equality can be maintained is therefore at the cost of progressive 

impoverishment of the educational offering provided by schools" (Claydon et al 

1979:8). 

Hierdie toedrag van sake het tot gevolg dat die etniese minderhed~ten kost~ vandie 

blanke leerlinge bevoordeel is omdat die prestasiepeil af$~d~$ is. Louw 

(1981:263) maak die volgende opmerking in hierdie verband: "met die verlaging 

van standaarde [word] 'n onreg teenoor die ganse samelewing gepleeg, wat juis 

vanwee die gevorderde trap van ontwikkeling wat bereik is, nie kan bekostig dat die 

beste breinkrag verlore raak nie". 

2.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die wordingsgang van die onderwys en in die besonder MO, 

in die VSA voorgehou. 'n Aspek wat die wordingsgang van die onderwys grootliks 

bemvloed het, was die teenwoordigheid van 'n verskeidenheid 

kultuurgemeenskappe. 

Die diversiteit van die Amerikaanse samelewing het vanaf kolonisasie verdiep tbt 

'n kaleidoskoop van kultuurgemeenskappe. In die proses het die ~ise ot'l'l ~e~!'~.e. 

beregtigitig die komplekse aard van die diversiteit verder vergroot omdat dit een 

samelewingsfaset is waarop elke kultuurgemeenskap aanspraak maak. 

In die vroegste koloniale tydperk het die kinders van Negers bykans geen onderwys 

ontvang nie. Die onderwys wat immigrante-kinders ontvang het, was deur 'n 

monokulturele onderwysinslag gekenmerk. Hierdie eensydige monokulturele 

onderwys met trefwoorde soos assimilasie, ~malgamasie, "melting_ pot:• en 

Amerikanisering, om die versmelting van alle kulture in die VSA tot een 

kultuurgemeenskap te verseker, het tot antagonisme by talle ander 
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kultuurgemeenskappe gelei. Pogings is aangewend om die ideaal van assimilasie 

eers deur 'n segregasiepatroon (1607-1953) en daarna deur 'n desegregasie- of 

integrasiepatroon (1954-1970) te bereik. 

Onderwysvoorsiening in die tydperk van segregasie (wat deur die uitspraak lfapart

maar-gelyk" gereel is), is deur nie-blanke leiers as ongelyk teenoor die van blankes 

beskou en hierdie opvatting het tot grootskaalse ontevredenheid en selfs opstand en 

geweld gelei. 

Die tydperk van _in!~grasie is deur die Brown-uitspraak ("apart-maar-ongelyk") 

ingelui en hierdie uitspraak het aanleiding tot die ~opste~g ~an skole gegee en die 

vermenging van alle rassegroepe in die skole tot gevolg gehad. Hierdie oopstelling 

is op groot skaal deur die blankes teengestaan en verskeie pogings, onder andere die 

· inste~~. v~ privaatskole,. busingen plaaslike wetgewing om segregasie in die 

onderwys te wettig, is aangewend om integrasie te vermy. 

Integrasie en die oopstelling van alle skole het nie die gewenste uitkomste ten 

opsigte van gelyke onderwysgeleenthede teenoor gelyke prestasie gehad nie en die 

tydperk van MO is met die beginsel van kulturele pluralisme ingelui. Die beginsel 

van kulturele pluralisme word duidelik deur die doelstellings en eienskappe van MO 

in teorie verreken. Tog het bepaalde aspekte wat binne die MO-situasie in die 
,J ': . L4 

praktyk as problematies bewys is, waar onder taal, religie, waardes, norme en die 
6 ~· {,.o( ,4 ·t (i !;;;. ' - ,- ' c 

' behoud van standaarde, aan die lig gekom. Hierdie problematiek word verder in 

skole ondervind wat hierdie aspekte binne 'n waardesisteem vir leerlinge moet 

oordra. 

Omdat daar van 'wording' in die wordingsgang van die onderwys sprake is, is die 

mens en tyd onteenseglik teenwoordig. Die wordingsgang van onderwys in die VSA 

weerspieel die volgende essensies met betrekking tot die eise wat 'n onderwysstelsel 

in die algemeen aan die mens stel: 
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• belangebotsings ( omdat individue en groepslede verskil) 

• samewerking (individueel of in groepverband) 

• en die skep van middele en strukture vir samewerking 

• selfwerksaamheid (want alleen die mens kan, individueel of m 

groepsverband, deur arbeid, iets tot stand laat kom). 
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3.1 INLEIDING 

~adenke oor die onderwys is vir die meeste gesaghebbende onderwyskundiges beperk 

tot 'n W eters-georienteerde onderwysstelsel. 'n Westers-georienteerde onderwysstelsel 

impliseer onderwysvoorsiening op primere en sekondere skoolvlak wat op tersiere 

vlak voortgesit kan word. Die resultaat van hierdie tipe onderwysvoorsiening behels 

heel dikwels beroepsekerheid, gesofistikeerdheid en beskawing. Aangesien 'n 

W esters-georienteerde onderwysstelsel 'n bree spektrum van moontlike deelname aan 

gemeenskapsaktiwiteite aan sy onderwysklient hied, is die geneigdheid om daaraan 

te dink as die enigste (werkbare) vorm van onderwys (Ozigi & Ocho 1981:1). 

Euro-Westerse onderwys is egter nie die enigste vorm van onderwys waar deur die 

jeug tot volwassenheid gelei kan word nie. Voor koloniale imperialisme sy verskyning 

gemaak het, het Afiika tradisioneel 'n unieke vorm van onderwys gehad waar deur die 

onderskeie samelewings se onderwysbehoeftes verreken is. Die tradisionele 

onderwysstelsel is met verloop van tyd deur verskeie ander onderwysstelsels soos die 

van die, Islam), .Christelike-sendingonderwys en 'n .. Westers-georienteerde koloniale, 
I\ / 

onderwys bernvloed, wat Afrika-gemeenskappe dikwels agtergelaat het met 'n 

lewensvreemde onderwysstelsel. 

Kontak met die nie-tradisionele onderwysinvloede, het die meeste samelewings op die 

Afrika-kontinent 'n multikulturele karakter laat aanneem. Die onderwys moes met 

hierdie veranderende samelewingskarakter rekening hou (vgl. hfst. 2 par. 2.3.2.6). 

Die onderhawige hoofstuk fokus op die invloed wat "vreemde" oftewel Westers

georienteerde onderwysstelsels op die tradisionele onderwys in Afrika gehad het. 

Aandag word ook gegee aan die gebeure wat tot MO (indien enige) in Afrika 

aanleiding gegee het. Dit moet vermeld word dat samelewingstendense en 

, onderwysgebeure rue van mekaar geskei kan word nie en dat enige 

. samelewingsverandering uiteindelik in die onderwys neerslag vind. Deur eers die 

onderwysontwikkelinge in tradisionele Afrika en die latere Zimbabwe aan die orde te 

stel, word gepoog om die bantering van kulturele diversiteit in Afrika en meer 

c I:,•\ . 
\, '·.-<' 
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spesifiek Zimbabwe aan te toon. 

Die kontinent Afrika word in sy geheel as eksemplaar van tradisionele onderwys in 

Afrika voorgehou, waama onderwys in Zimbabwe as eksemplaar van MO in Afrika 

uitgesonder word. 

3.2 HISTORIESE VERLOOP VAN ONDERWYSONTWIKKELING IN AFRIKA 

Elke samelewing, ongeag sy sosiale strukture en sosio-ekonomiese ontwikkelingsvlak, 
'""' ., r" -" - ' • .,.".·'·•··.,,~,,. """ 

het een of ander informe~e, nie-formele of selfs -~ormele vorm van onde~s. Di(~2~ · 

van onderwys word bepaal deur die gr~~:van selfstandigheid wat die kind bereik het 
··-1.,.<1.''' -

en di~ mate waartoe hy reeds in staat is om 'n bydrae tot sy paJ!ikuliere gemeenskap 

te maak. In samehang daarmee kan gese word dat die~d}~ese)en@oetlvan onderwys 

van plek tot plek,: kultuur tot kultuur en van tyd tot tyd wissel. 
\ ' 

Diagram 8 dui op die historiese verloop van onderwysontwikkeling in die destydse 

Suid-Rhodesie en die hedendaagse Zimbabwe. 
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DIAGRAM 7: DIE HISTORIESE VERLOOP VAN ONDERWYSONTWIKKELING IN SUID-RHODESlii/ZIMBABWE (Nie vo1ge11s skllal)) 

- AFRIKA t f SUID-RHODESle ~ tr ZIMBABWE ~ 

Islam lrMoed 

Tradlslonolo Alrlka 

ca. 300 nC 1800 1859 
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1875 
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1890 
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van Rhodesli 

1896 
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1899 
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1918 1924 1927 
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1962 
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3.2.1 Tradisionele onderwys in Afrika 

Die tradisionele Afrika-leefwyse, en so ook die onderwys, word dikwels as primitiet: 
···"''·- ~ Wi ,IQ <.:t;.... ,;>, 

barbaars en onbeskaafd getipeer omdat dit wesenlik van 'n Westers-georienteerde 
El" f?- "~· ,._ "'" 

onderwysstelsel verskil. Volgens Fafunwa & Aisiku (1982:11) is so 'n opvatting die 

produk van onkunde en 'n waninterpretasie van die inherente waarde van informele 

onderwys: "When evaluating any educational system one must determine the extent 

to which it is meeting the needs of a particular society at any given time". Tradisionele 

Afrika-onderwys kan in die lig van die uitspraak nie aan die hand van Westerse 

maatstawwe geevalueer word nie. 

In teenstelling met die neiging tot die fragmentering van onderwysdoelstellings, 

inhoude en metodes in Westers-georienteerde onderwysstelsels, bestaan daar 'n 
ln<e' 1: .... x· .}':·_--<.'\. __ ,\, 1 '1'>·- 'J 

gereiasroneerdheid van die kurrikulumkomponente in die tradisionele Afrika-

" onderwysstelsels". As praktiese voorbeeld dien die strewe van swartmense om deur 

hul betrokkenheid die kind so op te voed dat sy sosiale verantwoordelikheaeten koste 

· v~·individuele behoeftes aangespreek word (Fafunwa & Aisiku 1982:16). Die 

. fokuspunt . van tradisionele Afrika-onderwys is gerig op deelname aan die 
' '_, ' ··-·-·-· 

~:i:neenskaP.slewe en groepsbelange. Hierdie ingesteldheid van swartmense 

onderstreep die wesenlike verskille in die onderwyssiening van Westerlinge en 

swartmense (kyk par. 3.2.3.3). 

_ ov\o\Jl'"·Om deel van die gemeenskapslewe in Afrika te wees, vereis 'n groot mate van 

\i S~· · funksionele optrede van sy lede omdat oorlewing deel van die daaglikse bestaan is. 
-'"-•'<· ·---·----,,.--- - ~~\.· ·k·· -·' ' 

·\· 

Funksionaliteit vereis die v:~rwerwing van bepaalde vaardighede. Hierin moes die 

onderwys, wat in &~s~~=-~n familieverband voltrek is, voorsien (Ozigi & Ocho 

, 1981: 1 ). Die onderwys is besonder praktykgerig en kinders is by seremonies, rituele, 
' ·-- -·~ ---·-· ~---- ,-.-

demonstrasies en voordragte betrek. VlSVang, wewery, kosmaak, houtsnee en boerdery 

aktiwiteite is maar enkele van die "vakke" waarin kinders opgelei is. Hierdie 

aktiwiteite is aangevul met re~~~sie-~:?~enteerde deelname aan stoei, dans, 

hardloop, akrobatiese vertonings en die speel van talle musiekinstrumente soos die 

drom. Die mondelinge oorlewering van stories, legendes en gedigte het in die 
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intellektuele opvoeding van die kind voorsien. Spesifieke take moes eers op 'n 

bepaalde vlak en vaardigheid afgehandel word, alvorens die kind tot 'n hoer 
,,, •• ,,..,,_,_. •• - ~"··---" -«, ~ 

vaardigheidsvlak kan promoveer. Sy promovering het ook saamgehang met die 
.. ~-~<>··~-;..,.,.-,..' ·- ·---"""" -

bereiking van 'n spesifieke ouderdom of aan die tjdperk waaraan hy aan 'n spesifieke 
.-:-:·~-'-""-•--.,: ... " '"-"~··' . ---·- .... -,,---, 

opvoedingstaak, blootgestel is (Atkinson 1972:8-9). Tradisionele Afrika-onderwys 
•'f'' "''., 

kan met reg a& ."deelnemende onderwys" beskou word. . 
. c.;.. 1~101 ... td (").I ' P~Jo.PJ r· 

i·· . i ... . )' •'' .;d 

.. -Ouers het vir die eerste vyf jaar die groot$te en intiemste aandeel aan die kind se 
-- - ----· --- ,;1<;,/'>-·•-•'•"--•-·-·· - ....... 

.. opvoeding en onderwys, waama die grootouers, ooms en tannies, broers en susters hul 

informele bydraes gelewer het. Heelwat aandag word ook aan die opbou van karakter 
...,;..;;;;.'""'"··----·.,-·,_,._;.,."-,-~,_ ... r,""--::n-"'"~·""· 

bestee. Dit sluit onder andere in, respek vir ouer persone en persone in belangrike 

posisies, aktiewe deelname aan die gemeenskapslewe en die instandhouding van die 
j 
l· waardes en norme van die gemeenskap (Fafunwa & Aisiku 1982:12-16). f?_~ka is 

die doel van tradisionele opvoeding en onderwys: "to produce a man or woman of 
~-?:""'""~";,_ •. : ,_, 

character with the useful skill appropriate to his or her status in life" (Fafunwa & 

Aisiku 1982:15). Karakterontwikkeling loop ook hand aan hand met die verstaan, 
.:;:;;:;;;-~-~ .... ,,:f':>''""~ ' ~ ,. -~----·----

waardering en entoesiastiese oordra van kulturele oortuigings. Hierdie oortuigings is 

op 'n informele wyse aan die hand van .belewing :oorgedra (Fafunwa & Aisiku 

1982:14-15). Voorvaderaanbidding, offers aan geeste van riviere, berge, die son (om 

maar 'n paar te noem) is 'n trotse tradisie van die meeste Afrika-samelewings en dien 

as saambindende faktor (Atkinson 1972:7-8). 

Tradisionele Afrika-onderwys kan tereg 'n onderwys vir die lewe deur die lewe 
.,_ __ ~..,~~"'Ii""~-... ~'-. 

genoem word en dii,,µitkoms:daarvan is - vir 'n bepaalde tyd en plek - toerusting vir 
--·~,,-,...,..,_,__~- •- r•,· • '" •" ' '-• ' 

'n goed gebalanseerde, omgewingsaangepaste persoon (Fafunwa & Aisiku 1982:16). 

Die Islam-godsdiens het die bestaan van tradisionele onderwys geleidelik begin 

verdring soos wat die swartmense uit Noord-Afrika gedruk is. Daarmee saam het 

dekulturering van die tradisionele kultuur plaasgevind. 
,.;.,.,._,, ,_,;,,,,,_,~,,:.,-,,;~>P--•-;.;;,,)f' • c• ... ''• -,· ... ' 
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3.2.2 Onderwys na die koms van die Islam 

Teen die agtiende eeu was die meeste inwoners van Noord-Afi:ika aanhangers van die 

Islam-geloof (Ozigi & Ocho 1981:2). Die Islam het stelselmatig ook na die res van 

Afrika versprei. Kaart 2 illustreer die verspreiding van die Islam in Afrika vanaf die 

agtste tot die negentiende eeu. 

HaollfPas-die 
---.. wowat::aplope .. -..-,. 

ltalnl (641) Dllllm - --ms 
Gollied dour die AIUion 

0.; ---750 
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3.2.2.1 Die omvang van die Islam in Afrika 

Die Islam-invloed in gemeenskappe in Oos-, Wes-, Noord-, en Sentraal-Afrika dateer 

uit die tydperk lank voor die Christen-sendelinge in Afrika betrokke geraak bet. Van 

Rensburg (1977:90) en Van Aswegen (1982:64) vermeld dat daar in die sewende eeu 

n.C. reeds gevestigde Islam-gemeenskappe in Noord-Afrika was. Toenemende 

ruilhandel bet kontak tussen die Islam-bandelaars uit die noorde en tradisionele 

inwoners van Afrika, vergroot. Hierdie kontak het tot gevolg gehad dat die leiers en 

regeerders van die tradisionele gemeenskappe eerste tot die Islam-godsdiens bekeer 

is. Die tradisionele leiers het nie hulle tradisionele godsdiens versaak nie en dit saam 

met hul Islamitiese-geloof~~efen - 'n praktyk waarmee die Islam nie tevrede was nie. 

Doelbewuste pogings van die Islam om die tradisionele godsdiens tee te werk, het 

uiteindelik daartoe gelei dat die Islam-godsdiens tot staatsgodsdiens in verskeie lande 
,·""'"''"~" "'.. ·--

verhefis (Ozigi & Ocho 1981:2-4). 

Die verspreiding van die Islam het tydens die koloniale tydperk (vanaf ongeveer die 

sewentiende eeu) groter momentum verkry. Die volgende faktore bet daarin 'n rol 

gespeel: 

• die uitgebreide paaiestelsel het: stede met mekaar verbind 

• Moslem-klerke en leiers is in staatsdiensposte aangestel. Weliswaar as gevolg 
·__,..,...,.,,..._~~~1·-"'.'-~·;,"1-;:-,,,;0;:;·~;· •\.,·~· '~ __ •. ,. ~ 

van 'n tekort aan koloniale personeel (Ozigi & Ocbo 1981:4-5). 

Die Islam het hierdie geleentbeid wat sodoende geskep is, benut om ·~.~~~~ ~\l!()ed 

op die kultuur en tradisionele onderwys in Afrika uit te oefen. 
~~·~.. . . ··- . 

3.2.2.2 Die invloed van die Islam op tradisionele Afrika-onderwys 

Die Islam-godsdiens vorm nie net die grondmotief van 'n bepaalde formele 
.. .,.,,,,,,,_."-f';···~-·~ 

onderwysbedeling wat in Afrika wortel geskiet het nie maar ~s inh~rent deel daarvan. 

Alhoewel die Islam-rituele aanvanklik deur nabootsmg aangeleer word, is informele 
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onderwys nie voldoende om die Koran, die kem van Isla.nl~onderwy~, ten volle te 

verstaan nie. Nuwe Islam-bekeerlinge begin hul opleiding deur ~r,~~i~,~~~~l~ .• ~o~!~~:-

klere te dra/:g~bedsessies\ind op Vrydagmiddae plaas (Ozigi & Ocho 1981:5). 
~M\n\~t· .,._,,,, •• -.~"-, .. ,.."' 

Formele Islam-onderwys is onderverdeel in verskeie fases naamlik, die primere-, 

sekondere-, en na-sekondere fase. Hierdie fases word in 'n "skool'.' naby die Moskee, 

plek van aanbidding, deurloop. Die skoolweek begin op Saterdae en eindig op 

Woensdae. Kinders kan die Islam-skool reeds vanaf driejange ouderdom bywoon. 

In die primere fase word verse en later hele hoofstukke uit die Koran, gememoriseer. 

Daarna volg die aanleer van die lees en skryf van die Arabiese alfabet. Die Islam

~· skool volg 'n geihdividualiseerde beleid in die sin dat leerlinge op verskeie vlakke 

~ binne 'n spesifieke fase met onderrig kan begin. Voordat daar na 'n nuwe fase 

oorgegaan word, moet die leerlinge die inhoud van die voorafgaande fase volkome 

bemeester. ~~sdiens~i~e vakansiedae word streng gerespekteer en leerlinge is saam 

met hul onderwysers betrokk.e by die voorbereiding van godsdiensfeeste (F afunwa & 

Aisiku 1982:17-19, Ozigi & Ocho 1981:5-8,11). 

Die kurrikulum van die sekondere fase neem 'n aanvang sodra die leerlinge dele van 

die Koran beter verstaan en met die hulp van die onderwyser kan ontleed. Daama volg 

'n studie van die Arabiese taal. Na voltooiing van bogenoemde kan 'n persoonlike 

keuse uitgeoefen word ten opsigte van verdere studie in 'n spesialiseringsveld 

(Fafunwa & Aisiku 1982:18-19). Na voltooiing van die primere- en sekondere fases 

word ·~~tPasseritl~~geselligheid gehou. Daartydens kry ouers die geleentheid om aan 

die onderwysers en gemeenskap hul dank te betuig deur '11 bul of'n ram te'slag en te 

eet (Ozigi & Ocho 1981:8). V\ I z:. 

W anneer die Islam-onderwysstelsel met die van die tradisionele onderwysstelsel 

vergelyk word, blyk dit dat daar in vele opsigte verskille is: 
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• 'n informele benaderingword vir 4nformele benadering verruil en c ---" 
1
, , 

• · groepsamesyn word vir groter klem opJ_ndividualiteit verruil . 
..,,~,·-· \ 

Die impak van Islam-invloede op die tradisionele Afrika-onderwys, is sodanig dat 'n 

· r~gil,<aj~y~rand~fing mettertyd in die ingesteldheid (groep na individu) van leerlinge 

ontstaan. Die kunikulum wat in Islam-onderwys gevolg word, maak nie vir die 

akkommodering van ander kulture voorsiening nie. Daar is derhalwe geensins ~p!ake 

van MO waar die Islam in Afrika versprei nie. 

Sedert die helfte van die negentiende eeu het die Christendom ook sy invloed in 

Afrika begin uitbrei. Saam met die Cruistelike-g~dsdiens is 'n ~:~~:~!~~ 
' onde~sstelsel gevestig wat 'n groot invloed op tradisionele Afrika-onderwys sou 

uitoefen. 

3.2.3 W esterse invloede op Afrika met spesifieke verwysing na Suid

Rhodesie/Zimbabwe 

Die Christen-sendelinge, wat as die eerste persone gereken kan word wat die Westerse 

onderwys na Afrika gebring het, het onwetend 'n proses begin waar deur die 

Westerling sWartm.ense onder sybeheer geplaas het en ~~sag oor horn uitgeoefen het: 

"In time Christianity as a basis of new cultural relationships became a potent factor 

of controling Africans in a new religious environment" Mungazi (1991:1). 

3 .2.3 .1 Die tydperk van Christelike-sendingonderwys, 1859-1899 

Die gedagte om die Christelike-godsdiens deur sendingwerk aan hcldense en 

oningeligte na8ies, uit te dra, het in die negentiende eeu opnuut in Engeland posgevat 

en na Afrika oorgespoel. Aanvanklik was sendingwerk in Afiika op die oordra van 

·religieuse inhoude by sendingstasies gerig. Met die verloop van tyd het die behoefte 

by swartgemeenskappe ontstaan om ook die godsdienstige geskrifte te lees. 

Sendingskole is gestig waar lees- en skryf onderrig gegee is. 
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Die onhigieniese toestande wat die sendelinge in die tradisionele gemeenskappe 

aangetref het, het die sendelinge genoop om, aanvullend tot die lees- en skryfonderrig, 

ook aan gemeenskapsge50ndheid aandag te gee. Die houding wat mettertyd onder die 

sendelinge ontstaan het, was om die swartmense van hul tradisionefo leefwyse te 

vervreem om sodoende hul lewensstandaard en ekonomiese status deur die 

blootstelling aan die Westerse kultuur, te verbeter (Bone 1970:5-7). Die sendelinge 

was van mening dat geen antler onderrig as dit wat in hulle lande van herkoms aan die 

orde van die dag was, goed genoeg was om te onderrig nie. Okeem (1990: 10) stel dit 

soos volg: "they tended to ignore indigenous socialization techniques and (to) 

brand( ed) any practice that was not British or Christian as "pagan" or "barbaric" ". 

Met verloop van tyd is die belangrikheid van praktiese onderrig ook beklemtoon. Op 

die sendingstasies was die aanleer van praktiese vaardighede noodsaaklik want geboue 

moes opgerig en voedsel verbou word. Die sendelinge het ~~~iese onderrig wat 

aanvullend tot godsdiensonderrig was, noodsaaklik beskou omdat hulle geglo het dat 

dit die beskawingspeil van die tradisionele swartmense sou verhoog (Bone 1970:7-9). 

Die invloed van Christelike-sendingonderwys op en die kolonisering van tradisionele 

Afrika-onderwys, word vervolgens in die toenmalige Suid-Rhodesie ondersoek. 

(a) Christelike-sendingonderwys in Suid-Rhodesie en die invloed van kolonisasie op 

tradisionele Afrik:a-onderwys 

Die eerste sendingskool vir swartmense in Suid-Rhodesie, is in 1859 in Inyati deur 

Robert Moffat (1795-1883) van die Londense Sendinggenootskap gestig. Na heelwat 

suksesse met die skool, is verskeie ander sendingskole (Protestants en Katoliek) 

gestig. Die oordra van die Christelike-godsdiens aan die tradisionele inwoners, moes 

na die bereiking van 'n hoer · vlak van morele en religieuse waardes en 

onvoorw~delike gehoorsa3.mheid aan die Woord van God, lei (Atkinson 1972:21). 

Die kolonisering van Afrika is die nasleep van die Industriele Rewolusie (1750-1850) 

in Europa. Imperialisriie en materialisme was aan die orde van die dag en die 
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"scramble for colonies" in Afrika het in 1875 begin (Mungazi 1991:XVI). Die 

• natuurlike hulpbronne en die inwoners van Afrika sou die teiken van koloniale 

entrepreneurs word. Sendelinge het na die koms van koloniste, tevergeefs probeer om 

swartmense in die Christelike-godsdiensmilieu tuis te laat voel. Mungazi ( 1991 :2) 

voer die volgende as rede daarvoor aan: "the Christian message that Livingston and 

other Western missionaries were attempting to persuade the Africans to accept seems 

to have been lost in the confusion and conflict that emerged between religious values 

and the search for material comfort as a demonstration of the distinctive British 

entrepreneural ingenuity". 

Die kolonisasie van Suid-Rhodesie (1890), het verreikende gevolge vir die 

sendingskole ingehou. Selfs die sendelinge het die primere doelstelling van hul 

sendingwerk naamlik die kerstening van die inwoners van Afrika na kolonisering, in 

heroorweging geneem. Die sendelinge het tot die besef gekom dat die doel van 

ekonomiese bedrywighede op sendingstasies die middele sou heilig. Mungazi ( 1991 :3) 

vat die gedagte treffend saam as hy se dat "The commercial vehicle that the European 

entrepreneurs were now trying to build with fervent determination was intented to run 

on so~i~ and political wheels of Western cultural values, propelled by the engine of 

economic prosperity and fueled by cheap labour". 

Bogenoemde ingesteldheid is dan ook die rede waarom die sendelinge in die tydperk 

1865-1899 van die primere doelstellings van die kerstening van en die ophef van 

ongeletterdheid onder die swartmense afgewyk het. Swartmense is indirek geforseer \~ 

om die Christelike-geloof, asook die Britse kulturele-, ekonomiese- en politieke 

onderdanigheid te aanvaar. Nodeloos om te se dat die veranderde doelstellings en die·~, 

pogings wat aangewend is om swartmense van sy kultuur te vervreem, 'n antagonisme 

jeens blankes by die swartmense gewek het en insgelyks ook die Christelike

sendingboodskap onder verdenking geplaas het (Mungazi 1991 :3 ). 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die Westerse kultuur deur die Christelike

geloof en Westers-georienteerde onderwys, op swartmense afgedwing is. Dit het by 

swartmense 'n onrlistigheid en negatiWiteit jeens alles wat Westers is, laat ontstaan. 
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3.2.3.2 Onderwys onder 'n koloniale regering, 1890-1980 

Cecil John Rhodes (1853 - 1902) het Koningin Victoria (1819-1901) oorreed om Suid

Rhodesie tot Britse kolonie te proklameer. Die Britse kultuur sou sodoende vinniger 

as wat die sendingstasies dit kon doen, in Afiika versprei en Britse ekonomiese 

belange sou bevorder word. Suid-Rhodesie is in September 1890 geannekseer. 

Daarmee is die politieke: en sosio::ekonomiese mag wat die blanke oor swartmense 

uitgeoefen het, verder versterk (Todd 1982:13-17). Kaart 3 verskaf 'n l"l!~te~~ · 

orientasie ten opsigte van Zimbabwe (voorheen Suid-Rhodesie). 
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Rhodes s~_rasse-filosofie was gebaseer op die aanname dat swartmense barbaars en 

minder intelligent as 'n Europeer is. Dit is ook aanvaar dat swartmense van die 
,.._'~ ,.-

Europeer afuahklik is en dat swartmense sy dankbaarfieid teenoor die blanke deur 

<liens moes bewys (Mungazi 1987:4). Die houding van Rhodes om die blankeras t~ 
verhef, het die kiem van kulturele kontlik gedra. Dit is 'n kontlik wat in 1896-1897 

saad geskied het in 'n haat belaaide ~urgeroorlog waarin swart en blank die wapens 

;. teen mekaar opgeneem het (Mungazi 1992:12,15, Frencken 1988:19). Rhodes se 

diskrimi-nerende etnosentristiese filosofie, het ook mettertyd in sy onderwysfilosofie 

' ; 
' neerslag gevind. 

,.J ,:/ ~ • f:, \ <o '\ ·,I '--, 

(a) Die tydperk vanafkolonisasie tot 1934 

Aanvanklik het die koloniale regering (bekend as die British South Afiica Company 

(BSAC)), hul hande vol gehad met die bantering van militere" aangeleenthede. 

Onderwysaangeleenthede in die tydperk direk na kolonisering, is in die hande van 

"'privaatinstansies en sendingstasies gelaat (Frencken 1988:21). Die gevolg daarvan 

was 'n fragmentering van die onderwys en die totstandkoming van verskeie EuropeeS

, georienteerde privaat- en godsdiensskole, onder andere die Convent School for girls 

and small boys in 1895 en die St. John School in 1897 (Challiss 1982:5). 

Alhoewel die BSAC nie veel in die onderwys ingemeng het nie, het hulle wel deur die 

voorsiening van persele, boumateriaal en 'n gedeeltelike betaling van 

onderwyssalarisse tot die instandhouding van blanke onderwys bygeara (Challiss 

1982:7). Daar is om antler redes in swart onderwys belanggestel. Die BSAC het van 

swart arbeid in die goud- en antler mineraalmyne gebruik gemaak, maar spoedig besef 

dat die swart werker tot meer in' staat is indien hy opgeleiword. Hierdie besef het 

aanleiding gegee tot die besluit om formele onderwys aan swartmense te voorsien 

(Mungazi 1987:4). Die voorsiening daarvan is egter geheel en al aan die inisiatiefvan 

die sendingstasies oorgelaat (Zvobgo 1986:16). Om finansiele staatsteun te verkry, 

moes die sendingstasies aan beparude vool"waardes voldoen (kyk par. 3.2.3.2(a)(i)). 

Die blanke-owerheid se doel met die ondersteuning van swart onderwys was enersyds 

om dit onafuariklik vaii blallke onde~s te laat ontwikkel en andersyds om die klem 
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op praktiese, eerder as op akademiese opleiding te laat val. Geen besondere standaarde 

is gehandhaaf nie. Swartmense moes net genoegsaam onderwys ontvang om dit in 

diens van die blanke aan te wend en nie kompeterend met blanke onderwys nie. 

Sendingskole is deurentyd aan die wakende oog van die owerheid onderwerp wat 

seker gemaak het dat onderrig aan swartmense nie in stryd met owerheidsbeleid en 

eenvormig aan blanke onderwys aangebied sou word nie (Zvobgo 1986: 16). 

Om die onderwys van swartmense "in bedwang te hou", is 'n stelsel ingevoer 

waarvolgens swartmense in stedelike- en landelike gebiede ingedeel is. Landelike 

swartmense is verbied om inwoners van die stede te word en swart stedelinge is as 

tydelike inwoners in die stede beskou. Die onderwys aan stedelike swartmense en 

landelike swartmanse het ingrypend van mekaar verskil. Die doel met hierdie verbod 

was om swartmense in die reservate te vestig: "In the interest of the white people 

themselves we must never sanction the white children to grow up near the Native 

locations in the urban areas" (Stanlake 1982:15). Die doel "divide and rule" het 

daardeur gestalte gekry. Om die doel van "divide en rule" verder gestalte te gee, is 

opleiding aan landelike swartmense gegee om beter arbeiders vir die myne en landerye 

te lewer. In stedelike gebiede is swartmense opgelei om beter bediendes en bodes te 

lewer (Mungazi 1987:4-5). Bogenoemde strategie het uiteindelik in wetgewing 

gekulmineer. 

Oat die onderwys van swartmense en blankes uiteenlopend verloop het, is reeds 

aangetoon. Maar wat was die inhoud van die wetgewing wat onderwys in Suid

Rhodesie gereel het en wat was die invloed van die implementering daarvan? 

(i) Onderwyswetgewing en die invloed daarvan op die onderwys 

Onderwyswetgewing m koloniale Suid-Rhodesie 1s deur twee uitgangspunte 

gekenmerk: 
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• rasgesegregeerd 

• onderwys gebaseer op die uitbuiting van die swartmeerderheid (Zvobgo 

1981:13). 

Die uitgangspunte is in wetgewing vasgele wat die teenstanders daarvan magteloos 

gelaat het. Die gedagte aan regeringsbeheerde onderwys het veral by twee persone 

naam1ik, Earl Grey (1851-1917), die administrateur van Suid-Rhodesie in die tydperk 

1896-1898 en later sy opvolger William Milton, posgevat. Grey het aangevoer dat die 

regering die verantwoordelikheid ten opsigte van 'n beleid vir nasionale ontwikkeling 

moes neerle. In 1898 het Grey die eerste wetsontwerp vir die onderwys neergele 

waarin hy industriele- en praktiese onderwys vir swartmense uiteengesit en 

gemotiveer het. Hierdie wetsontwerp is in 1899 tot wetgewing gepromulgeer 

(Mungazi 1991:5). 

Die eerste Onderwysordonnansie van 1898, en daarmee saam ook die begin van 

regeringsbeheer oor die onderwys, het 'n bepaalde standaard vasgele waaraan blanke 

onderwys moes voldoen. 'n Addisionele finansiele ondersteuning is ook aan blanke 

onderwys toegese. V akke soos Engels, Latyn, letterkunde, geskiedenis, geografie, 

wetenskap, wiskunde en musiek, is as belangrik vir die behoud van blank:e politieke 

mag beskou. Die finansiering van sendingskole, waar swartmense opleiding ontvang 

het, het veel te wense oorgelaat. Swart onderwys was aansienlik slegter daaraan toe 

as blanke onderwys. Inteenstelling met die vier sjielings per blanke kind per jaar het 

swart onderwys een sjieling per kind per jaar ontvang. Die voorwaardes vir die 

ontvangs van finansiele ondersteuning waarna in paragraaf3.2.3.2{a) verwys is, was 

SOOS volg: 

• Die sendingskole moes nie minder nie as vier uur per dag onderrig verskaf, 

waarvan twee uur praktiese opleiding moes wees. 

• Daarbenewens moes leerlingbywoning ten minste 50% per dag in 'n skooljaar 

van 200 dae, wees (Mungazi 1991:6-7). 
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Dit is duidelik dat die regering deurentyd finansiele mag gebruik het om blanke 

onderwys 'n voorsprong bo swart onderwys te gee sodat swartmense, 

kwalifikasiegewys, nooit kompetisie vir die blanke sou wees nie. 

Die Onderwysordonnansie van 1898, is in 1903 geamendeer. Die amendering pet 

behels dat die voorwaardes vir die verkryging van finansiele hulp vir swart onderwys 

hersien is: 

• Vir 150 dae moes ten minste 40 leerlinge vier uur per dag praktiese onderrig 

ontvang. 

• Die leerlinge moes 'n praktiese kennis van Engels opdoen sodat hulle die 

opdragte van hul werkgewers kon verstaan (Atkinson 1972:90). 

Die implikasie van bogenoemde bepalings was dat die kultuur van swartmense as 

onvoldoende vir 'n behoorlike menslike bestaan, gemeet aan Westerse standaarde, 

geag is. Deur die 1903 amendement is swartmense geforseer om die kultuur van die 

blanke aan te neem en te aanvaar as hy steeds deel van ekonomiese aktiwiteite wou 

wees. 

Die koloniale regering is deur linksgesinde onderwysbelanghebbendes gekritiseer vir 

die wyse waarop hy die onderwys van swartmense vir eie belange misbruik het. 

George Duthie, skole-inspekteur vanaf 1901, het selfs die regering gewaarsku dat die 

implementering van die beleid van praktiese opleiding, in grootskaalse rassekonflik 

kan ontaard. Die tragi-komiese anomalie hiervan is <lat Duthie se waarskuwing in 

1966, die jaar waarin die bevrydingsoorlog begin het, bewaarheid is (Mungazi 

1991:17). 

Die gevoel van mag wat die regering gekry het in die wete dat swart onderwys nie 

volgens die standaarde van blanke onderwys ontwikkel nie, het begin sneeubal en die 

Onderwysordonnansie van 1903 is met Onderwysordonnansie no. 133 in 1907 

vervang. Die Ordannansie het vereis dat praktiese opleiding en hande arbeid deel van 
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die kurrikulum van swart onderwys moes wees, ongeag of swart skole finansiele hulp 

van die owerheid ontvang of nie (Mungazi 1991:9). Verder is die skoolstelsel in 

ooreenstemming met die finansiele-hulpsisteem in drie klasse verdeel. 

• Klas I-skole wat die grootste ondersteuning ontvang het, moes volledig aan die 

vereistes van die Ordonnansie voldoen. Hierdie skole moes ook 'n kosskool 

wees en geheel en al onder blanke toesig ressorteer. 

• Klas II-skole was dagskole. 

• Klas ID-skole is deur swart onderwysers geadministreer en hulle moes die 

leerlinge Engels, dissipline en higiene leer. 

Die Phelps-Stokes Report het die Klas m-skole in 1924 heeltemal verwerp as gevolg 

van die uiters swak onderrigomstandighede en genoem dat hierdie onderwys nie 
~~.,-

"."aardig was om as onderwysvoorsiening bekend te staan nie (Bone 1970:26,28). 

Die onbillike oorheersing van die owerheid oor swart onderwys, het die sendingskole 

in opstand laat kom en by die "Christian Conference" in 1907, het die 

konferensiegangers hul ten sterkste uitgespreek teen die negatiewe effek wat 

regeringsbeleid op swart onderwys gehad het (Mungazi 1991:9). Tog het die regering 

geweet dat as hy ekonomiese bedrywighede met behulp van swart arbeid aan die gang 

wou hou, hy seker moes maak van sy beheer oor swart onderwys. 

In antwoord op die ontevredenheid van die sendingskole, het die koloniale regering 

die Graham-kommissie in 1910 aangestel om die stand van swart onderwys te 

ondersoek. Die kommissie het aanbeveel dat dia,,,Jrurrikulum aspekte ·Soos 
-·~.,,,. ...... , .... ,.,_ 

~e~etterdheid, reli~,Y en p,raktiese ~pleiding aan leerlinge moes insluit en dat ,,,,., ~· ... . . 
"" sendelinge die skole vir swartes moes bestuur. Die koloniale regering het dit duidelik 

gestel dat die sendelinge die skole van swartes kon bestuur, maar dat die regering 

steeds.beheer oorswart onderwys sou uitoefen (Parker 1960:71, Bone 1970:22-23). 

Hierdie omseiling van die aanbevelings van die Graham-kommissie sou nie die laaste 
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in die pogings van die regering wees om die beheer oor swart onderwys te behou nie. 

HS Keigwan, Direkteur van die Departement van Naturelle Ontwikkeling, 1918, het 

hernieude pogings aangewend om die koloniale onderwysbeheer oor swart onderwys 

te verstewig nadat dit geblyk het dat swart leerlinggetalle in 1917 gedaal het. Die 

onderwysbeleid is ook hersien en heelwat meer aandag sou voortaan aan die praktiese 

opleiding van swartmense gegee word - solank die opleiding nie enige kompetisie vir 

die blankes sou wees nie. Keigwan het met die innoverende gedagte vorendag gekom 

dat indien swartmense na hul opleiding in hul eie gemeenskappe aanbly, die kennis 

en vaardighede wat hul tydens opleiding verwerf het, aan die gemeenskappe oorgedra 

kon word. Daardeur sou opgeleide swartmense nie met die blanke in die stede in 

aanraking kom nie maar tussen sy eie mense gaan werk. Keigwan het ook prakties aan 

sy voorstelle uiting gegee met die oprigting van twee industriele opleidingsentra 

naamlik Domboshawa (1921) en Tjolotjo (1922) (Zvobgo 1986:17). Keigwan het 

voorgestel dat hierdie opleidingsentra op die lees van B T Washington se praktiese 

opleidingsentrum te Tuskegee, VSA, geskoei sou word (kyk hf st. 2 par. 3 .1.1 ). 

Keigwan se opleidingsentra het egter as gevolg van die sterk teenstand wat hy en die 

regering ten opsigte van lrul onderwysbeleid vir swartes gekry het, in twee wit olifante 

verander. Tydens die opening van die onderskeie inrigtings, het die swart studente 

gedreig om klasse te boikot, as lrulle nie meer akademiese opleiding ontvang nie. 

Hierdie gebeure het Keigwan genoop om te bedank (Atkinson 1972:98-100). Die 

gedagtes van Keigwan, alhoewel tydelik van die baan, sou later deur George Stark 

voortgesit word. 
I 

' ( 

Ontevredenheid oor die regering se uitbuiting van swart onderwys het veral uit 

kerkgeledere toegeneem. Om die probleem te omseil, het die koloniale regering die 

besluit geneem om die fokus vanaf die onderwys- na die politieke terrein te verskuif 

Die koloniale regering het Brittanje se aandag begin vestig op die politieke toekoms 

van die kolonie. Brittanje het positief op die versoek om groter politieke vryheid 

gereageer. Die koloniale regering is daarna groter konstitusionele beheer oor inteme 

aangeleenthede toegestaan (Mungazi 1991:10). 
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In 1924 is onderwyswetgewing weer eens gewysig tot 'n punt waar swartmense in 

geen posisie sou wees om gou ~eer in opstand te kom nie. Die sendelinge se bestuur 

van swart skole, is ook deur die r~g~~~ in tvryf'~l getrek en ~~!!~D:S~Ir~gc;i~is._~eh~~r. 

is toegepas. Die rede waarom die regering die beheer oor swart onderwys wou verkry, 

is die volgende: "the government and the community feared [the] academic 

educational development of Africans more than they feared anything else in their 

relationship with them". Die gevolg was die volgende: "in denying the Africans an 

opportunity for good education, the BSAC denied itself an opportunity to interact with 

them" (Mungazi 1987:11). Dit sou 'n aangeleentheid word wat die koloniale regering 

duur te staan sou kom. 

Tydens die jare 1922-1925 het die koloniale regering geworstel met die polarisering 
;,_;;,;,.~ 

van swart onderwys tussen akademiese- en praktiese opleiding. In 1925 is besluit om 

die Departement van Naturelle Onderwys van die Departement van Naturelle Sake te 

skei. Harold Jowitt is in 1927 as direkteur van die Departement van Naturelle 

Onderwys aangestel. Hy was 'n man met 'n meer liberale uitkyk op swart onderwys 

en het die sendelinge en selfs die swartmense tot sy sienswyse oorgehaal. Sy 

onderwysdoelstellings het die volgende behels: 

• die verkryging van 'n balans tussen praktiese en akademiese onderwys, 

• 'n groter samewerking tussen die regering en die sendelinge. 

Die koloniale regering kon egter nie van Jowitt se radikale voorstelle oortuig word 

nie. Jowitt was genoodsaak om in 1934 te bedank. Hy het die koloniale regering 

daarvan beskuldig dat hulle hul skuldig maak aan rassediskriminasie. Jowitt het 

laasgenoemde immoreel geag, omdat dit volgens horn uit 'n immorele sisteem gebore 

is (Mlambo 1972:76-79). Die koloniale regering het swart onderwys egter steeds as 

'n middel tot 'n doel gesien: vir die behoud en uitbouing van blanke politieke- en 

sosio-ekonomiese mag. 
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(b) Onderwysbeleid, 1934-1954 

Die onderwysbeleid waarmee Godfrey Huggins (1883-1971), eerste minister in die 

tydperk 1934-1953, die verkiesing gewen het, was gegrond op die parallelle 

ontwikkeling van blankes en swartes. Hy was van mening dat blank en swart nie veel 

in gemeen het nie en daarom moet blankes volgens 'n Westerse kultuur en swartes 

volgens 'stamtradi~i.es ontwikkel (Kumbula 1979:55). Om aan sy sienswyses 

uitvoering te gee, het Huggins in 1935 vir George Stark as opvolger vir Jowitt 

aangestel. Saam sou Huggins en Stark nie net sorg dat 'n onderwysbeleid vir swartes 

gefonnuleer word wat hulle politieke loopbaan kon verstewig nie, maar sou ook klem 

le op 'n weerhouding van gelyke onderwysgeleenthede op primere vlak ei::t 'n teenstand 

teen sekondere onderwys vir swartmense. 

Stark het in sy onderwysbeleict radikaal van Jowitt verskil. Die volgende dui op die 

belangrikste verskille in Stark en Jowitt se onderwysbeskouinge: 

• / Jowitt was opreg in sy poging om swart onderwys te hervorm tot 'n stelsel wat 

verband hou met sinvolle deelname aan die bree samelewing en het in die 

proses gestreef na die bevrediging van menslike behoeft:s. Vir Stark moes 

swart onderwys daarop gerig wees om swartmense binne stamverband op te 

lei. As verstarde kolonialis het Stark swartmense as slawe van die blanke 

beskou. 

• Jowitt het met sy stelsel van onderwysinspekteurs die verskaffing van hulp en 

die maak van voorstelle aan swart skole ten doel gehad eerder as die uitspreek 

van kritiek. Stark se inspekteurstelsel was daarop gerig om die nuwe 

onderwysbeleid afte dwing (Mungazi 1991:29-54). 

Stark se beleid ten opsigte van swart onderwys het in die daaropvolgende twee 
-

dekades vir 'n regressie van swart onderwys gesorg. Die onderwysers-
.-~, "'L--,"----·~--,--

leerlingverhouding het vanaf 1 :40 na 1 :45 gestyg. Selfs die jaarlikse finansiele hulp 

van die staat is van $45.00 per leerling per skool tot $40.00 verminder. As rede vir die 
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verminderde finansiele steun, is aangevoer dat die tipe onderwys wat swart leerlinge 

ontvang, nie veel finansiele hulp regverdig nie en dat swart ouers en buite instansies 

'n groter bydrae tot die onderwys van hul kinders moet maak. In teenstelling hiermee 

is daar in 1935 gratis verpligte onderwys vir blanke leerlinge ingestel (Mungazi 

1991:32-33). Om sake vir swartme~ te vererger is 'n aantal wette deur die koloniale 

regering aanvaar wat die geleentheid van swartmense tot gelyke geleenthede in die 

samelewing, verder verskraal het: 

• Die Land Apportionment Act van 1930: Volgens hierdie wet is grond tussen 

die blankes en swartes verdeel. Die meeste van die swartmense se grond was 

in.onvrugbare gedeeltes gelee. 

• 

• 

• 

Die Maize Control Act van 1934: Volgens hierdie wet is 'n verminderde 

bedrag vir die produkte van swart mielieboere teenoor die produkte van blanke 

mielieboere op die markte betaal. Die gevolg hiervan was dat die swart boere 

ontmoedig is om te boer. Gevolglik het hulle in die stede gaan werk soek, om 

in die <liens van blankes te tree. 

Die Industrial Conciliation Act van 1934: Volgens hierdie wet is swart 

werknemers met so min agting bejeen dat hul feitlik nie eers die status van 'n 

werknemer gehad het nie en was die swart werker aan die genade van die 

werkgewer ten op sigte van salarisse en werksomstandighede uitgelewer. 

Die Native Pass Act van 1937: Hierdie wet het ten doel gehad om die swart 

werknemers tot 'n spesifieke gebied te beperk (Mudariki 1986:78-79). 
.. 

\ ; i \ ~ 

Afgesien van wette wat die alg:mene I:~ensomstandighede van inwoners gereel het, 

het Stark se tradisionele kolonialistiese houding ook in sy onderwysbeleid tot uiting 

gekom en kan veral in die volgende drie hoo:finomente saamgevat word: 

• onderwys moet eenvoudig en prakties wees, met die insluiting van weinig 

akademiese inhoude wat die verwerwing van basiese geletterdheid sal oorskry 
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• onderwys vir swartmense moes daarop gemik wees om die verhouding tussen 

i,ndivi~u en die stam te verinnig 

• 'n basiese kennis van lees en skryf is aangemoedig ter aanwlling van praktiese 

opleiding (Mungazi 1991:34). 

Stark het 'n baie duidelike doel voor oe gehad met sy swart onderwysbeleid naamlik, 

om swartmense geletterdheid te ontse uit vrees vir die ontwikkeling van 'n swart 

bewussyn. 

Van regeringskant af is daar weliswaar ondersoeke na die wenslikheid van Stark se 

onderwysbeleid gedoen. Die bevindinge is saamgevat in onder andere vier verslae 

naamlik, die Asquith Report in 1945, die Cartmel-Robinson Report in 1950, die Kerr 

Report in 1951 en die Carr-Saunders Report in 1953. Al vier het na die onwenslikheid 

van die implementering van Stark se onderwysbeleid verwys. Trouens, die 

aanbeveling van die Kerr Report was dat verpligte gratis onderwys ook na swart 

stedelike leerlinge uitgebrei moes word as deel van 'n eerste fase om onderwys gratis 

aan alle swart leerlinge te verskaf. Stark was onwillig om aan die aanbevelings van die 

onderskeie verslae gehoor te gee omdat dit rasse diskriminasie in die onderwys sterk 

veroordeel het (Mungazi 1991:69,77). 

'i ·b'.'f' ' 
Die aandeel wat die koloniale regering en bynam~ Huggins aan sy eie ongewildheid 

en die uitbreek van die bevrydingsoorlog (kyk par 3.2.3.2{e)) gehad het, kan, afgesien 

van vele 3.!1der beleidsfoute, ook aan die volgende toegeskryf word. In 193 7 het die 

Native Councils Act in werking getree, waarvolgens swartmense vir hul eie 

gemeenskapsontwikkeling en vooruitgang kon sorg. In 194 3 het 'n amendement tot die 

Native Councils Act bepaal dat swartmense fondse mag insamel vir projekte wat hulle 

wil loods. Net die teenoorgestelde het in die praktyk gebeur. Die Mangwende Rural 

Council het in 1946 op hul eerste vergadering hul behoefte aan 'n primere skool op die 

platteland teenoor die regering uitgespreek. Die Raad het later self fondse ingesamel 

om hul eie skool te bou. Die regering het nie hiermee akkoord gegaan nie. Hierdie 

terugslag het swartmense toenemend onder die besef laat kom dat die regering swart 
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onderwys vir politieke doelstellings misbruik (Mungazi 1991:86-91). 

In die proses om koloniale idees ten alle koste voort te sit en swartmense van hul 

~estaansreg te stroop, het Stark en Huggins tred met die werklikheid verloor. Die 

opkoms van swart bewussynsgroepe, gepaard met stakings in 1948 en die aandrang 

op beter werksgeleenthede (Zvobgo 1986:20), het die koloniale ideale verouderd 

gelaat. Die weiering om aan die oproepe van die bewussynsgroepe tot 'n 

menswaardige bestaan gehoor te gee, het 'n duister toekoms vir koloniale owerhede 

1 
':• voorspel, Kolonialisme wat op die gedagte van rassisme floreer het, het 'n stadige 

dood begin sterf Daar was selfs van die blankes wat anti-kolonialistiese sentimente 

begin toon het omdat hulle geglo het dat die opheffing van swartmense die enigste 

manier sou wees om die blanke se sosio-ekonomiese sekuriteit te verseker (Mungazi 

1991:66,71). 

Huggins het in 1953 as eerste minister van Suid-Rhodesie bedank om daarna eerste 

minister van die Federasie van Rhodesie (Suid- en Noord-Rhodesie) en Njassaland 

(1953) te word. Die vorming van die Federasie is beplan om as 'n eksperiment vir 'n 

rassevennootskap te dien. Hierdie plan het egter nooit gerealiseer nie omdat die 

regeringsposte meesal deur blankes beset is en 'n onderliggende rassisme en 

stereotipering steeds aan die orde van die dag was. Laasgenoemde het duidelik in die 

onderwysbeleid neerslag gevind. Blanke onderwys is onder F ederale beheer en swart 

onderwys onder plaaslike beheer geplaas. Blanke onderwys is daardeur bevoordeel 

omdat dit groter voordeel uit federale fondse geput het as swart onderwys wat van 

plaaslike fondse afhanklik was. Die Federasie (wat in 1963 ontbind is) het in sy doel 

van 'n multi-rassige vennootskap gefaal aangesienrassisme~·,en diskriminasie'steeds 

hoogty gevier het (Zvobgo 1986:20-21). 

Teen die middel vyftiger jare het die gewildheid van Huggins s6 afgeneem dat hy 

bedank het. Stark het in 1954 as gevolg van swak gesondheid uit <liens getree. Vanaf 

1934 tot 1954 was die vennootskap tussen Stark en Huggins op die kruin van 

tradisionele koloniale ideale, gekenmerk deur 'n anti-swart retoriek. Daarna het die 
-~ " - , •• ,,- _,.,..,_,,._,._ - • ' , .. - " -~ ·-~ - < 

vennootskap tred met die realiteit verloor en die opkoms van swart nasionalisme 
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geignoreer (Mungazi 1991:68). 

(c) Die opkoms van swart nasionalisme 

Die gebeure soos weergegee in die tydperk van Christelike-sendingonderwys par. 

3.2.3.1 tot 3.2.3.2{a)(i), het die ontwikkeling van swart nasionalisme oor 'n lang 

tydperk aangewakker. Die volgende kan as bykomende faktore tot die opkoms van 

swart nasionalisme gesien word: 

• Eerstens het die invloed van deelname van die swart soldaat aan die Tweede 

yYer~!~~~r!~ bygedra tot die s~~~!~~~ van"·~-~~~~~~~l.1;1 wat mo<:i~k 
omgekeer sou kon word. Die swart soldaat wat in Europa geveg het, het teen 

die beginsel van Nazi-oorheersing geveg. Die doelwas die bevryding van die 

individu en die verkryging van gelyke geleenthede vir alle persone. Met hul 

terugkeer het die swart soldaat egter 'n ander vorm van oorheersin~~ en 

ongelykheid gevind. Die swart soldaat het teruggekeer met die gevoel dat hy 

as .. ~dividu ook regte het, en as mens gelykwaardig aan ander mense is. Die 

gevoel het ontstaan dat lojaliteit en onderdanigheid aan die blanke nie langer 

moontlik was nie. Die besef het deurgedring dat die koloniale regering van hul 

misplaasde inwoners en ontoereikende deelnemers aan die samelewing 

gemaak het (Mungazi 1992:39-45). 

• Tweedens is die selfbewussyn versterk deur die uitsluiting ".an swartes uit 

regeringsbesluitneming. 

• Derdens was daar die verbreking van die belofte dat indien swartmense aan 

die oorlog deelneem, hulle na atloop van die oorlog groter voordele en vryheid 

sou geniet. 

• Vierdens is swart nasionalisille verder aangewakker met die immigrasie van 

64 634 blanke immigrante uit Brittanje en Europa na Rhodesie in die tydperk 

1946-1952. Swartmense wat wel gekwali:fiseerd vir 'n bepaalde werk was, 
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moes terugstaan vir die Europeers wat die poste in die staatsdiens en 

ekonomiese sektor voor hulle we$8eraap het (Stoneman & Zvobgo 1986:50). 

Al vier bogenoemde faktore het die swart selfbewussyn aangewakker sodat die basis 

vir swart nasionalisme reeds stewig na die Tweede Wereldoorlog gevestig is. Hierdie 

nasionalisme sou later lei tot die ontstaan van georganiseerde swart bewussynsgroepe 
. . 

soos die Zimbabwe African People's Union (ZAPU) en Zimbabwe African National 

Union (ZANU) (Frencken 1988:29). 

·In 'n gees van misnoee het swartmense hulle na die o!iderwys gewend om hul sosiale 

en institusionele posisie te verbeter. Hulle het besef dat onderwys geskoei op die 

Westers-Europese bedeling, beter as geen onderwys is nie (Frencken 1988:23-24). 

Swartmense het dit selfs as 'n gegewe aanvaar dat hulle toekoms beter verseker sou 

wees indien hulle die Westerse kultuur aanneem. Finansiele steun vir die opheffing 

van swart onderwys het van verskeie organisasies ingestroom. Die National African 

War Fund het byvoorbeeld geld vir die onderwys van die terugkerende soldate 

bewillig. Die koloniale regering het die instroming van fondse vir swart onderwys 

verwelkom, maar die opkoms van die nuwe swart bewussyn het die regering 

bekommerd gelaat (Mungazi 1991:45). 
\ ~' \'".i, \\\f' .. ....;-,:") . ' 

,. . \.>""':,,;:':)-- l ~- .• I'· .' ' ' f . . ' \ 

Die regering het -bri~ waarskuwings teen die k:rag van die. swart bewussyn - voort 

gegaan met 'n onderwysbeleid wat swartmense steeds met die een voet in sy 

ontwikkelende kultuur hou. Daardeur het die regering gehoop om die sogenaamde 

"intellektuele swartmense" oningelig te hou sodat hulle nie tyd aan swart 

nasionalistiese doelstellings kon bestee nie. Dit was hierdie miskenning van die 

menswaardigheid van swartmense wat die brug van kommu~sie en onderhandeling 

tussen die blankes en die swartes vernietig het. Die weiering van die regering tot 

doelgerigte onderhandeling met die swartes het wedersydse respek verydel. Mungazi 
"'' - -,. --:: --~ --- "' 

{1992:53) se die volgende hieroor: "Huggins refused to recognize that the negative 

attitude and flawed policy of his government were inherent in his cultural arrogance". -~- /' ·· 
~ - --~:;:"r-,"····-->"""' ~,., 

Die rassuperieure houding van die regering het grootliks tot die uiterlike kulturele 

konflik wat in 1972 'n aanvang geneem het, bygedra. 
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(d) Onderwysbeleid lei tot kulturele- en rassekonflik, 1954-1979 

Garfield Todd het Huggins as eerste minister in 1953 opgevolg. Hy is as die mees 

liberale blanke premier wat Suid-Rhodesie nog opgelewer het, bestempel. Todd se 

doelstellings ten op sigte van swart onderwys was daarop gerig om die sosiale posisie 

1 ::-van swartes te verbeter. Todd het die organisasie, administrasie en beplanning vir die 

opgradering van swart onderwys so belangrik geag, dat hy die hulp van die kerk 

ingeroep het om die staat byte staan. Hierdie paging van Todd is in 1956 opgevolg 

met regeringsbeleid wat as die Vyf Jaar Plan, bekend sou staan (Mlambo 1972: 115). 

Opgesluit in die Vyf Jaar Plan, was die voorsiening van volledige primere onderwys 

aan alle leerlinge. Die verhoging van finansiele ondersteuning het die aantal sekondere 

skole vanaf 1954 tot 1958 met agt laat styg. Todd was ook verantwoordelik vir die 

instelling van die Rhodesia Junior Certificate Board (1956) en die verlaging van die 

koste van studiemateriaal deur die instelling van 'n subsidiestelsel deur die staat 

(Zvobgo 1986:22). 

Hierdie hervormings het egter tot Todd se ongewildheid onder blankes bygedra en in 

1957 is Edgar Whitehead as eerste minister aangestel. Die onderwysbeleid onder die 

Whitehead-regering het egter nie veel van die van Todd verskil nie. Inteendeel, die 

progressiewe doelstellings is voortgesit en finansiele ondersteuning aan swart 

onderwys is vergroot. Meer skole kon nou gebou word en swart onderwys het steeds 

meer bekostigbaar geword. Volgens Zvobgo (1986:24) was die doel agter die 

geweldige uitbreiding in swart onderwys nie altyd suiwer nie. Die toegewings deur 

Todd en Whitehead was grotendeels 'n poging om rassegemoedere .te kalmeer en 

rassekonflik te vermy. Todd en Whitehead was van mening dat 'n meer liberale beleid 

die gang van radikale swart nasionalisme sou verswak. 

Swart nasionaliste was egter nie met die oppervlakkige vooruitgang in swart onderwys 

tevrede nie omdat die aspek van ongelyke onderwysgeleenthede en rassisme steeds 

nie aangespreek is nie. Whitehead was egter nie bereid om die onderwys te 

desegregeer nie. Dit sou in beginsel teen die koloniale beleid wees. Die toegewings 
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wat hy wel ten opsigte van swart onderwys gemaak het, het soos in die geval van sy 

voorgangers Jowitt en Todd, tot sy ongewildheid onder konserwatiewe koloniste 

bygedra sodat hy in 1962 in die algemene verkiesing deur Winston Field van die uiters 

konserwatiewe, Rhodesian Front Party (RFP) verslaan is (Zvobgo 1986:24). Die 

oorname van die RFP spreek duidelik uit die vrees van die blanke vir die opkoms van 
'... '~ - ,, 

'n sterk swart middelklas (Frencken 1988:34). 

Die RFP het 'n beleid van aparte ontwikkeling vir alle rasse voorgestaan en hierdie 

beleid is in die Gemeenskapsontwikkelingstelsel vergestalt. Daarvolgens moes die 

administrasie van swart skole onverwyld deur die sendingkerke aan swart plaaslike 

rade oorgedra word. Die swart plaaslike rade is egter in die uitvoering van hulle pligte 

gekortwiek deur die ontwikkeling van 'n nuwe onderwysbeleid en kurrikula. In 1966 

het die RFP.'tlJ~~~~strategie vir swart onderwys bekend gestel. Die strategie het as 

die New Education Plan bekend gestaan. Volgens hierdie plan sou di~~~elek~i~en 
alokering van swart leerlinge vir sekondere onderwys volgens 'n vasgestelde norm 

geskied: 

• Slegs. 12,5% swart leerlinge wat J>r!mere opleiding voltooi het, sal na 

akademiese sekondere onderwys deurgevoer word. Die skole het as Fl-skole 

bekend gestaan. 

• 37,5% Swart leerlinge wat primere opleiding voltooi het, sa1 na beroepsgeri~.e 

sekondere skole deurgevoer word. Die skole het as F2-skole bekend gestaan. 

• Geen voorsiening is .vir die oorblywende 50% leerlinge wat primere opleiding 

voltooi het, gemaak nie. 

Hierdie stelsel het baie kritiek van swart nasionaliste en kerkleiers uitgelok. Die 

algemene gevoel was dat daar 'n stigrn~ aan die F2-skole kleef aangesien leerlinge 

van F2-skole as onbevoeg beskou is om akademiese opleiding te ontvang. 

Beroepsgerigte onderwys is ook as ondergeskik aan akademiese onderrig beskou, 

want swartmense het geglo dat rassistiese doelstellings met beroepsgerigte onderwys 
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beoog word (Zvobgo 1986:25-26, Frencken 1988:34). 

V oorts het die RFP finansiele ondersteuning aan swart onderwys van 8, 6% in 1965 

tot 2% in 1967 ingekort terwyl blanke onderwys glad nie geaffekteer is nie. Tussen 

1961en1964 het 39 224 blanke leerlinge sekondere skoolopleiding ontvang teenoor 

7 676 swart leerlinge. Die volgende woorde was sprekend van die gevoel onder 

kerkleiers: " The educational system for Africans ... under the new policy had become 

such a depressing example of seperate and unequal facilities between the races that it 

is no longer possible for missionaries to remain silent" (District Synod Minutes for 

1968 in Zvobgo 1986:27). 

Swart nasionalisme het 'n radikale element begin vertoon en die stryd om die 

koloniale juk afte skud, het al dringender geword. 

(e) ·· Die bevrydingstryd 

Die enigste wyse waarop koloniale oorheersing ontkom kon word, was om die wapen 
-"'"'"'"""""'-

op te neem. Talle werklose swartes het by guerillamagte (vryheidsvegters) aangesluit __ .. __ ' ' 

en 'I! bloedige vryheidstryd (1972-1979) het ontstaan (Phimister 1988:8-9). Afgesien 

van die fisiese geweld, het die vryheidsvegters besef dat hulle ook 'n geestelike stryd 

moet voer om die massas onder die besef te bring van waaroor die vryheidstryd gaan. 

1 Swart onderwys het hierin 'n belangrike rol gespeel en is toenemend as 

veranderingsagent en instrument vir politieke opvoeding misbruik. Die metodes wat 

gebruik is om die swartmense polities op te voed het op .es tradisionele .. .""Ys:.seskied. 

Liedere, slag~preuke, tradisionele danse en nagtelike byee!)komste, is as medium 
c·c~ ,_....,·· · .,.·/. . · . ··· /~:·f. .. · 

gebruik om die landelike inwoners te bereik (McLaughlin 1986:25). 

F ormele onderwys vir swartes het na 1972 feitlik heeltemal tot stilstand gekom. 

Ongeveer 1 600 skole is tydens die oorlog verwoes of gesluit en dit het 483 000 

leerlinge van onderwysgeleenthede beroof (Thatcher 1980:1). Die leerlinge in die 

oorblywende skole het mettertyd ook die skole verlaat en by die vryheidstryd 

aangesluit. Die vryheidstryd het so in intensiwiteit toegeneem, dat baie burgerlikes na 
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naburige state (Mosambiek, Botswana, Zambie) . gevlug het. Vlugtelingkampe het 

ontstaan, waarvan 'n groot aantal van die vlugtelinge, sko~lJ~aand~ m1d~~d,~m was. 

ZANU het op hierdie stadium ingegryp en verantwoordelikheid vir die onderwys van 

hierdie kinders aanvaar. Teen 1976 was drie skole in gebruik. Diekoordinasie·van die 

skole het probleme veroorsaak en in 1977 het ZANU 'n DeJ?artemen~ van Onderwys 
Jt'· :' '• I (, ' 

.in die lewe geroep. Teen 1979, het ZANU, agt skole vanuit Mosambiek bedryf en 'n 

totaal van 24 000 kinders is betrek. Reeds in hierdie skole was die kurrikulum op 'n 

nuwe onafhanklike Rhodesie gerig, ver van koloniale inhoude verwyderd. Die doel 

was 'll mens-georienteerde opvoeding met die klem op die bevrediging van die 
'· ..... -,.,.._\l't>.>·~~"tl)~··:-~··.f· ;;."" < ·' 

waardes en behoeftes van swartmense, veral in die landelike gebiede (McLaughlin 

1986:26, Frencken 1988:38). 

Die onderwysdoelstellings van die kampskole het soos volg van die koloniale skole 

verskil: 

• In teenstelling met 'n kolonialistiese onderskeid tussen die onderrig van 

akademiese vakke aan blankes en praktiese vakke aan swartes, is daar in die 

kampe 'n integrasie tussen akademiese- en praktiese vakke aangebied. 

• Waar die onderwyser in die koloniale skool 'n gesaghebbende deskundige was, 

is die onderwyser in die kampe as 'n."mede ontdekker~:beskou. Die eensydige 
,,-" 

kommunikasie tydens onderrig in die koloniale klaskamer is in die kampe vir 

besprekings en groepwerk verruil. 

• In teenstelling met die hierargiese administrasiestelsel in die koloniale skool 

waar die ouers en leerlinge weinig se in die bestuur van die skool het, was die 

skole in die kampe ingestel op 'n demokratiese verdeling van besluite. 

• Die koloniale skool was ingestel op kompetisie tussen individue in teenstelling 

met di~ gedagte van groepsamewerking in die kampe. 
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• W aar die tradisionele kultuur in die koloniale skool as barbaars en primi~i;f 

afgemaak is, het daar 'n herlewing ten op sigte van die tradisionele kultuur in 

die kampe ontstaan (McLaughlin 1986:27-13). 

Bogenoemde doelstellings is geformuleer na aanleiding van ondervinding met die 

koloniale onderwysstelsel. 'n Belangrike bydraende faktor was die samehorigheid in 

die kampe wat 'n gevoel van kameraadskap by die vlugtelinge tuisgebring het. 

Westerse- en koloniale norme, waardes en kultuur is deur hierdie nuwe ingesteldheid 

ten op sigte van die onderwys, heeltemal verwerp. 

Die teenstand van die vryheidsvegters en burgerlikes het oplaas uitgeloop op 'n 

aankondiging van die regering dat '~ __ oorgangsr~$e~$ aangestel gaan word. Na 

hierdie aankondiging op 3 Maart 1978 is voorbereidings vir 'n algemene verkiesing 

getref. Die oorgangsregering moes 'n nuwe grondwet daarstel. Die nuwe grondwet het .. . 

bepaal dat die blanke en swart onderwysstelsels in Julie 1978 ,s_~~!!!~lt. Segregasie 

en rassediskriminasie in die onderwys was met die inwerkingtreding van die 

Onderwys Wet van 1979 op 1Februarie1979 iets van die verlede. Riddell (1980:44) 

se kommentaar op die inhoud van die Wet is die volgende: "the 1979 Act was 

designed more to preseive than to change the present pattern of education" . 

Onmiddellik na die inwerkingtreding van die wet, is die skoolgelde in primere 

staatskole opgeskuif om die instroming van swart leerlinge in blanke skole te beperk. 

··In 'n verdere poging om die desegregasie te verhinder, is daar toestemming aan 

gemeenskappe verleen om regeringskole te koop en in gemeenskapskole te omskep 

met die ouers as die beheerliggaam (The New York Times 1979 in Zvobgo 1981:15). 

Volgens Riddell (1980:48) was die oorskakeling van regeringskole na 

gemeenskapskole 'n set om rassesegregasie steeds in stand te hou. Die wetgewing is 

egter na die verkiesing van Februarie 1980, geskrap. 
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3.2.3.3 Onderwys na bewindsoomame, 1980-1993 

,, 

Onderwyshervorming in Suid-Rhodesie wat na die bewindsoomame in 1980 as 

Zimbabwe bekend gestaan het, het as eerste prioriteit die verwydering van 

rassediskriminasie uit die onderwys en die voorsiening van gelyke 

onderwysgeleenthede aan alma! gehad (Gustafsson 1985:12). Onderwys is as 'n 

;'wbasiese menslike reg voorgehou. In 'n toespraak tydens 'n intemasionale seminaar in 

Harare ( 1981 ), het eerste minister Robert Mugabe sterk standpunt teen koloniale 

onderwys ingeneem en 'n nuwe sosialistiese onderwysbenadering aangekondig. 

"·~ .. ' 

Volgens hierdie benadering beteken sosialisme: "a self-reliant, egaliterian society 

founded on the humanitarian values of our own traditions infused with, and enriched 

by, the progressive thought of modem scientific socialism. Our schools, our entire 

educational system, must inculcate a socialist consciousness among our young people, 

that is to say, an attitude and sense of commitment to the development of our people 

collectively rather than the development of the self as an individual" (Mugabe 

1986:8). 

Hy het dit ook uitgespel, dat die onderwys die medium sal wees wat. sosiale 

verandering teweeg moet bring. 'n Beleid van gr~tis primere. ()pleiding sou gevolg 

word om die ideaal van "toegang tot onderwys vir alma!" moontlik te maak (Mugabe 

1 1986:8). 'n Groot doelstelling van die regering was om sekondere onderwys so 

bekostigbaar as moontlik, indien nie gratis nie, te verskaf (Whittaker 1983: 166, 

Mudariki 1981:19). Teen 1990 kon sekondere onderwys steeds nie gratis aangebied 

word nie en volgens Botha (1991:206) ook nie in die nabye toekoms nie. 

Dzingai Mutumbuka, minister van Onderwys en Kultuur, het by dieselfde seminaar 

in 1981 genoem dat ~ kurrikulum die behoeftes van die landsburgers moet bevredig. 
'-:-. ·~~. 

Om daardie rede kon leerinhoude nie uit Euro-sentriese inhoude saamgestel word nie. 

Voorts moes baie aandag aan landbou verwante vakke gegee word omdat Zimbabwe 

in hoofsaak: 'n landbouland is (Mutumbuka 1986: 10-11 ). Onderwys moes relevant en 

daarom praktykgerig wees. Die kwessie van die verrekening van kultuur is ook deur 

Mugabe (1986:8) en Mutumbuka (1986:12) aangespreek. Hulle het gepleit vir die 
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heropbou v8.? die kultuudvan die onderskeie swart kultuurgemeenskappe. Hulle het 

ook gepleit vir 'n nasionale eenheid wat imperialisme, armoede en uitbuiting sou 

beveg. 

Die idealistiese verwagtinge is egter deur die realisme van die werklikheid begroet. 

Die entoesiasme van die regering, voor en tydens die bewindsoomame het verflou as 

gevolg van faktore soos swak behuising, gesondheidsdienste, werkloosheid 

ensovoorts, wat 'n groot deel van die finansiele binnelandse begroting geabsorbeer het. 

Sosialisti~se optimisme moes voor_ die kapitalistiese werklikheid swig. Beloofde 
' .~·"'.,;.,, .. ..,.~,· ,,,... .;:"'~~"'"' :, "¢~-,,.,~ ..... --- - :.of', ..;-4~,. _ .. ~,., 

buitelandse finansiele hulp het ook mettertyd verminder en die regering moes 

onderwysbesteding drasties inkort (Zvobgo 1981:16). Die vooruitgang wat wel op 

onderwysgebied te bespeur was, was bloot kwantitatiewe uitbreidings. Dit het weer 

die onderwysstandaarde in gedrang gebring, want te gou, is te veel skole gebou en te 

veel leerlinge toegelaat sonder dat onderwysersopleiding met die toenemende 

aanvraag tred gehou het. Die feit dat meer skole sonder behoorlike toekomsbeplanning 

gebou is, was die gevolg van oorlogsbeloftes dat onderwys 'n basiese menslike reg is 

(Frencken 1988:43). 

'n Positiewe gevolg van die kwantitatiewe uitbreiding in die Zimbabwiese onderwys, 

was dat afstandsonderrig 'n belangrike plek begin inneem het. Aanvanklik is 
""'" '" .. ·- ·-. - ,.~ ' .. , ., 

afstandsonderrig tydelik ingestel om die bottelnek wat deur die deurvloei van primere 

na sekondere onderwys veroorsaak is, te ondervang (Riddell 1980:50). Namate die 

werklikheid deurgedring het dat die ekonomie nie vir gratis sekondere onderwys 

voorsiening kan maak nie, is afstandsonderrig uitgebrei en veral in landelike gebiede 

in diens van gebruikers gestel. Daar is beoog om Landelike Dienssentrums in die lewe 

te roep om onderwys op 'n ~~een8kapsvlak te. organiseer. Die gemeenskapsonderwys 

het handvaard~gheidskursusse aangebied en kursusse so relevant moontlik beplan om 

te vergoed vir die ontbering van die onderwysvoordele wat stedelinge geniet het. 

Afstandsonderrig het ook van die metodes van onderrig wat in die vlugtelingkampe 

gebruik was, oorgeneem (Whittaker 1983:168). 
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'n Ander aspek wat 'n groot opgaaf vir die nuwe regering was, was die herstel van 

algemene onderwysstandaarde. Die uitvalsyfer onder swart leerlinge in primere 

onderwys direk na die bewindsoorname was ongeveer 45% (Whittaker 1983: 165-166). 

Die onderwysstrukture wat in funksie was, het dit vir die revolusionere onderwysleiers 

moeilik gemaak om grootskaalse veranderinge in die onderwys teweeg te bring. Daar 

is derhalwe besluit om 'n aantal modelskole, geskoei op die lees van die skole in die 

vlugtelingkampe, op verskeie plase te bou. Die modelskole, wat aanvanklik opgerig 

is om as bevrydingsonderwys te dien, het die benaming, Education with Production 

(EWP), gedra. Culverwell (1984: 18) is van mening dat: "The philosophy behind this 

was not merely, to reverse .the processes of the colonial education system,· but to 
\_ ' ,,_ 

eradicate the forei~ and alien val~e sys~ems inculcated into the people". G,. 

Politieke opvoeding het 'n kem deel van die modelskole se kurrikula uitgemaak in 'n 

poging om die massas by te staan in diet· geestelike dekolonialiseringsproses 

(McLaughlin 1986:36). 

EWP is mettertyd na 'n algemene onderwysvoorsiening uitgebrei met die doel om 

.\ praktiese- en akademiese opleiding te versoen en die.gapirig;tussen die massas en die 

elite te verklein. Met die doelstelling_ "learning. by doing" is daar gepoog om die 

_v~r.~and.tussen onderwys, tegnologie en ekonomiese ontwikkeling te beklemtoon. Die 

doelstellings van EWP word egter deur onderwysbelanghebbendes skepties bejeen, 

aangesien onderwysleiers in die bree van mening is dat EWP 'n voortsetting van 

dieselfde onderwys as tydens die koloniale oorheersing is (Gustafsson 1985:11). 

Die twee parallelle onderwysstelsels (kyk par. 3 .2.3 .2(i)) wat in 1978 geamalgameer 

het, het die vrese onder onderwysleiers laat ontstaan dat die eens blanke skole deur 

swart leerlinge oorstroom sou word en dat blanke ouers hul kinders uit die staatskole 

sou neem. Hierdie vrees was ongegrond. Die probleem is deur die proses van "busing" 
,, ... ~··-- _, ~ 

(vgl. hfst. 2 par. 2.3.2.1) oorkom. Die desegregasie van staatskole het wel 'n 

kultuurdiversiteit tot gevolg gehad. Beteken dit nou dat staatskole in Zimbabwe na 

MO oorgeskakel het? 
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3.3 MULTIKULTURELE ONDERWYS IN AFRIKA MET SPESIFIEKE 

VERWYSING NA ZIMBABWE 

Om MO in die ware sin van die woord in skole toe te pas, moet beide die praktiese 

uitlewing en die teoretiese onderbou daarvan in die praktyk aanwesig wees. Indien 

daar slegs aan die praktiese uitlewing daarvan gehoor gegee word, is die skool slegs 

'n skool wat 'n verskeidenheid kulture huisves en kan so 'n skool nie daarop aanspraak 

maak dat hy MO aan sy leerlinge bied nie. Vervolgens word daar ondersoek ingestel 

na die stand van MO in Zimbabwe. 

3.3.1 Multikulturele onderwys in Zimbabwe 

Teen die laat sewentigerjare het enkele swart gesinne in blanke woonbuurte ingetrek. 

Blanke skole het as gevolg daarvan hul deure vir swart leerlinge begin oopmaak. Aile 

rasgebaseerde kriteria vir toelating tot 'n skool was iets van die verlede. Alhoewel die 

eens blanke skole leerlinge van verskeie kulture huisves, is daar volgens Mayger 

(1991:19) nie een skool inZimbabwewat MO in die ware sin van die woord, teoreties 

en prakties, toepas nie. Elke skool het 'n eie unieke wyse waarop hy probleme ten op 

sigte van die multikulturele aard van die skool oplos. Maar waarom het Zimbabwe na 

bykans 12 jaar nie na 'n MO-model oorgeskakel nie? 

Die geweldige agterstand wat die onderwys ten op sigte van fasiliteite en 'n relevante 

kurrikulum oor jare heen opgebou het (kyk par. 3.2.3.2 tot 3.2.3.3), het verhinder dat 

Zimbabwe voile aandag aan MO kon gee. Afgesien van die kurrikula wat in 

ooreenstemming met die unieke samelewingsbehoeftes verander is, byvoorbeeld die 

wetenskapsillabus van 1987, word sillabusse steeds uit kurrikula van die RSA en 

Brittanje saamgestel en aangepas (Frencken 1988:52). Selfs eksamens word steeds in 

samewerking met die Cambridge Board of Education afgele (Frencken 1988:47). 

Daaruit kan afgelei word dat Westers-georienteerde kultuurinhoude steeds die 

kurrikula in skole in Zimbabwe oorheers. Die inhoude wat aan die meerderheid 

leerlinge onderrig word, is vreemd aan hul kultuur, lewensomstandighede en 

beroepsgeleenthede. 
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Engels is na die bewindsoomame as voertaal en onderrigmedium behou maar skep tog 

probleme. Die meeste leerlinge kry slegs in die skool met Engels te doen. 

Toelatingsvereistes is deur die Onderwyswet van 1979 vasgestel, as 'n "funksionele 

kennis van Engels" sodat leerlinge baat by die onderrigproses kan vind. Ouderdomme 

van leerlinge mag nie meer as twee jaar van die van die gemiddelde ouderdom van die 

klas verskil nie. Bovermelde vereistes het in sommige gevalle probleme verskaf as 

gevolg van die ontwrigte samelewingstoestande na die vryheidsoorlog (1972-1979). 

Sommige leerlinge het 'n ontoereikende kennis van Engels gehad en ander het die 

skoolgaande ouderdom reeds verbygesteek. Die probleem is verder vergroot weens 

die gebrek aan handleidings en onderrigmateriaal wat die onderrig van Shona en 

Ndebele (die twee inheemse tale in Zimbabwe) kortwiek. Frencken (1988:62) vermeld 

dat onderwysers soms in die inheemse tale (byvoorbeeld Shona) onderrig, wat weer 

nadelig inwerk as die leerlinge eksamen in Engels moet afle. Afgesien van een 

inheemse taal wat aangeleer moet word, word alle onderrig in Engels aangebied. 

Mayger (1991:16-19) se in sy artikel, "Multi-Cultural Junior School Education in 

Zimbabwe - 1980-1990", dat bogenoemde probleme wel deur die stelsel geabsorbeer 

word. 

Op 'n vraag, in 'n persoonlike gesprek op 22 Julie 1993 met P K Dzvimbo, dekaan van 

die Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Zimbabwe, of Zimbabwe die term MO 

gebruik, was sy antwoord: "The word Multicultural education is not used at all, they 

just use the word 'common curriculum' . . . but it is a common curriculum that is 

intended to take care of the diversity that exist in the society in terms of cultures ... but 

what the kids learn in the classroom, they take into account that the peoples in the 

class come from different background and the school curriculum try to take that into 

account by using examples of all kinds of cultures ... the Shona will say for boy, 

tsotso, if it is a Ndebele word they will say zulu so that both ... the Shona and the 

Ndebele kid are taken care o:( then they will use for example the word Peter ... so that 

at least the white child is taken care of That's one way in which they try to take care 

of diversity. But also in subjects such as history and social studies [then] they include 

the histories of these people, the traditions of different categories of people, all these 

are putting in the textbooks, so that's how they try to accommodate the various 
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cultures and various groupings within the society" (Dzvimbo 1993). 

Die term MO word met ander woorde nie eksplisiet in Zimbabwe gebruik nie hoewel 

die kurrikulum die diversiteit van gemeenskappe probeer verreken. 

Dzvimbo het bevestig dat die kurrikulum na die bewindsoorname verander is om meer 

relevant vir die meerderheid inwoners te wees: "Because eighty percent of the people 

live in the rural areas, so it is orientated towards a life in the rural areas ... when they 

talk of relevance they talk of what is relevant to the majority of the people and that is 

a rural orientation" (Dzvimbo 1993). Die klemverskuiwing na 'n meer relevante 

kurrikulum het in sowel die praktiese as die akademiese onderrig neerslag gevind: " 

It is actually more the concept of a practical based education in touch with actual life, 

and the community" (Mayger 1991:17). 

Relevante onderwys, soos in Zimbabwe beoog word, hang ook nou saam met die 

gedagte aan die onderrig van 'n vak soos "Life Skills". Hier noem Stuart (1992(a):l8) 

dat die afwesigheid van 'n vak soos "Life Skills", die inhoud van primere onderwys 

in Zimbabwe as irrelevant uitwys, aangesien die gewone burger hierdie inhoude 

beoefen as 'n basiese vorm van lewe en oorlewing. Hierdie aspek dui op 'n volgende 

verskil tussen onderwysvoorsiening in multikulturele gemeenskappe in die VSA en 

in Afrika. Onderwys in die VSA kan op 'n hoogs gesofistikeerde basis aangewend 

word, aangesien die meerderheid onderwysgebruikers 'n Eerste Wereldmentaliteit in 

die samelewing beleef. Daarom kan daar vryelik 'n keuse tussen die hoeveelheid 

vormingsvakke en die hoeveelheid praktiese vakke uitgeoefen word. Daarteenoor 

ressorteer die lewensgehalte van die groter meerderheid in Afrika en by name 

Zimbabwe, onder die van 'n Derde Wereldland. Die onderwys (wat reeds aangetoon 

is as 'n belangrike meganisme om sosiale verandering teweeg te bring) word in Derde 

Wereldgemeenskappe aangewend vir die opheffing van lede van die gemeenskap en -

heel clikwels - vir die oorlewing daarvan. Daarom sal die verhouding vormingsvakke 

tot praktiese vakke, veel kleiner as in Eerste Wereldomstandighede wees. 
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Dit blyk uit bogenoemde, dat Zimbabwe 'n paar tree agter die VSA in die wedloop om 

optimale benutting van multikulturaliteit in skole, staan. W aar onderwys in die VSA, 

in sy "Life Skills"-program die aandag vestig op meer doeltreffende interkulturele 

kommunikasie, staan onderwys in Zimbabwe steeds by die eerste sport op die leer 

naamlik, die onderrig van oorlewingsvaardighede. 

Die aspek van multikulturaliteit in die onderwys word op geen wyse in Zimbabwe so 

intensief as in die VSA verreken nie. Die gedagte dat die skool 'n kultuurdraer is, het 

vir die swart kind in Zimbabwe min betekenis aangesien daar weinig van sy 

kultuurbedrywighede in die kurrikula weerspieel word. Zimbabwe gee slegs 

oppervlakkig aandag aan die diversiteit van kulture. Deur die blootstelling aan en 

assimilasie deur die Westers-georienteerde kulture is dit onmoontlik vir swartmense 

om sy partikuliere kultuurongeskonde in stand te hou. Herkulturering ( ongedwonge 

integrasie) is aan die orde van die dag. So vermeld Frencken (1988:63-64) dat daar 

foto's van popsterre en modelle op swart kinders se huiswerkboeke pryk. 

Schoeman (1981:69-74) noem 'n aantal probleme wat MO in Suider-Afrika en ook in 

Zimbabwe, in die gesig staar: 

• Taalprobleme 

W aar verskeie kultuurgroepe dieselfde onderwysstelsel gebruik is die 

taalprobleem altyd op die voorgrond. Dit is dan ook die staat wat die amptelike 

taalmedium vasstel en daarvolgens word die onderrigmedium in skole ook 

bepaal. Die vasstelling van 'n bepaalde onderrigmedium( s) veroorsaak dikwels 

wrywing in die gemeenskap, aangesien daar van die kulturele groepe in die 

gemeenskap daardeur benadeel kan word. Schoeman noem voorts dat die 

onderrig van swart leerlinge in hul moedertaal tot en met sekondere onderwys 

en die voortsetting daarna van onderwys in die amptelike taal, groot probleme 

skep. Schoeman (1981:69-74) doen 'n paar voorstelle aan die hand ter 

oplossing van die probleem: 
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• Eerstens stel hy voor dat swart leerlinge die amptelike taal tuis aanleer 

sodat hul op sekondere skoolfase gereed is om die taalmedium met 

vertroue te kan gebruik. 

• Tweedens stel hy as altematief dat die inheemse swart tale sodanig 

gemoderniseer word dat dit al die terme in die tegnologiese en 

wetenskaplike areas omvat. Schoeman erken dat laasgenoemde 'n 

geweldige opgaaf vir taalkundiges blyk te wees, maar dat dit die 

enigste manier sal wees om onderwys werklik te Afrikaniseer. 

• Ongeletterdheid 

Ongeletterdheid skep probleme tydens kommunikasie. Nuwe idees wat deur 

nuwe ontwikkeling gegenereer is, kan sodoende nie effektief oorgedra word 

me. 

• Verwagtings ten op sigte van die onderwys 

'n Na-koloniale mentaliteit ender swartmense is dat onderwys gesien word as 

die sleutel tot beroepsukses en voorregte in die samelewing. Die langtermyn 

doelwit van die bekwaammaking van 'n persoon om 'n bepaalde vaardigheid 

te bemeester, word uit die oog verloor. 

Feitlik alle lande in Afrika word met bovermelde probleme gekonfronteer. 

3.4 SAMEVATTING 

Tradisionele Afrika-leefwyse is met verloop van tyd, deur verskeie invloede 

gekonfronteer. Die invloede van ender meer die Islam, die Christen-sendelinge en die 

koloniste, het die tradisionele Afrika-leefwyse en onderwys, geweeg en te lig bevind. 

Die Islam het op sy veroweringstog in Afrika, geen ander godsdiens geduld nie en ook 

geen plek in sy skoolstelsel, aan 'n Afrika-kultuur afgestaan nie. Christen-sendelinge 
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uit die weste, het weer die tradisionele leefwyse van die swartmense van Afrika as 

heidens en barbaars bestempel. In die onderrig by sendingskole is daar ook geensins 

kulturele aspekte van swartmense in die kurrikulum opgeneem nie. Die swartman 

moes sy tradisionele godsdiens, vir die Christelike-godsdiens verruil. Die koms van 

die blanke koloniste, het die kultuur van swartmense verder aan verandering 

onderwerp met die houding dat die blanke Westerse kultuur, verhewe bo die swart 

kultuur was. Hierdie superieure houding van die blanke, het ontaard in 'n geleidelike 

ontkenning van die swart kultuur. Wetgewing was die instrument waarmee verseker 

is, <lat swartmense polities en ekonomies deur die blanke gedomineer kon word. 

Hierdie ingesteldheid teenoor swartmense, het 'n proses van rassevyandskap aan die 

gang gesit waarteen die blanke in Zimbabwe, in die sewentiger jare, geen weerstand 

kon bied nie. 

Blankes was vasbeslote om die twee rasse in alle sfere van die lewe te segregeer. 

Bydraend tot die skeiding van die rasse, was die gevoel van onveiligheid van die 

blanke, indien swartmense dieselfde voorregte as die blanke moes he. Om hierdie rede 

het die blanke seker gemaak dat onderwys een van die aspekte was, waarmee hy die 

superieure posisie kon behou: 

• Blanke onderwys is byvoorbeeld finansieel deur die staat ondersteun, terwyl 

swart onderwys in die hande van sendelinge op sendingstasies gelaat is. 

• Blanke leerlinge het akademiese opleiding ontvang en swart leerlinge 

praktiese opleiding. 

• Primere onderwys was verpligtend vir blankes maar nie vir swartmense nie. 

• Blanke leerlinge is outomaties na sekondere onderwys deurgevoer, 

waarteenoor weinig swart leerlinge die voorreg gesmaak het. 

Die reaksie van swart leiers op die koloniale en blanke oorheersing, het 'n bitterheid 

meegebring wat tot 'n ongekende ontwaking van swart nasionalisme gelei het. Dit het 
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uiteindelik op 'n bevrydingsoorlog uitgeloop. Na die bewindsoomame van Robert 

Mugabe in 1980 is groot bedrae geld aan onderwyshervonning bestee. Onderwys het 

dan ook die medium geword waardeur die meerderheidsregering na 1980 sy 

sosialisties doelstellings wou bereik naamlik, 'n klaslose, gelyke, nie-rassistiese 

gemeenskap. 

Die oorlogsbelofte van "Universele onderwys" het uitgemond in 'n kwantitatiewe 

uitbreiding van onderwys in Zimbabwe. Die gevolge was 'n toestroming na die 

onderwysfasiliteite wat steeds onvoldoende vir die aanvraag was. Onderwys het direk 

na bewindsoorname, 'n <liens geword en het nie werklik in die kulturele behoeftes van 

die leerlinge voorsien nie. Veranderinge in die kurrikulum het die behoeftes van die 

ekonomie weerspieel en nie eksplisiet kulturele diversiteit verreken nie. Die 

gevolgtrekking kan daaruit gemaak word dat Zimbabwe huidig eerder na 'n stelsel van 

"Relevante Onderwys" beweeg, as na 'n stelsel van MO. 

Die geskiedenis van blanke oorheersing, die toe-eiening van voorregte in die 

samelewing, opstand deur onderdruktes en die daarstelling van gelyke 

onderwysgeleenthede vir almal, blyk nie dieselfde vir die VSA en Zimbabwe te wees 

nie. Die laaste fase van hierdie sosiale rewolusie toon egter dat daar 'n verskil in die 

verloop van die proses in die VSA en Zimbabwe te bespeur is. In die VSA is die 

blanke steeds aan die bewind en het die kemkurrikulum in die skole merendeels en 

deels dieselfde gebly alhoewel daar voorsiening vir kulturele diversiteit gemaak is. 

Die swart meerderheidsregering in Zimbabwe het die neiging om alles behorende tot 

die koloniale tydperk, oorboord te gooi en nuwe relevante inhoude, wat die massas sal 

ophef en 'n bydrae tot die ekonomie sal maak, in te voer. Selfs die individualistiese 

ingesteldheid van die Westerling moes plek maak vir die groepsingesteldheid van 

tradisionele Afrika. Kurrikulumontwikkeling is 'n tydsame proses en daarom is dit 

begryplik dat daar nie onmiddellik aan die praktiese en teoretiese werklikhede van 

MO aandag geskenk kan word nie. MO in Zimbabwe word teenswoordig as 

sinonieme vir die begrippe integrasie, ge/yke beregtiging en re/evansie in die 

onderwys benut. 
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4.1 INLEIDING 

Die keuse van MO as onderwysmodel hang ten nouste saam met 'n bepaalde 

samelewingsordening. Teoreties sou 'n land met 'n plurale samelewing en die behoefte 

om aan alle inwoners gelyke onderwysgeleenthede oor kultuurgrense been te hied, 

multikulturalisme as same/ewingsmode/ kies. Die onderwysmode/ wat sodanige land 

sou selekteer, sou MO wees. Die vraag kan nou gestel word of die RSA, wat 

kenmerkend van 'n kulturele plurale samelewing is, MO as onderwysmodel navolg? 

Die antwoord le daarin dat die keuse van 'n samelewingsmodel (soos in hfst. 1 par. 

1. 5 .1.4 uiteengesit) dikwels deur die dominante kultuurgroep in die samelewing 

bepaal, word. Dit was dan ook die geval in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse 

samelewing. In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na die faktore. wataanleiding 

gegee het tot Qie..ontstaan van 'n phJr_a.l~multikulturele sarnele3wing in die BSA, die -
ontwikkeling van die blanke (en later die Afrikaner) as dominante kultuurgroep en die 

bantering van kulturele pluralisme binne die wordingsgang van die onderwys. 

Daar word dikwels in die bantering van kulturele pluralisme in die onderwys in 

hoofsaak na die akkommodering van die blanke- en die swart kultuurgemeenskappe 

verwys. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die onderwysgeskiedenis in die 

RSA ook ryk is aan kulturele botsings tussen die twee hoofstrome in die blanke kulture 

naamlik die Afrikaner en die Brit. In die onderhawige navorsing word hierdie stryd in 

soverre dit verduidelikend vir die titel is, hanteer. 'n Gedetailleerde historiese aanloop 

word ondemeem ten einde die kontemporere bantering van kulturele pluralisme in die 

samelewing beter te begryp. Aandag word ook aan die wordingsgang van blanke- en 

swart onderwys gegee. Na die wordingsgang van Kleurling- en Indier onderwys word 

slegs kortliks verwys omdat dit op die periferie van die werklike probleem van die 

diskrepansie tussen blanke- en swart onderwys le. 
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4.2 BEVOLKINGSAMESTELLING VAN DIE RSA 

Indien daar 'n ondersoek na die toepassingsmoontlikheid van 'n onderwysmodel soos 

die MO-model gedoen word, is die aard van die bevolkingsamestelling in 'n bepaalde 

samelewing, 'n logiese vertrekpunt. 

4.2.1 Inwoners tradisioneel aan die suidpunt van Afrika 

Die kultuurgeskiedenis van die RSA wentel hoofsaaklik rondom ontmoetings tussen 

die blankes (Boer en Brit) en swartmense. Ontmoetings tussen die onderskeie 

kultuurgemeenskappe het uitgeloop op onder andere oorloe, verdrywing en 

onderdrukking. Hierdie kontak tussen die groepe het kultuurvermenging en 

kultuurverskuiwinge tot gevolg gehad. Kulturele kontak dateer terug tot ongeveer die 

jaar 1488. Enkele van hierdie kulturele kontakte was toe Bartolomeu Dias de Novaes 

(1450-1500) in 'n skermutseling met 'n groep Hottentotte betrokke was. Francisco 

D'Almeida(1450-1510), diePortugese onderkoning in die Ooste, is saam met 'n aantal 

matrose op Soutrivierstrand vermoor. In 1613 is gepoog om 'n groepie Hottentotte na 

Engeland te neem in 'n poging om vriendskaplike betrekkinge aan te knoop. Die 

poging het gefaal (Rhoodie & Venter 1959:41-42). Afgesien van die Hottentoµe was 

daar etlike ander nie-blanke kultuurgemeenskappe waarmee die blanke in aanraking 

gekomhet. 

4.2.1.1 Die ontstaan en vestiging van swart Afrika-kultuurgemeenskappe 

Suidelike Afiika is etlike eeue voor die koms van die blanke, deur swartmense vanuit 

die noorde van Afrika beset. 'n Ontmoeting tussen die swartmense, wat 'n suidwaartse 

migrasiepatroon gevolg het en die blanke, wat 'n noordwaartse migrasiepatroon gevolg 

het, was onvermydelik. Die swart kultuurgemeenskappe in suidelike Afrika waarmee 

die blanke in kontak gekom het, kan in vier hoofgroepe verdeel word naamlik die 

swartes, Hottentotte, Boesmans en die slawe wat oor 'n periode van meer as 100 jaar 

na Suid-Afrika gebring is. 
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Hoewel min bekend is van die voorgeskiedenis, verspreiding en vestiging van die 

swartes - wat as deel van die NegroYed ras gereken word - in Suidelike Afrika, word 

aanvaar dat die swart kultuurgemeenskappe hul oorsprong het in die vermenging 

tussen die Hamiete en die Negers meer as 2500 jaar gelede (Barnard 1981:81). Die 

swart kultuurgemeenskappe is deur die Hamiete en Negers suidwaarts verdryf (Muller 

eta/ 1981:74). Drie hoofgroepeword onderskei in die swart kultuurgemeenskappe van 

Afrika naamlik die Wes-Swarte, Oos-Swarte en Suid-Swarte. Die swart 

kultuurgemeenskappe in die RSA is afkomstig van die Suid-Swarte (Van Jaarsveld 

1982:66). 

Die migrasie van swart kultuurgemeenskappe na suidelike Afrika het waarskynlik 

omstreeks 300 n.C. 'n aanvang geneem. As gevolg van onderlinge verdeling en 

differensiering het vier dominante swart kultuurgemeenskappe tot stand gekom, 

naamlik die Venda, Tsonga, Nguni en Sotho met onderlinge verskille ten opsigte van 

taal, verwantskap en nedersettingspatrone (Oberholster 1988:48). Teen die einde van 

die agtiende eeu het die Swazi en die Zoeloe as gevolg van inteme spanning en 

konflik, uit die Nguni ontstaan. Oor wie die eerste swart immigrante was, bestaan 

groot onduidelikheid. Sommige gesaghebbendes meen dat die Sotho 

kultuurgemeenskap as die eerste immigrante suidwaarts migreer het tot in die huidige 

Botswana. Hul bewegings het daarna 'n geleidelike ooswaartse patroon gevolg na die 

sentrale en suidelike streke van Transvaal, tot in dele van die Oranje-Vrystaat en 

Lesotho. Dit word aanvaar dat die Nguni hul voor die Tsonga in Noord-Natal gevestig 

het. Nguni-stamme soos die Temboes, Xhosas en Mpondo's het hulle in die Ciskei en 

Transkei gevestig. Volgens Muller (et al 1981:74) was die Tsonga tot Maputu en 

Noord-Natal beperk. Die Venda sou hulle heelwat later in die noordelike streke van 

die RSA vestig. 

'n Reeks bloedige botsings, ook bekend as die difaqane, waarby veral die Nguni en 

Sotho in die twintigerjare van die negentiende eeu betrokke was, het ontworteling, 

lyding en migrasie van die verskillende swart kultuurgemeenskappe teweeg gebring. 

Hierdie migrasie was deurslaggewend vir die latere demografiese vestiging van swart 

kultuurgemeenskappe in die RSA. Die bevolkingsontwrigting en uitwissing wat die 
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difaqane veroorsaak het, het dit vir die blankes uit die Kaap in die dertigerjare van die 

negentiende eeu, moontlik gemaak om die binneland sonder noemenswaardige 

teenstand te beset (Oberholster 1988:50). Na die blanke besetting van Natal, die 

Oranje-Vrystaat en Transvaal is 'n beleid van afsonderlike ontwikkeling tussen die 

onderskeie bevolkingsgroepe in die onderskeie provinsies gevolg omdat dit in die 

beste belang van alle inwoners van die RSA geag is. Die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling sou die wordingsgang van onderwys in die RSA grootliks bepaal. 

Die Hottentotte behoort aan 'n ander ras as die swart kultuurgemeenskappe. Die 

Hottentotte dra in hulle genetiese samestelling 'n geringe arga1se Kaukaso'iede element 

omdat hulle die nasate is van 'n vroee Kaukaso'iede intog, wat vermoedelik oor Oos

Afrika suidwaarts beweeg het, en deur ondertrouing met Kapo'iede hulle karakter 

verloor het. Tans word hulle vanuit 'n genetiese oogpunt saam met die Boesmans tot 

die Kapolede gereken (Coertze 1973:248). 

Die Hottentotte was nomade wat op grootskaal met vee geboer het. Sedert die vroee 

jare van die blanke besetting van die Kaap (1652) was die blankes van die Hottentotte 

athanklik vir vleis aangesien die Kaap slegs as verversingstasie gebruik is en vleis vir 

die handelsvlote nodig was. Die Hottentotte, wat die blankes as indringers beskou het, 

het laasgenoemde wat ook later met vee begin boer het, se vee gebuit en hulle 

koringlande afgebrand. Vergeldingsoorloe het daartoe gelei dat die Hottentotstamme, 

onder andere die Korannas, Oorlams en die Rehoboth-Basters, noordwaarts uitgewyk 

het (Muller 1984:93). Die getalle van die Hottentotte wat in die Kaapkolonie 

agtergebly het, is deur die uitbreek van 'n pokke epidemie en 'n onbekende koors 

uitgedun. As gevolg daarvan het die meeste Hottentotte hul stamverband verloor en 

verarm. Oorblywendes het 6f 'n swerwersbestaan verkies 6f is as plaasarbeiders in 

diens van die blanke boere gebruik (Van Jaarsveld 1982:18-28). 

Die Boesmans word as die oudste inwoners van suidelike A:frika gereken. Die 

Boesmans het 'n jagtersbestaan gevoer. Hulle was 'n groot bedreiging vir die 

Hottentotte, die onderskeie swart kultuurgemeenskappe en later die blankes as gevolg 
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van die diefstal van veetroppe. Voortdurende oorloe tussen die Boesmans en ander 

swart kultuurgemeenskappe het die Boesman later na die blanke kolonie laat vlug, waar 

hulle as veewagters gebruik is. Die eg tradisionele Boesmanleefwyse het as gevolg 

hiervan geleidelik verdwyn (Van Jaarsveld 1982:18-21). 

'n Ander groep wat ook tot die mosaiek van die gemeenskap aan die Kaap bygedra het, 

was die slawe. In 1657 is ~e eerste Negerslawe wat merendeels Negroied was en 

atkomstig uit Angola, Mosambiek en Madagaskar, ingevoer. Die gebrek aan plaaslike 

blanke arbeid en die onbetroubaarheid van Hottentotte wat 'n nomade bestaan gevoer 

het, het die invoer van slawe genoodsaak. Teen 1713 het slawegetalle die van blanke 

werkgewers oortref(Van Jaarsveld 1982:31). Kaart 4 bied 'n oorsig oor Afiika voor 

die koms van die blanke. 
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4.2.2 Die verbreding van 'n reeds plurale samelewing 

Die geskiedenis van die RSA is nou verweef met die geskiedenis van die blanke wat 

vanuit Europa gekom het om A:fiika te ontsluit. Immigrante vanuit die Ooste het ook 

tot die plurale karakter van die samelewing in die RSA bygedra. 

4.2.2.1 Die ontstaan en vestiging van 'n blanke Westerse kultuur 

Die uitbreiding in A:fiika vind 'n sinvolle plek in die gang van Europese heerskappy wat 

verskeie fases deurloop het. Die Christelike-wereldordening van die vyftiende en 

sestiende eeue en die ekonomiese wereldordening van die sewentiende en agtiende eeue 

word as fases voorgehou aangesien die twee fases 'n noemenswaardige invloed op die 

vestiging van 'n plurale samelewingskarakter in die RSA gehad het. Die fase van die 

Christelike-wereldordening verteenwoordig die sendingdrang van verskeie Europese 

lande (Portugal en Spanje). In die fase van die ekonomiese wereldordening is afgelee 

werelddele gekoloniseer om die moederland te verryk. In die proses het die blanke horn 

aan die suidpunt van Afrika gevestig (Van Jaarsveld 1982:1-4, vgl. par. 4.3.4.3). 

(a) Die Afrikaanse- en Engelse kultuurgemeenskappe 

Dit was eers in 1652, toe Nederland as sterk seemoondheid die Portugese geleidelik uit 

die Ooste verdryf het, dat die Nederlanders beheer oor die seeroete om die Kaap verkry 

het. 'n Verversingspos is aan die Kaap opgerig wat as verbinding vir die handel tussen 

die Ooste en die Weste moes dien (Van Jaarsveld 1982:9). 'n Klein groepie nedersetters 

het hulle as amptenare van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie (HOIK) daarvoor 

beywer om voedsel aan die skepe wat die Kaap aandoen, te voorsien. Die oorblywende 

inwoners wat later as Vryburgers bekend gestaan het, was soldate, matrose, 

ambagsmanne en landbouers van beroep. Laasgenoemde groep het egter so in getalle 

vermeerder dat daar voor die einde van die sewentiende eeu meer V ryburgers as 

amptenare was (Boucher 1986:65). Korrupsie en onreelmatighede onder Kompanjie-
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amptenare en beperkte seggenskap in regeringsaangeleenthede het die Vryburgers laat 

besluit om onder die jurisdiksie van die Kompanje weg te trek Die Vryburgers het in 

'n oostelike en noord-oostelike rigting die binneland ingetrek Dit het daartoe gelei dat 

die grense van die nedersetting aan die Kaap groter en groter geword het. Kaart 5 gee 

'n aanduiding van die blanke uitbreiding aan die Kaap asook die eerste ontmoeting met 

swart kultuurgemeenskappe. 

Faktore soos die isolasie van die moederland en konfrontasie met die inheemse 

bevolk:ing het "'n volk in die smeltkroes [laat] ontstaan wat sy rug op die ou wereld 
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gekeer het" (Van Jaarsveld 1982:40). 

Die Vryburgers op die grense van die kolonie het mettertyd 'n geslote gemeenskap begin 

vorm en teen 1707 is die term "Afrikaner" gebruik (Van Jaarsveld 1982:43). 

Kenmerkend van die Afrikaner was 'n diepe geloof en uitbouing van hul Protestantse 

Calvinistiese geloof(Grobbelaar 1974:36). Daar is aanvanklik selfs so ver gegaan as om 

'n gekerstende nie-blanke as gelyke in die kerk op te neem. Dit bevestig dat daar in die 

vroegste jare van die nedersetting aan die Kaap geen onderskeid tussen ras of kleur 

getrefis nie. Die bewuswording onder blankes van die verskil in beskawingspeil tussen 

blank en nie-blank, bet 'n nuwe dimensie aan die onderskeid tussen Christen en heiden 

gegee. "Omdat daar onderskeid getref is tussen "Christen" en "heiden", en omdat die 

Christen beskaafd en die heiden onbeskaafd was, en die Christen 'n blanke en die heiden 

'n nie-blanke, is die onderskeid tussen "Christen" en "heiden" geassosieer met die 

verskil in beskawingspeil en laasgenoemde met ras en kleur" (Van Jaarsveld 1982:45). 

Hierdie ingesteldheid het in die vroee agtiende eeu tot 'n opvatting van differensiasie 

tussen kultuurgemeenskappe gelei. 

Die Kaap is in 1795 vir die eerste keer en in 1806 vir die tweede keer deur Brittanje 

beset. Oorloe in Europa en die strategiese belangrikheid van die Kaap het hierdie stappe 

genoodsaak. In teenstelling met die Nederlandse regering, wat die Kaap slegs ter wille 

van ekonomiese gewin bedryf het, het die Britte 'n emstige poging aangewend om 'n 

meer permanente gemeenskap aan die Kaap te vestig. Verengelsing is na 1814 

doelbewus nagestreef(Visagie 1970:10-11). In 1820 is staatsondersteuning aan 'n aantal 

immigrante uit Brittanje gebied vir hul hervestiging aan die Kaap. Hierdie Britse 

immigrante het later simbolies geword van die Britse bydrae tot die tradisies en kultuur 

van die Suid-Afiikaanse samelewing (Nash 1986:94). Hierdie pogings het stadig maar 

seker die verengelsing van die inwoners aan die Kaap ten doel gehad. 'n Gedagte 

waarmee die Afrikaners op die grense van die kolonie hulle nie kon vereenselwig nie. 

'n Ander gebeurtenis wat die twee hootkultuurgemeenskappe wesenlik bemvloed het, 

was die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) waardeur die Republieke van Transvaal 
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en die Oranje-Vrystaat aan Britse gesag onderwerp is. Alhoewel die Afrikaner na die 

oorlog op sy kniee gedwing is, het hy na 1910 met hemude ywer begin werk om die 

belange van die Afrikaner uit te bou. Dit het 'n stryd tussen Britse imperialisme en 

Afrikaner nasionalisme laat ontstaan (Rhoodie 1974:15). 

Teen 1948 het die Afrikaner met sy politieke bewindsoomame 'n definitiewe siening oor 

die Afrikaner kultuur en kultuurdiversiteit gehuldig. Hierdie stryd om die behoud van 

'n Afrikaner kultuur en -nasionalisme het gekulmineer in die totstandkoming van die 

Republiek van Suid-Afrika (31Mei1961) (Nieuwoudt 1979:149-150). Die regering se 

onderhandelinge met die African National Congress (ANC) en die aankondiging van 

Staatspresident Frederik Willem de Klerk op 2 Februarie 1990 dat die regering die 

apartheidsera gaan beeindig word, allerwee as 'n bedreiging vir die kulturele 

voortbestaan van die Afrikaner beskou. Gevolglik is daar pogings om 'n onafhanklike 

gebied, wat die voortbestaan van die Afrikaner en die Afrikaner kultuur kan verseker, 

tot stand te bring (Hartzenberg 1993). 

Die Engelse kultuur en sy Britse verbintenis, is tesame met die Afrikaner kultuur, wat 

aan die Kaap ontstaan het, steeds die belangrikste draers van die Westerse 

kultuurwaardes ten opsigte van godsdiens, taal, sedes en norme. 

(b) Ander blanke kultuurgemeenskappe 

Die Franse Hugenote - Lodewyk XVI het die Edik van Nantes in Frankryk herroep 

(1685) en die laaste waarborg van geloofsvryheid daarmee vir die bedreigde Calviniste 

vemietig. In 1688 het 'n geselskap van 1 SO Franse Protestantse vlugtelinge in die Kaap 

aangekom. Later sou meer volg. Hierdie groep het ook tot die verdere uitbreiding van 

die plurale gemeenskap in die RSA bygedra (Gie 1928:110-114). 
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Die Portugese - Met die ontdekkingsreise teen die einde van die veertiende eeu 

waartydens na 'n ekonomiese verbinding met Asie gesoek is, was die Portugese die 

eerste Europeers wat voet aan wal op Suid-Afrikaanse bodem gesit het. Afgesien 

daatvan dat hulle vir jare om die K.aap geseil het, het hulle geen poging aangewend om 

hierdie werelddeel te koloniseer nie (Muller 1984:11). Eeue later het 'n groot aantal 

Portugese immigrante uit Mosambiek en Angola hulle na die onafhanklikheidswording 

van daardie lande op 25 Junie 1975 en 11November1975 respektiewelik, in die RSA 

gevestig. Die Portugese maak: huidig ongeveer 13% van die blanke bevolking uit 

(Oberholster 1988:51). 

Immigrante uit Nederland, Duitsland, ltalie en Griekeland - Die geledere van die 

V ryburgers is tussen 1679-1707 aangevul met immigrante uit Nederland, Duitsland, 

Italie en Griekeland. Die Nederlanders het in getalle oorheers en daarom was dit die 

Nederlandse taal, kultuur, godsdiens en tradisies wat die basis vir die samesmelting van 

'n nuwe kultuur gevorm het (Heese 1974:52). Die Italiaanse- en Griekse immigrante het 

hulle om uiteenlopende redes aan die Kaap gevestig. Sommige van hierdie groepe is 

steeds kultureel van die moederland afhanklik alhoewel die meeste immigrante in een 

van die twee hoofblanke kultuurgemeenskappe (Afrikaans of Engels) opgeneem word 

(Muller et al 1981 :82-85). 

4.2.2.2 Die ontstaan en vestiging van 'n Kleurlingkultuur 

Die Kleurling het as aparte etniese groep in die westelike deel van Kaapland ontstaan. 

Daar kan twee hootkulture binne die Kleurlingkultuur onderskei word naamlik die 

Westers- en Oosters-georienteerde kulture. 

• Die Westers-georienteerde kultuur van die Kaapse Kleurlinge is die produk 

van bloedvermenging tussen die Hottentotte en blankes, Negerslawe en 

blankes (Barnard 1981:16). 
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• Die Oosters-georienteerde kultuur van die Kleurlinge is die produk van 

bloedvermenging tussen Maleiers en die genoemde groepe. 

Verder kan twee subkulture naamlik die Griekwas en die Kaapse Maleiers ook 

onderskei word: 

• Die Kaapse Maleiers is 'n mengsel van Indiers, Singalese, Chinese, Indonesiers 

en Malgasse wat aan die Islam-geloof getrou gebly het. 

• Die Griekwas, atkomstig uit blanke en Hottentotvermenging, het hulle eie 

kultuur, is woonagtig in Noordwes- en Noordoos- Kaapland en praat 'n vorm 

van Nederlands-Afrikaans (Heyns 1982:294-295). 

Die Kleurling het tot 'n etniese groep gegroei wat net so inheems aan Suid-Afrika as die 

Afrikaners is (Cruse 1947:11-12). 

4.2.2.3 Die ontstaan en vestiging van 'n Oosterse kultuur 

Twee hoofgroepe word onder die Oosterse kultuur onderskei, naamlik die Indiers en die 

Chinese. 

• Die Indiese kultuur 

Die Indiers is 'n betekenisvolle toevoeging tot die veelvolkigheid van die Suid

Afiikaanse samelewing. Indiers is sedert 1860 na die besetting van Natal deur 

die Britte uit Indie na Suid-Afrika gebring om hulp te verleen met die 

groeiende suikerbedryf in die provinsie (Pachai 1971:3-6). Die Indiers 

verteenwoordig 'n wye verskeidenheid taalgroepe te wete die Tamil, Telegu, 

Hindi, Gujarati, Urdu en Engels en godsdienste te wete die Hindoe-, Islam- en 

die Christelike-geloof(Vos & Brits 1990:103-104). Natal is die tuiste van die 

grootste deel van die Indierbevolking. Hulle vestig oor die algemeen graag in 

stedelike gebiede soos Durban, die Witwatersrand en die Kaapse Skiereiland 
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aangesien daar veel meer handelsmoontlikhede is. Ten spyte van 'n strek 

kultuurgebondenheid in die Indiergemeenskap, het veral die jongmense, tot 'n 

groot mate verwesters (Barnard 1981:85). 

• Die Chinese kultuur 

Chinese kontrakarbeiders is in 1904 deur die Kamer van Mynwese ingevoer 

om die arbeidstekort in die goudmynbedryf op die Witwatersrand te verlig. Die 

Chinese was egter onderworpe aan repatriasie sodra hul inboektermyn verstryk 

het (Kruger 1968:449). Chinese immigrante is in die jare 1920-1940 toegelaat 

om hulle in Suid-Afrika te vestig as gevolg van 'n veranderde 

regeringsingesteldheid. Die Chinese praat die Hakka-taal en behoort aan die 

Rooms-Katolieke en Baptiste kerke (Muller et al 1981:77-78). Die grootste 

deel van die Chinese volg 'n westerse leefwyse en woon aan die 

Witwatersrand, Johannesburg en Port Elizabeth (Van Pletzen 1989:77). 

4.2.3 Huidige indeling 

Volgens die Stedelik:e Stigting as die bevolking in die RSA, die tuislande ingesluit, in 

1991ongeveer38,5 miljoen. Die getalle word soos volg voorgestel: 
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TOTAAL 

29 062 500 992 600 3 299 400 5 090 900 38 445 400 

Die gegewens in Tabel 1 is 'n aanduiding van die plurale aard van die Suid-Afrikaanse 

samelewing. Die plurale aard word verder vergroot deur die talle etniese groepe wat in 

die onderskeie rasse groepe voorkom. 

In paragraaf 4.2.2.1 is aangetoon dat die kontak wat daar tussen die groepe was, tot 

sekere reaksies en gevolge aanleiding gegee het. In die volgende paragrawe word 

ondersoek ingestel na die kenmerke van die wordingsgang van onderwys in die RSA en 

faktore wat moontlik aanleiding kon gee tot die oorweging van MO as 

onderwysmodel. 
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4.3 ONDERWYSONTWIKKELING IN DIE RSA 

Verskeie kultuurgemeenskappe het sedert die ontstaan en ontwikkeling van die 

onderwysstelsel in die RSA 'n invloed daarop uitgeoefen. Alhoewel daar voor die koms 

van die blanke 'n informele tradisionele onderwysstelsel (vgl. hfst. 3 par. 3.2.1) in 

Afrika aan die orde van die dag was, het die blanke nie op die tradisionele Afrika 

onderwysstelsel voortgebou nie. 

Die invloed wat die onderskeie kultuurgemeenskappe op die onderwys in die RSA 

gehad het, het vanuit 'n partikuliere lewens- en wereldbeskouing ontspring. Die 

beskaafmaking van Afrika deur middel van westerse standaarde, gegrond op die 

Christelike geloof, was die dryfveer agter die onderwysvoorsiening sedert die kolonie 

die permanente tuiste van die blanke geword het. Hierdie dryfveer sou 'n diepgaande 

maatskaplike-, ekonomiese- en politieke uitwerking op die inheemse bevolking he. Die 

onderhawige navorsing laat die soeklig in hoofsaak op die volgende aspekte val: 

• die wordingsgang van die onderwys in die Kaapkolonie tot en met die middel 

van die negentiende eeu 

• die wordingsgang van onderwys in die Transvaal 

• die wordingsgang van blank:e- en swart onderwys. Terloopse opmerkings word 

oor die onderwys van Kleurlinge en Indiers gemaak. Die klem val egter op 

swart onderwys omdat dit as eksemplaar die segregasiebeleid in die onderwys 

die beste uitbeeld. 

Ter wille van 'n historiese perspektief, word daar in die bespreking aandag gegee aan 

die verloop van kulturele vermenging en kulturele uitbreiding soos dit telkens deur die 

verskillende bewindhebbers deur die eeue hanteer is. Diagram 9 toon die historiese 

verloop van onderwysontwikkeling in die RSA aan, met spesifieke verwysing na die 

Kaapkolonie en Transvaal. 
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DIAGRAM 9: DIE HISTORIESE VERLOOP VAN ONDERWYSONTWIKKELING IN DIE RSA (MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE KAAPKOLONIE EN TRANSVAAL) (nle volgens skaa11 

KAAPKOLONIE TRANSVAAL 
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4.3.1 N ederlandse invloed op onderwysontwikkeling, 1652-1795 

Johan Antonisz (Jan) van Riebeeck (1619-1677) en sy volgelinge, was die eerste 

blankes wat hul permanent aan die Kaap kom vestig het. Afgesien van materiele 

besittings, het die koloniste ook die ervaring van die geestelike stryd om 

godsdiensvryheid in 'n oorlog teen Spanje (1568-1648) met hulle saamgebring. Die 

Nederlanders was kultuurgebonde, diep gelowige Protestantse Calviniste vir wie 

lidmaatskap van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 'n belangrike saak was (Malherbe 

1975:21-22). 

'n Sekere standaard van geletterdheid en onderwys, waaronder die vermoe om die Bybel 

te kan lees, die katagismes te kan weergee en die vermoe om jou eie naam te kan skryf, 

het as vereiste gegeld alvorens 'n voomemende lidmaat kerklidmaatskap kon verwer£ 

Indien 'n voomemende lidmaat nie aan die voorskrifte vir lidmaatskap voldoen het nie, 

het dit uitsluiting uit die kerk beteken (Behr 1988: 10). Dit blyk duidelik dat onderwys 

en opvoeding 'n groot prioriteit onder die eerste koloniste was en daaruit is formele 

onderwys, met 'n sterk religieuse onderbou, aan die suidpunt van Afrika gebore. As 

gevolg van die behoefte aan religieuse opvoeding, het die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk die opvoeding van die koloniste op sy skouers geneem (Opvoeding s.a.:1). 

4.3.1.1 Die vestiging van die Nederlandse invloed op die Suid-Afrikaanse skoolwese, 1652-

1714 

F eitlik onmiddellik na die koms van die koloniste, is met godsdiensonderrig onder 

blanke kinders begin. Onderrig was afgestem op die oordrag van religieuse inhoude. 

Bers in 1663 is 'n skool met 'n uitgebreide kurrikulum vir blanke kinders gestig (Du Toit 

1970:1). 
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Die eerste skool aan die Kaap is in 1658 vir volwasse slawe begin (Coetzee 1975:3). 

Onderrig aan die skool was daarop gerig om die Nederlandse taal aan die slawe te leer. 

Dit sou tot gevolg he dat: 

• opdragte van werkgewers beter verstaan en uitgevoer kon word 

• hul godsdiensonderrig beter kon verstaan (Du Toit 1970:3). 

Die slawe en later ook die Hottentotte wat die skool bygewoon het, het van tyd tot tyd 

gedros. Die skoolmeester het egter 'n oplossing vir die probleem gehad. Hy het aan die 

einde van elke skooldag vir elke leerling 'n sopie brandewyn en twee duim tabak gegee 

met die doel om die leerlinge se leerlus en ywer te stimuleer (Coetzee 1975:5). 

Dit is interessant om daarop te let dat die eerste skool vir blankes, wat in 1663 gestig is, 

'n leerlingtal van twaalf blanke kinders, een Hottentotjie en vier slawe kinders gehad het 

en nie volgens kleur gesegregeerd was nie. Voorlank het hierdie posisie verander. Teen 

1676 is die eerste beweging van stapel gestuur om op grond van ras en kleur te 

differensieer. Daar is vanuit kerklike geledere versoek dat skeiding in die onderwys op 

grond van kleurverskille ingestel moes word (Du Toit 1970:2-3). Die rede vir hierdie 

stap was waarskynlik die bewuswording van die verskille in die beskawingspeil tussen 

die blanke en die swartmense (vgl. uiteensetting in par. 4.2.2. l(a)). Na 1676 is 

slawekinders verbied om publieke skole by te woon en daar is afsonderlike geriewe vir 

slawekinders in die slawekwartiere van die Kompanje ingerig. Die slaweskool het tot 

na die vrystelling van die slawe in 1834 voortbestaan, waarna die skool in 'n industrie

skool omgeskakel is (Cruse s.a.:12). 
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Cruse (s.a.:2) noem dat Kleurlingk:inders tot 1822 in publieke skole toegelaat is: "En die 

feit dat daar minder Kleurlinge op skool was dan blankes moet toegeskrywe word aan 

die armoede van eersgenoemdes, nie aan teenkanting van die kant van die blanke 

inwoners van die land nie". Voorts vermeld Cruse (s.a.:2) dat K.leurlingkinders in 

publieke skole toegelaat is op grond van die feit dat die K.leurlinge dieselfde kerke as 

die blankes bygewoon het. 

Teen die einde van die sewentiende eeu was skole steeds nie volgens wet gesegregeerd 

nie: "Separation in education [was] quite natural as long as the different races tended to 

reside separately" (Education Bureau - Department of Internal Affairs 1981:1). Waar 

verskillende kulture wel in die dieselfde gemeenskap 'n tuiste gevind het, is alle 

leerlinge slegs aan die Nederlandse kultuur blootgestel. So byvoorbeeld was dit beleid 

van die regering om die vlugtelinge vanuit Europa, soos die Franse Hugenote tussen die 

Nederlanders te laat woon sodat assimilasie met die Nederlandse kultuur spontaan kon 

plaasvind. Skole moes ook as veranderingsagente dien. Franse kinders is ook 

aangemoedig om die Nederlandse taal aan te leer (Du Toit 1970:6). 

4.3.1.2 Vooruitgang en hervorming, 1714-1795 

Tussen 1714 en 1795 is verskeie openbare skole in die Kaapkolonie gestig. Die stigting 

van die Latynse skool, verskeie gewone openbare laerskole, die Diakonieskool, ander 

kerkskole en die militere skool het die onderwys tot groot voordeel gestrek aangesien 

onderwys op verskeie vlakke aan leerlinge gebied kon word (Coetzee 1975:13-16). 

Onderwys in die slawe skool is ook nie agterwee gelaat nie. Die skool in die slawe 

kwartiere is goed in stand gehou en teen 1779 vergroot om tred te hou met die styging 

in leerlinggetalle (Du Toit 1970:20-21). 

Pogings om onderwys aan die Hottentotte te verskaf is deur die kerkskole oftewel 

sendingskole onderneem. Die eerste sendingskool is in 1737 in die Kaap gestig. 

Verskeie sendinggenootskappe, onder andere die Londense Sendinggenootskap, die 
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Morawiese Sendinggenootskap, die Katolieke Kerk en die Suid-Afrikaanse 

Sendinggenootskap het pogings aangewend om die swartmense aan die suidpunt van 

Afrika te beskaaf deur aan hulle die Woord van God te verkondig, die Nederlandse taal 

en 'n basiese kennis van boerdery te onderrig. Die standaard van die skole was nie baie 

hoog nie as gevolg van die swak bywoning van klasse. Die algemene gevoel ender die 

swartmense was dat formele onderwys irrelevant vir hul tradisionele bestaan was 

(Education Bureau - Department of Internal Affairs 1981:3-4). 

Die Nederlandse bewind het in 1795 tot 'n einde gekom met die besetting van die Kaap 

deur Brittanje. In die kort periode van Britse bewind het min opvallende veranderinge 

in die leetwyse van die burgers aan die Kaap ingetree omdat die Britte onseker was oor 

die permanensie van die besetting. Politieke aangeleenthede het voorrang bo 

onderwysaangeleenthede geniet. In 1803 het die Kaap weer in Nederlandse hande geval. 

Dit het 'n tydperk ingelui waar onderwyshervorming deur Kommissaris Jacob Uitenhage 

De Mist (1749-1823) weer op die voorgrond gestoot is (Malherbe 1975:49). 

4.3.1.3 Die De Mist-periode, 1803-1806 

De Mist, 'n man met 'n bree onderwyskennis, het 'n belangrike rol in 

onderwyshervormings aan die Kaap gespeel. De Mist het ender meer reise deur die 

binneland ondemeem om kennis van onderwystoestande op te doen (Opvoeding s.a. :5). 

Op 11 September 1804 het De Mist 'n belangrike ordonnansie met betrekking tot die 

onderwys uitgevaardig. Die hoofkenmerk van die 1804-ordonnansie was dat die 

ordonnansie 'n stelsel van sekulere onderwys ingelui het. Veral twee bepalings was van 

besondere betekenis: 

• die onttrekking van die gesag van die Kerk oor die onderwys 

• die verantwoordelikheid van die staat om volksonderwys te reel (Coetzee 

1975:36). 

143 



Die ordonnansie van 1804 het van De Mist een van die belangrikste 

onderwyshervormers in die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis gemaak. 

Onderwys aan nie-blankes is nie spesiaal in die ordonnansie van De Mist vermeld nie. 

Alhoewel daar nie spesifieke vermelding was nie, het onderwys aan nie-blankes nie 

stilgestaan nie en is daar reeds in 1802 nog 'n skool vir slawe opgerig en onderwys aan 

Hottentotte is steeds aan sendinggenootskappe oorgelaat (Du Toit 1970:41). Hoewel 

edel in hul doelstellings om die swartes "beskaaf' te maak, is die kulturele agtergrond 

van die swarte totaal en al deur die sendelinge gelgnoreer en is Westers-georienteerde 

kurrikuluminhoude aan swartes onderrig (Ross 1967:4). 

In 'n terugskou op onderwysontwikkelinge in die sewentiende en agtiende eeu word dit 

duidelik dat daar geen ambisieuse verwagtinge ten opsigte van die akademiese prestasie 

van leerlinge was nie. Die onderrig wat aan leerlinge verskaf is, was in pas met die gees 

van die tyd en die behoeftes van gemeenskappe en die samelewing. Afgesien daarvan 

dat die onderrig eng godsdienstig was, huldig Fouche (s.a.:11) die volgende mening: 

"De grootste verdienste van 't systeem, - Het was prakties, zonder dat het materialisties 

mocht heten". Onderwys was prakties in die sin dat blankes die Westerse Nederlandse 

kultuur moes bewaar en uitbou en die eise van die vreemde land ter wille van oorlewing 

moes baasraak. Onderwys aan swartmense was prakties en daarop gerig om hulle 

volgens Westerse standaarde te beskaaf 

4.3.2 Britse invloed op die onderwysontwikkeling in die RSA, 1806-1892 

Daar is reeds in paragraaf 4.3 .1.2 na Brittanje se kort besetting van die Kaap in 1795 -

1803 verwys. Die Kaap het egter in 1806 weer in Britse mag oorgegaan. 

4.3.2. l Verengelsing - 'n aanslag op die Nederlandse kultuur 

In 1806 is reeds besluit om die Engelse invloed te laat geld. Een van die metodes wat 

gevolg is om die Britse taal en -kultuur in die kolonie te laat posvat, was die 
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verengelsingsbeleid (angliseringsbeleid) wat ingestel is. Teen 1809 het goewemeur Du 

Pre Alexander Caledon (1777-1839) dit baie duidelik gestel dat daar vir die onderrig van 

die Engelse taal in die openbare skole voorsiening gemaak moes word. Om uitvoering 

aan die opdrag te gee, is 'n Engelse skool in Kaapstad geopen. Landelike gebiede is ook 

onder die skyn van die verbetering van die onderwys onderhewig gemaak aan die 

verengelsingsbeleid van die Britse regering. Die goewemeur was ook bereid om aan 

onderwysers wat aan die versoek van verengelsing in hul klaskamers gehoor gee, 'n 

addisionele bedrag te betaal. Die versoek is selfs na die staatsdiens uitgebrei nadat 

besluit is om aan diegene wat Engels magtig is, voorkeur te gee by aanstellings (Du Toit 

1970:46). 

Lord Charles Herny Somerset (1767-1831) wat sedert 1814 aan die bewind van sake aan 

die Kaap was, het met groot ywer op die werk van sy voorgangers voortgebou. Hy het 

'n stelsel van gratis Engelse onderwys in skole ingevoer. Om die verengelsing in die 

skole uit te bou het hy onderwysers uit Engeland en Skotland ingevoer om die onderrig 

van Engels in skole waar te neem. Die gedagte het selfs ontstaan om Nederlandse 

onderwysers geleidelik met Engelssprekende onderwysers te vervang. In die gratis 

Engelse skole is Nederlands nie as medium van onderrig of as vak aangebied nie. 

Nederlandse ouers het sterk beswaar teen die verengelsingsbeleid en die miskenning van 

Nederlands as taal aangeteken. Die Britse regering het egter met die verengelsingsbeleid 

voortgegaan (Coetzee 1975:46). In 1822 is 'n Taalproklamasie uitgevaardig 

waarvolgens Engels die amptelike taal in die kolonie geword het (Du Preez Van Wyk 

1947:47). 

Die aankoms van die Britse Setlaars in 1820, het die geledere van die Britte aan die 

Kaap versterk en die Britse regering 'n sterker houvas op die Nederlanders gegee 

(Coetzee 1975:46). 
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4.3.2.2 Verset en teenkanting teen verengelsing 

Teen 1829 het die Engelse skole se leerlinggetalle begin daal as gevolg van die verset 

van Nederlandse ouers teen die verengelsingsbeleid. Verskeie skole in die landelike 

gebiede was verplig om te sluit omdat die Nederlandse gemeenskappe in opstand was 

teen die skole wat Engels as enigste voertaal erken het. In die skole waar beide 

Nederlands en Engels onderrig is, het leerlinggetalle stabiel gebly (Du Toit 1970:50). 

Die verdringing en die moontlike uitroeiing van Nederlands as kultuurtaal het die 

Nederlandse koloniste in opstand laat kom. 

Die teenkanting teen die Engelse skole het gelei tot 'n groei in die aantal privaatskole. 

Tussen 1830 en 1839 het die aantal privaatskole van 39 tot 94 vermeerder terwyl die 

groei in die aantal Engelse skole feitlik tot 'n stilstand gekom het. In die privaatskole het 

godsdiens- en moedertaalonderrig behoue gebly. Privaatskole in die Nederlandse 

gemeenskappe het egter net vir primere onderwys voorsiening gemaak. Aile gevorderde 

onderwys is in die suiwer Engelse skole aangebied (Coetzee 1975:50). 

In die Engelse openbare skole is geen kulturele differensiasie in die jare 1806-1838 

toegepas nie. Geen onderskeid ten opsigte van ras of kleur is gemaak nie. Kulturele 

differensiasie het 'n werklikheid geword as gevolg van: 

• die onbekostigbaarheid van onderwys deur swartmense veral in die landelike 

gebiede 

• die verset van Hollandssprekendes teen die gelykstelling met swartmense. 

Sendingskole het daarom toenemend die verantwoordelikheid van onderwys vir swart 

kinders oorgeneem (Visagie 1970: 17-27). 

Deur die regeringsmemorandum van 23 Mei 1839 het 'n volwaardige Departement van 

Onderwys in Kaapland tot stand gekom. James Rose-Innes (1799-1873) is as die eerste 
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Superintendent van Onderwys aangestel (Du Preez Van Wyk 1947:67). Hy het 'n beleid 

van volksgelntegreerde skole gevolg. Om 'n verbetering in die organisasie van die 

onderwysstelsel aan die Kaap te bewerkstellig, het Rose-Innes die regeringskole in drie 

kategoriee ingedeel. 

• Die Eerste-klas skole, wat in die stedelike- en dorpsgebiede gelee was, het 

sowel primere- as sekondere kursusse aangebied. 

• Die Tweede-klas skole, wat in die landelike gebiede gelee was, het slegs 

primere kursusse aangebied. 

Bovermelde skole het as regeringskole bekend gestaan en gratis primere onderwys is 

voorsien. Onderwys op die ver afgelee landelike gebiede, waar skole meesal deur die 

gemeenskap self opgerig is en van rondtrekkende onderwysers gebruik gemaak is, het 

nie die gewenste vooruitgang getoon nie. Na 1843 is besluit om hierdie skole in 

Derdeklas-skole om te skakel. 

• Die Derdeklas-skole het as staatsondersteunde skole bekend gestaan. Die 

voorwaarde verbonde aan die verkryging van geldelike hulp van die regering 

was dat Engels, ook onderrig moes word (Visagie 1970:27). 

Die Britse owerhede het besef dat dit die enigste wyse sou wees om die 

Nederlandssprekende landelike gebiede in die greep van die verengelsingsbeleid te kry. 

Alhoewel geen onderskeid tussen ras of kleur in die onderwys gemaak is nie, kan daar 

nie van MO gepraat word nie. Die verengelsingsbeleid staan lynreg teenoor die 

doels~ellings van kulturele verdraagsaamheid soos voorgestaan binne MO. 

Die Nederlandse gemeenskap kon hul nie met die verengelsingsbeleid van die Britse 

owerheid vereenselwig nie. Dit was nie soseer die aanleer van Engels wat 'n probleem 

was nie, maar die uitsluiting en verbod op die onderrig van Nederlands. Die 

ontevredenheid van die Nederlanders is verder verhoog deur die Britse beleid van 
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integrasie wat na 1854 selfs meer intens was (Behr 1988:13). Die saambindende faktor 

onder die Nederlanders was die visie om die Afrikaanse kultuur, met sy sterk 

Nederlandse fondament, van vermenging met Brit of nie-blank te bewaar. 

Onderwys aan die slawe, Kleurlinge en swartmense het ook baat by die vooruitgang in 

blanke onderwys (meer skole en onderwysers van oorsee) gevind. Daar is ook 'n 

Engelsmediumskool vir slawe in 1812 opgerig. Sendinggenootskappe het steeds die 

onderrig van swartmense en Kleurlinge op hul skouers geneem. Mindergegoede blanke 

leerlinge is ook in die sendingskole opgeneem en in die landelike gebiede is die 

swartmense of opgeneem in blanke skole of daar is afsonderlik vir hulle voorsiening 

gemaak (Du Toit 1970:54-55). In die sendingskole is primere onderwys in hoofsaak 

aangebied. Aangesien sekondere onderwys slegs in die stede aangebied is, was <lit vir 

die meeste nie-blankes onbekostigbaar (Christie 1991 :36). 

Die volgende was twee belangrike wette wat 'n invloed op die onderwys van 

swartmense sou he: 

• Ordonnansie 50 van 1828 waarvolgens die Hottentotte gelyke status met die 

blanke ontvang het (Muller 1969:50) 

• Die Act for the Abolition of Slavery throughout the British Colonies wat in 

1833 uitgevaardig is en waarin vrystelling aan alle slawe in die Britse ryk 

verleen is (Muller 1969:52). Swartmense kon nou vryelik rondbeweeg. 

Bogenoemde het tot gevolg gehad <lat blankes nie meer geredelik op die arbeid van die 

swartmense kon staatmaak nie. Die doel met die verbetering en vermeerdering van skole 

vir swartmense was "a way of 'instilling social discipline' ... but they also taught ... , 

obedience and the value of work" (Christie 1991:36). Die blankes het nie-blanke arbeid 

nodig gehad om voorhoogde produksie en ekonomiese vooruitgang te verseker. 

Onderwys aan swartmense sou daardie doel versterk. 
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Die regering het die opgradering van die onderwys aan swartmense voorgestaan. 

Sendingskole moes egter aan sekere voorwaardes vir die verkryging van regeringshulp 

voldoen (Ross 1967:4). Van die voorwaardes was die volgende: 

• die goewerneur moes die ligging van die skool goedkeur 

• die Onderwysdepartement kon verslae oor die werk van die skool aanvra en 

skole inspekteer 

• voorsiening moes gemaak word vir Engels as voertaal (Du Toit 1970:63). 

Bovermelde voorwaardes het die Britse owerheid in staat gestel: 

• om direk beheer oor die onderrig aan swartmense uit te oefen 

• die verengelsingsbeleid na alle kultuurgemeenskappe uit te brei. 

Teen 1840 is die lae standaard van onderwys in 'n regeringsverslag aan die 

geintegreerde karakter daarvan toegedig. Hierdie verslag het kulturele differensiasie 

geregverdig (Visagie 1970:17). 

In 1865 is die verengelsingsbeleid wat die Britse owerheid geleidelik in die 

onderwysstelsel wou vestig, in wetgewing vasgele. Onderwyswet no.13 van 1865 het 

bepaal dat Engels as onderrigmedium, die voorwaarde vir regeringshulp in Klas-een, 

Klas-twee, Klas-drie en die sendingskole was (Coetzee 1975:67). 

In reaksie teen die beleid van verengelsing van die onderwys, het talle Nederlandse 

gemeenskappe weer tot die desperate stap oorgegaan om privaat- en openbareskole, wat 

sonder regeringshulp gefunksioneer he~ te stig (Du Toit 1970:77). Die skole is gestig 

met die doel om die Nederlandse taal en -kultuur te beskerm en uit te bou. 
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Die Groot Trek (1834-1838) was die uitvloeisel van ontevredenheid onder Afrikaners 

oor die inperking van hul vryheid deur die Britse owerheid. Die Voortrekkers het die 

binneland ingetrek om 'n nuwe tuiste te vind waar hulle ongehinderd hul kultuur kon 

uitleef. Tydens die noord-oostelike en oostelike migrasie van die Trekkers is die gebiede 

wat vandag as Natal, Oranje-Vrystaat en Transvaal bekend is, beset (Muller 1969:89). 

Onderwys in die beginjare in Natal, die Oranje-Vrystaat en Transvaal, was op die 

onderrig van oorlewingsvaardighede afgestem weens die nomadiese leefwyse van die 

Trekkers. Die Voortrekkers het van privaat leermeesters gebruik gemaak, en, soos die 

tradisie onder die Trekkers was, was onderwys religieus gefundeerd van aard. 

Die houding teenoor swartmense in die genoemde streke was die van segregasie en die 

sendingstasie het 'n groot rol in die onderwys van swartes gespeel (Coetzee 1975:281). 

Teen 1858 het wetgewing (die Grontiwet) in Transvaal die ongelykheid tussen blank en 

swart herbevestig (Malherbe 1975:227). Hierdie wetgewing het die gang van onderwys 

ten opsigte van die akkommodering van blank en swart in die onderwys tot 'n groot mate 

bepaal. Onderwys aan blankes het ook indirek gesegregeerd verloop. Teen 1874 het 

verskeie Engelse privaatskole onderrig deur medium van Engels aangebied. Ouers kon 

egter die voertaal kies. Die toegewing is in 1882 gerepudieer omdat voorkeur gegee is 

aan Nederlands as die enigste medium van onderrig (Malherbe 1975:255). Teen 1892 

was die onderwys steeds 'n instrument waarmee Afrikaner nasionalisme in stand gehou 

is en die invloed van immigrante wat na die ontdekking van diamante in 1860 en goud 

in 1880 na die goud- en diamantvelde gestroom het, beheer kon word. Immigrante en 

Britte het Afrikaner oorheersing onaanvaarbaar gevind. As gevolg van die dominering 

deur die Afrikaner het onderwys verdeeld geraak. Die Britte het begin om hul eie skole 

te stig sodat hul kinders deur medium van Engels onderrig kon word. Daardeur het hulle 

staatsondersteuning verbeur. Alle pogings om 'n kompromie tussen die Afrikaner 

regering en die Britsgesinde inwoners te bereik, het misluk. Teen die einde van die 

negentiende eeu was die onderwys in 'n haglike toestand weens die uitbreek van die 

Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) (Malherbe 1975:285,296,333). 
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In Transvaal en die Oranje-Vrystaat het die sendingstasies die onderwys van 

swartmense behartig. Onderwys aan swartmense het op 'n baie laer vlak as die van 

blanke onderwys geskied. Sendingonderwys het minder fondse as blanke onderwys 

ontvang en 'n groot deel van die swart bevolking het geen onderwys ontvang nie. 'n 

Faktor wat soms tot die afwysing van onderwys deur swartmense bygedra het, was die 

partikuliere lewensingesteldheid van swartmense. Swart boere, handelaars en arbeiders 

het die aanleer van lees en skryf as irrelevant tot hul daaglikse bestaan geag (Christie 

1991 :41). Daar het egter mettertyd 'n verandering in die houding jeens onderwys 

ingetree. Swartmense het onder die besef gekom dat geletterdheid groter kanse op 

ekonomiese- en sosiale vooruitgang hied. 

4.3.3 Afrikaner privaatskole en die tydperk tot 1910 

Nadat onderwys 'n tydperk van stagnasie tydens die oorlogsjare beleef het, is skole 

daarna deur die inisiatief van die minder ontwrigte gemeenskappe, gestig. Om die 

Afiikaanse taal, kultuur en tradisies in stand te hou en teen Engelse oorheersing te 

beskerm, het die Christelike Nasionale Onderwys-beweging (CNO) wat sedert 1882 in 

gebruik was, weer in 1903 in die Afrikaanse gemeenskappe herleef Oor die 100 skole 

bekend as die CNO-skole is as opposisie teen die staatskole gestig (Coetzee 1975:304). 

Die oorgawe van Transvaal en die Oranje-Vrystaat aan Brittanje na die Tweede 

Vryheidsoorlog, is in 1902 met die Vrede van Vereeniging gesluit. In die tydperk na die 

oorlog is dit opvallend dat die kultuurgemeenskapsrolle omgekeer is. 

• Waar die Britte voor die oorlog kultuuronderdrukking beleefhet, was dit nou 

die Afrikaners wat aan kultuuronderdrukking blootgestel is. 

• Die Britte het voor die oorlog skole tot stand gebring waarin hul taal en kultuur 

kon uitbou. Na die oorlog het die Afrikaners ook skole (CNO-skole) vir die 

bewaring en uitbouing van die Afrikaner kultuur geopen. 
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Kultuurdifferensiasie tussen Afrikaner en Engelsprekende en tussen blank en swart is 

steeds gehandhaaf 

Die Onderwyswetwat op 10Oktober1907 deur genl. Jan Christiaan Smuts (1870-1950), 

die toenmalige Minister van Onderwys in Transvaal, uitgevaardig is, bet die Afrikaner 

nadelig geraak. Geen erkenning is aan die grondreg van ouers verleen om die gees en 

rigting van die onderwys te bepaal en onderwysers vir hulle kinders aan te wys, verleen 

nie. Die voertaal in die laer klasse sou die moedertaal wees terwyl Engels geleidelik 

ingevoer sou word. Na standerd drie sou Engels die verpligte voertaal wees. Die 

godsdiensvoorkeure van die Afrikaner is ook nie erken nie (Coetzee 1975:300-301). As 

gevolg van 'n gebrek aan fondse is die bestaande 115 CNO-skole mettertyd in die 

staatskoolstelsel opgeneem (Malherbe 1975:335-336). Die Smutswet bet die Afrikaner 

se reg op 'n partikuliere kultuur misken. 

Die dertiger- en veertigerjare kenmerk die herlewing van Afrikaner nasionalisme. In 

hierdie proses het die CNO-skole 'n belangrike rol gespeel. Die herlewing van 

Christelike Nasionale Onderwys is tydens die Afrikaner Volkskongres in 1939 bevestig 

met die stigting van die Instituut vir Christelike Nasionale Onderwys. Die volgende gee 

die doelstelling van CNO weer: "We want no mixing of languages, no mixing of 

cultures, no mixing of religions, and no mixing of races. The struggle for the Christian 

and National school still lies before us" (Education beyond Apartheid 1971 :74). Die 

CNO-beweging was steeds 'n opposisiebeweging, aangespoor deur Afrikaner 

nasionalisme. 

Onderwys aan swartmense is in die,kultuurstryd tussen Boer en Brit op die agtergrond 

geskuif In die tydperk na die Tweede Vryheidsoorlog is onderwys vir blankes gratis en 

verpligtend gemaak. Onderwys is beskou "as an important way of 'rescuing' the 

children, so as to solve social problems" (Christie 1991:40). Hierdie tendens om die 

blanke in die onderwys bo swartmense te bevoordeel, sou tot ongeveer 1950 voortduur. 

Die ongelykheid is nie sonder weerstand aanvaar nie. 
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4.3.4 Onderwysontwikkelinge sedert 1910 

In die tydperk sedert 1910 het onderwysontwikkelinge hand aan hand met politieke 

ontwikkelinge verloop. 

4.3.4.1 Politieke ontwikkelinge 

'n Kort opsomming van die belangrikste politieke gebeure word vervolgens weergegee 

aangesien politieke- en onderwysgebeure nie geskei kan word nie. 

Op 31 Mei 1910 het die vier Britse kolonies (Kaap, Transvaal, Natal en Oranje

Vrystaat) in Suid-Afiika verenig en het die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom. 

Uniewording het die hoop laat ontstaan dat Boer en Brit tot een nasie sou saamsmelt en 

dat 'n "nuwe" begin gemaak kan word. Dit was 'n skrale hoop. Tweespalt het kort na 

Uniewording in die regerende Suid-Afiikaanse Party (SAP) ontstaan oor die rigting wat 

genl. Louis Botha (1862-1919) as leier van die party ingeneem het. Sy beleid van 

"vergewe en vergeet" het genl. James Barry Munnik Hertzog (1866~1942) bekommerd 

gelaat dat die Afrikaner deur 'n proses van assimilasie in die Engelse stroom, wat veral 

na die oorwinning in 1902 sterk was, kon verdwyn. Genl. Hertzog was van mening dat 

die twee blanke kulture afsonderlik langs mekaar moes ontwikkel om sodoende die 

voortbestaan van elkeen te verseker. Hierdie oortuiging van genl. Hertzog het tot die 

stigting van die Nasionale Party (NP) in 1914 gelei (Van Jaarsveld 1982:268-272). 

Daarna was genl. Hertzog nie net politieke leier nie, maar ook kultuurleier en het sy 

volgelinge in horn 'n kampvegter vir die Afrikaner kultuur gesien. 

Ontevredenheid oor die Suid-Afiikaanse deelname aan die Eerste Wereldoorlog het 

Afrikaner nasionalisme versterk en die republikeinse gedagte aangewakker (Van 

Jaarsveld & Scholtz 1966:152). 

Die industriele onrus aan die Witwatersrand in 1922 en die gepaardgaande mynstakings 

as gevolg van 'n dispuut oor lone en die arbeidsbeleid, is met geweld deur die regering 

onderdruk. Kort hierna is die SAP in die verkiesing van 1923 deur die NP verslaan. Die 
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die Afiikaners oorspoel sou word. Die Afrikaner wat horn steeds teen moontlike Britse 

oorheersing wou beveilig, het steeds op die segregasiebeleid teruggeval deur die Brit toe 

te laat om sy eie instellings en organisasies te bedryf Partikuliere skole, kerke en 

politieke partye vir die twee taalgroepe het ontstaan, byvoorbeeld: 

• die Boys Scouts teenoor die Voortrekkers 

• die Rooikruis teenoor die Afrikaanse Noodhulpliga. 

Die beginsel, naamlik dat samewerking tussen die twee taalgroepe slegs moontlik was 

indien hulle mekaar as gelykes ontmoet, het gegeld. Hierdie ontmoeting sou in die lig 

van die intemasionale teenstand en die opkoms van swart nasionalisme, 'n blanke front 

vorm in 'n veranderde wereld waar die voortbestaan van die Westerse erfenis toenemend 

bedreig is (Van Jaarsveld 1982:268-315). 

In 1948 het die Nasionale Party aan bewind gekom en die stelsel van Apartheid daarmee 

saamgebring. Die NP het a.an bewind gekom hoofsaaklik deur die steun van die 

Afrikaner wat na 'n lang stryd 'n eie taal en kultuur gevestig het (Behr 1988:52). 

Vervolgens word aandag gegee aan die invloed van bovermelde politieke gebeure op 

die onderwys sedert 1910. 

4.3.4.2 Onderwys steeds gesegregeerd 

Die samesmelting van die vier provinsies tot 'n Unie (1910) was 'n natuurlike, 

geografiese en politieke gevolg. Aangesien onderwys in die afsonderlike provinsies 'n 

stewige struktuur vertoon het, is onderwysaangeleenthede na Uniewording in die Zuid

Afrika Wet (1909) steeds as die verantwoordelikheid van provinsiale owerhede, soos 

voor Uniewording hanteer (Cilliers 1960:7). Swart-, Kleurling-, Indier- en blanke 

onderwys het onder die voogskap, regulasies en inspeksies van die onderskeie 

provinsies geval. Afsonderlike onderwysgeleenthede waarin kultuurdifferensiasie 

prominent was, is vir elke kultuurgroep voorsien (Behr 1988:59-60). 
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Daadwerklike aandag aan onderwys bet die vooruitgang van onderwys in die Unie tot 

gevolg gehad. Leerlinggetalle in blanke onderwys bet gestyg as gevolg van die 

verh.oging in die ouderdom van verpligte onderwys en die onderwys in al die provinsies 

is gratis verskaf Onderwys was steeds gesegregeerd maar 'n opgradering van fasiliteite 

in swart onderwys is ook na Uniewording onderneem. Die houding teenoor swart 

onderwys was steeds "to fit the type of education to the native" (Malherbe 1975:402-

403). Swart onderwys was na 1910 steeds onder voogskap van die kerk. Dit was n6g 

verpligtend n6g gratis (Christie 1991:49). Die beginsel van gelyke 

onderwysgeleenthede, soos in die Smuts Wet van 1907 uiteengesit, was duidelik nie op 

swart onderwys van toepassing nie. Die stelsel van provinsiale beheer oor onderwys bet 

uitgeloop op die ongelyke behandeling van swart onderwys teenoor blanke onderwys 

in die provinsies. Die beplanning en befondsing van swart onderwys bet in 'n groot mate 

afgehang van elke provinsie se politieke ingesteldheid teenoor nie-blankes (Malherbe 

1975:458-459). 

Na 1910 is die taalkwessie aangespreek deur Engels en Afiikaans op gelyke voet te 

plaas. Van kinders is verwag om tweetalig te wees. Moedertaalonderrig is tot en met 

standerd vier ingestel en indien daar twyfel oor die moedertaal bestaan bet, kon die 

ouers 'n keuse uitoefen ten op sigte van die onderrigmedium (Behr 1988:100). Teen 

1915 was daar ontevredenheid onder die Afiikaners omdat Afiikaans in die praktyk 

steeds nie sy regmatige plek in die samelewing ingeneem bet nie. Die Transvaal 

Education Commission (1917) bet in 'n minderheidsverslag aanbeveel dat die kinders 

van die twee taalgroepe in aparte skole gehuisves moes word: "the English-speaking 

teacher, even when bilingual, does not understand the mental and social outlook of 

Dutch-speaking children, and the same applies in the case of the Dutch-speakin [sic] 

teacher and English-speaking children" {Transvaal Education Commission 1917 in 

Malherbe 1975:416). Malherbe (1975:416) gee sy mening oor die onkunde met 

betrekking tot die kultuurgrens soos volg weer: "It is because they have always been 

kept apart in the past, and to keep them apart in the future will only continue to 

accentuate this lack of mutual understanding". 
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Na die bewindsaanvaarding van die NP in 1948, het kultuurdifferensiasie tussen 

A:fiikaans- en Engelssprekende kultuurgroepe amptelike beleid geword ( Coetzee 

1975:193). 

Enkele kommissies van ondersoek, is deur die regering aangestel om die toestande in 

swart onderwys te ondersoek. Die verslae wat deur die kommissies voorgele is, het 'n 

opsomming van bevindinge en aanbevelings ter verbetering van swart onderwys bevat. 

Enkele ondersoeke word vervolgens uitgesonder. 

In 1935 het die regering 'n interdepartementele komitee onder voorsitterskap van WT 

Welsh aangestel om swart onderwys te ondersoek. Die Welsh-kommissie het in sy 

verslag, wat in 1936 ter tafel gele is, die volgende bevindinge voorgehou: 

• ekonomiese hulp van die staat aan blanke onderwys was 10 keer groter as die 

hulp aan swart onderwys 

• meer as 70% swart kinders van skoolgaande ouderdom het nie skole bygewoon 

rue 

• die leerlinge wat wel skole bygewoon het, het nie die nodige onderwys

fasiliteite tot hulle beskikking gehad nie 

• die standaard van onderwys in blanke en swart skole het kommerwekkend 

verskil 

• moedertaalonderrig in die stede het probleme opgelewer as gevolg van die 

verskeidenheid tale wat deur die swart leerlinge gepraat is 

• die oprigting van aparte skole vir die verskillende taalgroepe het ook geblyk 

onprakties te wees 
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• jeugmisdaad onder swart leerlinge was geweldig hoog en dit kan toegeskryf 

word aan die bevinding dat die meerderheid swart leerlinge nie verder as 

standerd een gevorder het nie. 

Enkele aanbevelings van die komitee was: 

• die beheer oor swart onderwys geleidelik van die beheer van provinsiale rade 

onttrek en onder die beheer van die sentrale regering geplaas word 

• onderrig in die moedertaal vir die eerste paar jaar belangrik is 

• Bybelonderrig en die onderrig van higiene in die moedertaal bevorder moes 

word 

• taalgroeperings soos Zoeloe-Xhosa en Sotho-Tswana as onderrigmedium 

oorweeg moes word 

• die verbetering van onderwysersalarisse en kwalifikasies aandag moet geniet 

• sendingskole steeds gesubsidieer moes word (Hartshorne 1992:28-29, Behr 

1988:29-32). 

Die bevinding dat die meerderheid swart leerlinge nie verder as standerd een gevorder 

het nie, het die kwessie van verpligte onderwys op die voorgrond geplaas. Die praktiese 

uitvoerbaarheid van so 'n aanbeveling sou so geweldig in omvang wees, dat die 

kommissie besluit het om die .aspek van verpligte onderwys aan swartmense nie as 'n 

aanbeveling te stel nie (Behr 1988:32). • 

In 1949, na die verkiesing van die NP, is die Eiselen-kommissie onder voorsitterskap 

van Werner Willi Mase Eiselen (1899-1977) deur D F Malan aangestel om ondersoek 

in te stel na " ... education for Natives as an independent race, in which their past and 
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present, their inherent racial qualities, their distinctive characteristics and aptitude, and 

their need under ever-changing social condition are taken into consideration" (Behr 

1988:32). 

Die verslag van die kommissie is in 1951 vrygestel en die aanbevelings wat aanvaar is, 

is in die Bantoe Onderwyswet (Wet 47 van 1953) opgeneem (Ross 1967:8). Die 

vertrekpunt van die kommissie was nou verweef met die filosofie van die NP, naamlik 

die afsonderlike ontwikkeling tussen rassegroepe. Die aanbevelings wat voorgele is, het 

ook hierdie filosofie weerspieel (Hartshorne 1992:33). Die bevindinge waartoe die 

kommissie gekom het, was onder andere dat: 

• die periode van skoolbywoning steeds te kort is 

• die leerplanne nie deel van 'n sosio-ekonomiese ontwikkelingsplan vorm nie 

• inspeksie in swart skole onvoldoende en oneffektief was 

• leerplanne te akademies georienteerd was (Behr 1988:33). 

Die aanbevelings van die Eiselen-kommissie het onder andere behels dat: 

• die beheer oor swart onderwys aan die sentrale regering oorgelaat moes word 

• ses streeksrade in die lewe geroep moes word om die desentralisering van 

swart onderwys te behartig en die saamgroepering van homogenegroepe te 

verseker 

• moedertaalonderwys ten minste tydens die primere skooljare ingestel moet 

word 
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• swart ouers groter deelname aan die bestuur van skole behoort te he (Behr 

1988:32-36, Ross 1967:7). 

'n Aanbeveling wat wel praktyk geword het, is die bantering van swart onderwys deur 

die sentrale regering. Die totstandkoming van die Departement van Naturellesake in 

1954 het daartoe aanleiding gegee dat die meeste sendingskole deur die Afdeling Bantoe 

Onderwys van die Departement Naturellesake oorgeneem is. Daardeur het swart 

onderwys in Suid-Afrika 'n staatsondememing geword (Ballinger 1969:349). 

Tydens die parlementere toespraak van Hendrik Frensch Verwoerd (1901-1966), die 

toenmalige minister van Bantoe Onderwys in 1954, het hy die segregasie tussen die 

verskillende rasse opnuut beklemtoon. Hy het onder meer versoek dat Bantoe Onderwys 

aan die eise van die stamtradisies moet voldoen. "Bantu education should have it's roots 

entirely in the native areas and in the native environment and in the native community" 

(Republiek van Suid-Afrika 1954 in Malherbe 1977:546). Swartmense was egter 

suspisieus oor die skielike blanke belangstelling in die bewaring van die swart kulture. 

Die swart kulture het reeds fundamentele veranderinge nader na die Westerse kultuur 

ondergaan as gevolg van blootstelling en van deelname aan Westerse ekonomiese 

bedrywighede. Slegs 37% swartmense het teen die vyftigerjare nog die tradisionele 

leefomstandighede in die tuislande gehandhaaf. Die 63% wat in die blanke gebiede 

gewoon en werk het, was bewus van die verskil in die tipe en gehalte onderwys wat 

blankes teenoor die van swartmense ontvang het. Swartmense het die skielike 

belangstelling in die swart kulture beskou as 'n voorwendsel van die regering om deur 

afsonderlike ontwikkeling swartmense van sosio-ekonomiese deelname te isoleer 

(Malherbe 1977:546-548). 

Die ingeslane weg van segregasie tussen rasse en kulture het verdere momentum verkry 

met die instel van die Coloureds Peoples Act in 1963. Die wet bet bepaal dat onderwys 

vir Kleurlinge onder die Departement van Kleurlingsake sou ressorteer. In 1965 is 

onderwys vir Indiers onder die beheer van die Departement van Indiersake geplaas. Die 

beginsel van CNO vir blankes, wat deur die NP regering na 1948 voorgestaan is, is in 

die National Education Policy Act van 1965 uiteengesit (Christie 1991: 56). Die begrip 
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Nasionaal dui op die kultuur, geskiedenis en taal van die Afrikaner en die blanke 

(Christie 1991:178). 

Geen poging tot die desegregering van die onderwysstelsel is aangewend nie. Uit die 

geledere van die nie-blankes was die mening dat die ongelykheid tussen die groot aantal 

Departemente van Onderwys, steeds 'n realiteit was. 

In 1979 het die Wet op Onderwys en Opleiding (Wet 90van1979), die Wet op Bantoe 

Onderwys van 1953 vervang. Alhoewel meer fondse vir die departement beskikbaar 

gestel is, en Afrikaans en Engels nie meer as voertaal afgedwing is nie, was onderwys 

vir swartmense steeds gesegregeerd en ongelyk aan die van blanke onderwys (Christie 

1991:57). 

In 1980 is die De Lange-kommissie aangestel om ondersoek in te stel na die toestande 

in die onderwys. Aanbevelings moes ook voorgele word aan die hand waarvan 'n nuwe 

onderwysbeleid vir die RSA beplan kon word (Behr 1988:38). Die aanbevelings in die 

De Lange-verslag (kyk. par. 4.4. l. l vir 'n gedetailleerde uiteensetting) kan as die eerste 

tree in die rigting van MO in die RSA beskou word. Die segregasie in die onderwys het 

swart nasionalisme aangewakker en het later in opstand oorgegaan. 

4.3.4.3 Swart nasionalisme en opstand teen Bantoe Onderwys 

Politiesbewuste swartmense het met die totstandkoming van die Unie reeds beswaar 

teen die uitsluiting van swartmense aan politieke deelname gemaak. Verstedeliking van 

swartmense het 'n noodwendige gemtegreerde ekonomiese- en sosiale bestaanswyse 

tussen ras en kultuur tot gevolg gehad. Die swartmense veral was gefrustreerd weens die 

dualisme tussen die natuurlike integrasie op ekonomiese gebied en die segregasiebeleid 

van die regering. 

Vir die doel van die onderhawige navorsing val die klem op die ontevredenheid van 

swartmense oor onderwystoestande en die segregasiebeleid. 
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Die jaar 1976 was 'n belangrike baken in die geskiedenis van swart weerstand teen 

Apartheid in die algemeen en kultuurvreemde onderwys en swak onderwystoestande in 

die besonder. Dit was ook die vonk wat die vuur van weerstand teen alle segregasie in 

die RSA aan die brand gesteek het. Ontevredenheid en opstandigheid oor 

kultuurvreemde onderwys en swak onderwystoestande het 'n lang historiese verloop in 

nie-blanke geledere. 

Reeds in 1658 moes die skoolmeester leerlinge wat as gevolg van die kultuurvreemde 

onderwysinhoude van die skool gedros het, met 'n sopie brandewyn en twee duim tabak 

teruglok skool toe. Selfs die sendingskole, wat 'n groter toegeneentheid teenoor 

swartmense openbaar het, is swak deur swartmense bygewoon. Teen die helfte van die 

twintigste eeu het georganiseerde onderwysopstande 'n algemene gesig geword. 

Opstande het veral op landelike gebiede voorgekom waar onderwysvoorsiening vir 

swartmense 'n groot agterstand teenoor onderwysvoorsiening aan blankes en self 

stedelike swartmense getoon het. Opstande en stakings onder swart leerlinge het in 1920 

onder andere by die Kilnerton Opleidingsentrum en die Lovedale Sendingskool 

voorgekom waar leerlinge aansienlike skade aan eiendom aangerig het (Christie 

1991 :223-227). 

Ontevredenheid met onderwysvoorsiening kan direk gekoppel word aan ontevredenheid 

oor onderwysfinansiering, aangesien onvoldoende fondse tekorte meegebring het wat 

op sy beurt weer onvoldoende onderwysfasiliteite in die hand gewerk het. In 1925 is 

staatsfinansiering ten op sigte van swart onderwys vasgestel op die bestedingsyfers van 

1922. Enige addisionele fondse wat benodig is, moes uit die belasting van swartmense 

verkry word (Malherbe 1977:542). Hierdie maatreel het gekulmineer in 'n groot tekort 

in die finansiering van swart onderwys. 

Verdere stakings en skoolboikotte het gevolg. Ter illustrasie van die swak onderwys

toestande, word die vlak van geskooldheid van die onderskeie bevolkingsgroepe vir die 

tydperk 1937 tot 1957 met mekaar in tabel 2 vergelyk. 
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o/o Blankes o/o Swartes o/o Kleurlinge o/o lndiers 

Geskoold 

Half

eskoold 

On-

86,6 

12,3 

1,1 

5 19,2 38,6 

15 30,1 30,2 

80 50,7 31,1 

Die weerstand teen swak onderwystoestande in swart onderwys het in die vyftiger }are 

'n klemverskuiwing ondergaan. Opstande het 'n duidelik georganiseerde en politieke 

kleur begin aanneem. Politieke groeperinge soos die ANC en die Non-European Unity 

Movement (NEUM) het opposisiegroepe gevorm en onderwysers en leerlinge by hul 

veldtog teen Bantoe Onderwys betrek (Lodge 1985118). Die afkondiging van die Wet 

op Bantoe Onderwys het in 1953 daartoe gelei dat: 

• alle swart skole onder die beheer van die regering geplaas is 

• die sendingskole hul deure as gevolg daarvan moes sluit (Cilliers 1960:43) 

• leerlinggetalle in klasse vergroot het 

• swart onderwysers dubbelsessies op 'n dag in skole moes aanbied 

• onderwyssalarisse nie dienooreenkomstig verhoog is nie (Christie 1991 :228). 
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'n Doring in die vlees van die meeste onderwysers was dat hulle as werknemers van die 

Staat geag is in 'n tydperk: waarin hulle duidelik ontevrede was met die wyse waarop die 

regering van die dag in die behoeftes van swart onderwys voorsien het. In Mei 1954 het 

die ANC 'n Resist Apartheid Campaign geloods. Bantoe Onderwys was een van die sake 

waaroor groot ontevredenheid geheers het. Skool wegbly-aksies is vir April 1955 teen 

Bantoe Onderwys beplan (Christie 1991:228-230).· 

Die sestiger jare is deur 'n steeds groeiende weerstand teen swart onderwys gekenmerk. 

Talle opstande het sedert Republiekwording in 1961 voorgekom. Studente en leerlinge 

wat in betogings en stakings betrokke was, is summier geskors of voor die hof gedaag 

(Christie 1991 :235). 

Die sewentigerjare het die organisasie en stigting van die Black Consciousness 

Movement (BC-movement) gekenmerk. Hui slagspreuk was: "Blackman you are on 

your own" en hul vernaamste doelstelling die volgende: "It is imperative and essential 

that all black people, individuals and organizations, should pull their resources together 

in order to achieve their aspirations. Their future, destiny and ultimate happiness lies in 

their own hands" (Christie 1991:236-237). Uit die BC-movement het verskeie ander 

swart weerstandsbewegings ontstaan wat 'n groot invloed op Ieerlinge en veral 

universiteitstudente gehad het. Studente-onrus was dikwels die uitvloeisel van ander 

politieke stakings soos die mynstakings in 1974. Politieke aktiviste is egter in hegtenis 

geneem en in 1977 is die leiers van die BC-movement tot tronkstraf gevonnis weens hul 

doelbewuste revolusionere aktiwiteite (Motlhabi 1987:118-119,149). 

Die gebeure in Soweto in Junie 1976 het sy oorsprong in 1975 gehad met die 

afkondiging <lat naas moedertaalonderrig in nie-eksaminerende vakke, alle akademiese 

vakke in Afiikaans of Engels op 'n gelyke basis aangebied moes word (Republiek van 

Suid-Afrika 1980:41-42). Opvoedkundiges en swart politici was heftig teen hierdie 

beleid gekant. Op 16 Junie 1976 is 'n massa-optog deur die strate van Soweto gehou. 

Die polisie het ingegryp en 'n twaalfjarige seun Hector Peterson, is noodlottig gewond 

(Republiek van Suid-Afrika 1980:111-119). Die insident het grootskaalse 

geweldpleging aan die gang gesit en geweld het soos 'n veldbrand oor die hele land 
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verspei. Teen 1977 was feitlik alle swart- en liberale studente-organisasies verban. Eers 

teen ongeveer 1978 het 'n mate van orde in die onderwys teruggekeer (Motlhabi 

1987:33). 

Alhoewel die dood van mense nie regverdig kan word nie, het die Soweto-opstande 

nogtans positiewe veranderinge tot gevolg gehad: 

• Afrikaans is as verpligte onderrigmedium opgeskort 

• groter finansiele ondersteuning is aan swart onderwys toegese 

• die benaming van die Departement van Bantoe Onderwys is in 1979 na die 

Departement van Onderwys en Opleiding (DOO) verander 

• meer aandag is aan die voorsiening van onderwysfasiliteite gegee 

• vier jaar later, in 1981, het die RGN opdrag van die regering ontvang om 

ondersoek in te stel na die voorsiening van gelyke onderwysgeleenthede aan 

alle Suid-Afrikaners (Christie 1991:245). 

Die veranderinge het egter nie die drastiese omkering van Bantoe Onderwys oftewel 

"gutter education", soos dit bekend geword het, getoon wat verwag is nie. Swart 

onderwysvoorsiening en -geleenthede was steeds gesegregeerd en ongelyk. 

Die gevolg van die regering se traagheid om daadwerklike verandering in die onderwys 

teweeg te bring, het tot 'n verdere skool wegbly-aksie in 1980 gelei. Hierdie aksie was 

beter as die 1976-opstande georganiseer en feller in omvang. In teenstelling met die 

1976-opstande wat deur die studente-organisasies gernisieer is, is die opstand van 1980 

deur die anti-kapitalistiese en -apartheidsbewegings georganiseer (Work in Progress 

1980:73-74). Die wegbly-aksie het eers in 1981 ten einde geloop. 
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Meer fondse is as gevolg van die onderwysontwrigting vir die opgradering van 

onderwysfasiliteite beskikbaar gestel, maar ontevredenheid het steeds geheers oor 'n 

onderwysstelsel wat steeds gesegregeerd en ongelyk is (Christie 1991:247,250). Christie 

(1991:250) som die uitkoms van die 1976 en 1980 opstande soos volg op: 

"Nevertheless, resistance in schools has put education onto the political agenda". 

lnderdaad het politieke leiers op die skoolonrus gereageer. Op 13 Junie 1980 het die 

Eerste Minister, Sy Edele Pieter Willem Botha (1916), die volgende verklaring in 'n 

toespraak voor die Volksraad uitgereik: "I have already announced that an indepth 

investigation into all aspects of education be undertaken. It has now been decided that 

the Human Sciences Research Council be requested to make recommendations to the 

Cabinet within 12 months ... "(Republiek van Suid-Afrika 1981:kolom 9289) 

In die tydperk 1980-1984 het die leiers van studente-organisasies hul volgelinge op 

vergaderings en kongresse aangemoedig en georganiseer om te mobiliseer en verdere 

weerstand teen Bantoe Onderwys te bied. Opstande het van Saulsville en Atteridgeville 

nabyPretoria tot in Cradock en Port Elizabeth uitgekring (Auerbach 1985:11,12 & 23, 

Bot 1985:2). Die opstandiges wou die stryd teen die regering wen en sy onvermoe om 

die onderwysontevredenheid aan te spreek met die slagspreuk, "Liberation Now, 

Education Later" sigbaar maak (Education in South Africa 1988:22-23). 

In Desember 1985 het ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers ook tot die 

onderwysstryd toegetree. Die nuutgestigte Soweto Parents Crisis Committe (SPCC -

Desember 1985) het later in Maart 1986 onder die naam National Education Crisis 

Committe (NECC), en nog later onder die naam National Education Co-ordinating 

Committee, met die slagspreuk, "People's Education for People's Power" (vgl. par. 

4.5.1.3 en 4.5.1.4), 'n nuwe dimensie aan die onderwysbetogings gegee (Education in 

South Africa 1988:25). Die doelstellings van die NECC was tweeledig: 

• om die stakende leerlinge terug by die skole te kry 
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• om 'n altematief vir Bantoe Onderwys daar te stel (Heese & Badenhorst 

1992:11). 

Met byna twee jaar van ondeni.g verlore en skoolterreine wat in oorlogsterreine omskep 

is, was studente vasbeslote om nie die stryd vir dit waarin en waaraan hulle geglo het, 

gewonne te gee nie. 

Die slagspreuk "People's Education for People's Power" het sedertdien 'n altematiefvir 

onderwysstakings geword. Studente-organisasies het leerlinge aangemoedig om 

klasbywoning te hervat, want is daar gese: "The challenge was to change the schools 

from within ... " (Christie 1991:272). Hierdie skielike ommeswaai in die stryd om 

gelyke onderwysgeleenthede het leerlinge aan die begin van 1986 verward gelaat. 

Sommige was selfs onwillig om die skielike oproep om skoolbywoning te hervat, te 

gehoorsaam. Daarby was skole nie meer vir die skoolgaande jeug 'n 

vanselfsprekendheid nie. Die DOO het skole waar normale onderwys nie plaasgevind 

het nie, gesluit. Die NECC het besluit om hierdie skole oor te neem en om People's 

Education daar te propageer en te organiseer. Die DOO het hierop gereageer deur 

strenger toesig en beheer oor sowel geokkupeerde as ongeokkupeerde skole uit te oefen 

(Education in South Africa 1988:27). 

Die regering het in 1986 met sy voorgestelde Tien Jaar Plan beoog om toestande in 

swart onderwys stelselmatig te verbeter (Bot & Schlemmer 1986: 11) maar het steeds die 

standpunt van gesegregeerde onderwys gehandhaaf Die NECC het die Tien Jaar Plan 

verwerp en met sy bedrywighede soos voor 1986 voortgegaan (Christie 1991 :284-285). 

Teen die einde van 1986 het die DOO ongeveer 73 skole gesluit omdat bykans 70% van 

die DOO-skole deur stakings en onrus ontwrig is. Ongeveer 250 000 swart leerlinge en 

studente het daama met verdere wegbly-aksies begin. Die noodtoestand wat vir 'n 
--

tweede keer in 1986 afgekondig is, het byeenkomste van die NECC verhinder en die 

verdere ontwikkeling van People's Education gekortwiek (Heese & Badenhorst 

1992: 11 ). Die NECC het sover gegaan as om sillabusse in Engels en Geskiedenis vir die 

1987-matrikulante voor te berei. Die beletting op die implementering van die NECC

studiemateriaal en alle byeenkomste van die NECC was soos olie op die reeds 
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brandende vuur (Christie 1991:286). 

Teen die begin van 1987 het studente weer vir onderrig aangemeld. Dit was egter nie 

lank daarna nie dat ontevrendenheid oor die voortdurende swak onderwystoestande 

weer opgevlam het. In Februarie 1988 is die werksaamhede van die NECC verder 

ingekort deurdat die NECC een van die 15 organisasies was wat verban is. Alhoewel die 

NECC studente-opstande nie meer openlik kon organiseer nie, het grootskaalse wegbly

aksies steeds in die loop van 1988 voorgekom. Teen hierdie tyd was 900 DOO-skole 

landwyd (Soweto, Oos Rand, Oos- en Wes-Kaap, Durban omgewing, KwaNdebele, 

KaNgwane en Venda) deur die onderwysonrus geraak. In 1989 het die NECC homself 

ontban en met sy werksaamhede voortgegaan. 

Teen die einde van 1989 het veelseggende politieke veranderinge in die RSA 

plaasgevind. Ondanks die vrylating van politieke gevangenes en die onderhandelinge 

oor 'n demokratiese RSA, het die krisis in swart onderwys voortgeduur. Die 

matriekuitslae van 1989 (42% slaagsyfer) het groot ontevredenheid veroorsaak. Die 

regering het in die loop van 1990 ondemeem om ernstige pogings aan te wend om 

toestande in swart onderwys te verbeter en bestaande probleme aan te spreek (Christie 

1991:290-295). 

Die sigbare studente-ontevredenheid het die sluimerende onderwyser-ontevredenheid 

tot die oppervlak laat kom. Sowat 5000 onderwysers het in 1990 begin staak (Rapport 

1990 in Meyer 1991: 111 ). Met die stakings het onderwysers die reg verbeur om 

leerlinge wat staak, tereg te wys. 'n Groot gedeelte van die skooljaar het weer eens vir 

swart leerlinge onproduktiefverbygegaan (Christie 1991:295). 

Die opkoms van swart nasionalisme het as impetus gedien om die opstand teen Bantoe 

Onderwys in die besonder en gesegregeerde onderwys in die algemeen op die spits te 

dryf Die aandrang op die verrekening van kultuurdiversiteit in die onderwys het 

onderwysbeplanners genoop om 'n altematiewe model vir onderwys te vind. Daar word 

voorts ondersoek ingestel na MO as onderwysmodel in die RSA. 
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4.4 MULTIKULTURELE ONDERWYS IN DIE RSA 

Die onderwysstelsel in die RSA bet tot en met 1993 slegs enkele eienskappe van 

multikulturele integrasie getoon eerder as eienskappe van multikulturele onderwys. 

Vervolgens word ondersoek ingestel na die pogings wat aangewend is om nader na 'n 

MO-mo<.!_el .N- beweeg en die realiteite van die onderwyssituasie in die RSA wat 

struikelblokke in die keuse van MO as onderwysmodel kan wees in oenskou geneem. 

4.4.1 Pogings om multikulturele onderwys in te stel 

Onderwysbelanghebbendes bet verskeie pogings aangewend om die onderwysstelsel in 

die RSA meer legitiem vir al die inwoners van die land te maak. Hierdie pogings kan 

as die eerste tree na MO beskou word. Die onderskeie pogings wat bespreek word, word 

slegs oorsigtelik bespreek, aangesien elke poging 'n navorsingsprojek op sy eie 

verteenwoordig. 

4.4.1.1 Die De Lange-verslag, 1981 

Landswye opstande deur swart leerlinge oor Bantoe Onderwys of "Apartheidsonder

wys" soos ook daarna verwys is, klagtes van die privaatsektor en die arbeidsmark dat 

die skoolstelsel te min prakties opgeleide werkers lewer en vertoe van onderwysers en 

swart gemeenskappe om beter onderwysfasiliteite, bet die regering genoop om 'n 

ondersoek na onderwystoestande in al sy fasette te ondemeem. Die verslag van Regter 

Piet Cillie in 1980 waarin hy die tragiese omstandighede van swart gemeenskappe 

tydens die Soweto-opstande beskryf bet, het as verdere motivering vir 'n ondersoek na 

onderwystoestande gedien (Hartshorne 1992:149-151). 

Die De Lange-kommissie, (wat op verskeie ander kommissies onder andere die 

Watermeyer-kommissie 1863, die De Villiers-kommissie 1880, die Nicol-kommissie 

1939) gevolg bet, kan as die mees omvangryke ondersoek na onderwystoestande sedert 

die Eiselen-kommissie van 1949 beskou word. 

170 



Die regering het die RGN in 1980 versoek om m samewerking met alle 

belanghebbendes 'n wetenskaplike ondersoek te doen na: 

• beginselriglyne vir 'n prakties uitvoerbare onderwysbeleid in die RSA ten 

einde 

• sy inwoners se potensiaal te verwesenlik 

• die ekonomiese groei van die RSA te bevorder 

• die lewensgehalte van al sy inwoners te verbeter 

• die organisasie- en beheerstruktuur en finansiering van die onderwys 

• die raadplegings- en besluitnemingsmeganismes in die onderwys 

• 'n onderwysin:frastruktuur om te voorsien in die mannekragbehoeftes van die 

RSA en die self\rerwesenliking van sy inwoners 

• 'n program ter bereiking van 'n gelyke gehalte onderwys vrr alle 

bevolkingsgroepe (Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 1981: 1 ). 

Die De Lange-kommissie onder voorsitterskap van JP de Lange het sy werksaamhede 

in Augustus 1980 begin. Die Verslag getiteld, Verslag van die Hoojkomitee van die 

RGN-ondersoek na die onderwys - Ondenvysvoorsiening in die RSA, is in 1981 

vrygestel. In sy verslag het die kommissie 'n stel algemene beginsels vir 

onderwysvoorsiening in die RSA uiteengesit. Die hoofbevindinge van die RGN

ondersoek kom daarop neer dat daar opvallende ongelykhede in die voorsiening van 

onderwys vir die verskillende bevolkingsgroepe is. Derhalwe is aanbeveel dat 'n nuwe 

onderwysbedeling tot stand gebring moes word om die progressiewe implementering 

van die beginsel van gelyke onderwysgeleenthede, insluitende gelyke 

onderwysstandaarde, vir alle inwoners van die land te bereik (Raad vir 
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Geesteswetenskaplike Navorsing 1981 : 196-197). 

Die regering het 'n Onderwystaakgroep benoem om die Verslag te bestudeer en 

kommentaar voor te le. Die memorandum van die Onderwystaakgroep het die regering 

in November 1982 bereik en in 1983 het die regering in 'n verslag getiteld, Witskrif oor 

Onderwysvoorsiening in die Republiek van Suid-Afrika, sy beleid oor die strukturering 

van die stelsel van onderwysvoorsiening uiteengesit (Republiek van Suid-Afrika 

1983:1). Hierdie beleid het gestalte gekry in die Wet op die Nasionale Beleid vir 

Algemene Onderwyssake, 7 6 van I 984. 

Die aanbeveling ten opsigte van 'n oorkoepelende onderwysdepartement is nie deur die 

regering aanvaar nie. Die regering was van mening dat elke bevolkingsgroep onderwys 

as 'n Eie Saale moet behartig (kyk par. 4.4.2. l (a)) vir 'n verdere verduideliking van Eie

en Algemene Sake) (Republiek van Suid-Afrika 1983:5, Behr 1988:58). 

Die regering is vanuit 'n wye spektrum gekritiseer oor die handhawing van CNO vir 

blanke onderwys, aparte skole en eie onderwysdepartemente (Hartshorne 1992: 172-

174 ). Van der Stoep som die aanbevelings van die Witskrif soos volg op: "The White 

Paper is lacking in imagination and fails completely to bring to the surface the depth and 

range of the investigation. It does not do justice to it. I am bitterly disappointed with the 

White Paper" (Oggendblad 1981:1). 

Die volgende uitlatings van die pers oor die memorandum van die Onderwystaakgroep 

(1981) kan as 'n verwerping van die Witskrifbestempel word: 

• "Furious members of the committee believe that the government is desperately 

trying to side-step this vital issue" (EP Herald 1981: 1) 
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• "Tragic lack of understanding of the real issues to which government needs to 

address itself' (Sunday Times 1981: 1 ). 

Die aanbevelings van die De Lange-verslag, wat 'n positiewe bydrae tot die wegbeweeg 

van "Apartheidsonderwys" teweeg kon bring, is deur die Witskrif gestuit. Onderwys sou 

na 1983 steeds op die Apartheidsmodel voort gaan. Die retoriek van "separate-but

equal" is steeds deur die regering lewendig gehou. In 'n emosionele betoog, beskryf 

Hartshorne ( 1992: 183) die Witskrif as nuwe wyn wat in ou bottels gegooi is. 

Die aanbevelings van die De Lange-verslag is vrygestel in 'n tydperk waarin dit baie 

moeilik implementeerbaar was. Die beleid van onderwys as Eie Saak het die momentum 

wat die aanbevelings van die Verslag aan onderwyshervormings kon gee, gestuit. 

4.4.1.2 Privaatskole desegregeer 

Die stigting van privaatskole het selde in die verlede, in watter tydsgewrig ook al, die 

algehele goedkeuring van regerings weggedra. Reeds in 1714 het die regering sy 

ontevredenheid oor die privaatskoolbeweging uitgespreek. Privaatskole is egter nie 

verbied nie, aangesien die regering bewus was van die positiewe invloed wat 

privaatskole in die samelewing uitgeoefen het (Du Toit 1970:16,29). 

Die teenreaksie van die blanke Engelssprekendes op die instel van die CNO-skolestelsel 

deur die NP-regering na 1948, het gelei tot die stigting van 'n groot aantal privaatskole 

in noue samewerking met die kerk. Huidig ressorteer hierdie groep skole onder die 

Independant Council of Schools (ICS) en was teen 1987, ongeveer 77 lede sterk. In die 

periode na 1948 het die privaatskole en die regering bewustelik besluit om mekaar te 

ignoreer (McGregor & McGregor 1992:343). 

Teen die sestigerjare het 'n wereldwye herlewing in die Katolieke Kerk meegebring dat 

Katolieke privaatskole in die RSA hul teen Bantoe Onderwys begin uitspreek het 

(Christie 1991:94). Hierdie houding van die Katolieke- en selfs van die Anglikaanse-, 

Metodiste- en Protestantse privaatskole het gelei tot die aankondiging in 1976 dat die 
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privaatskole hulle deure vir leerlinge van alle rasse gaan oopstel. Die regering het 

daarop gereageer deur die privaatskole daarvan te besk.uldig dat hulle 

Apartheidswetgewing verbreek. Die regering het wel toestemming verleen tot die 

toelating van swart leerlinge mits die getalle van blanke leerlinge in die skole in die 

meerderheid bly en die aansoek van elke swart leerling sorgvuldig oorweeg word. 

Indien 'n privaatskool nie aan die voorskrifte vir die toelating van swart leerlinge 

voldoen nie, kan staatsubsidie onttrek word. Die houding van die regering jeens 

privaatskole het teen 1986 versag en daarna is 'oop' privaatskole gewettig. Die regering 

het steeds die sanksie behou deur twee tipes subsidiestelsels in te stel naamlik: 

• Indien 'n skool meer swart leerlinge as blanke leerlinge ingeskryf het, ontvang 

so 'n skool 15% subsidie. 

• lndien 'n skool minder swart as blanke leerlinge ingeskryf het, ontvang so 'n 

skool 45% subsidie (Christie 1991:95-96). 

Aan die begin van 1988 was daar reeds 14 543 leerlinge (5 974 swart, 5 620 bruin en 

2 949 Indier) in 'blanke' privaatskole. 'n Staatsubsidie van 15% is aan 58 privaatskole 

en 'n staatsubsidie van 45% aan 90 privaatskole oorbetaal. Geen privaatskole is subsidie 

geweier nie (Botha 1990:54). 

4.4.1.3 Onderwysmodelle, 1991 

In 1990 het die blanke onderwysstelsel 'n nuwe fase betree, naamlik 'n fase waarin 

blanke skole swart leerlinge kon toelaat. Drie bykomende modelle van 

onderwysvoorsiening is deur die regering daargestel sodat gemeenskappe wat groter 

verantwoordelikheid vir die bestuur van hul eie skole wou verkry, die geleentheid 

daartoe gebied is. 
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Die motivering vir die ontwikkeling van die bykomende onderwysmodelle kan soos 

volg uiteengesit word: 

• dat daar 'n toenemende demokratisering van gemeenskappe plaasvind waarin 

die individu groter seggenskap in die regulering van sake wat horn en sy 

kinders raak, eis 

• 'n toenemende diversiteit van godsdiens, waardes, lewensuitkyk, begeertes, 

behoeftes en aspirasies het die homogene gemeenskappe van vroeer as gevolg 

van verstedeliking en industrialisasie, begin vervang ( Opvoeding en Kultuur 

1991:2). 

'n Verdere realiteit was die steeds toenemende vermindering in die getal blanke 

leerlinge. Sommige blanke skole moes selfs gesluit word. In teenstelling daarmee was 

die swart skole oorvol en is onderwysfasiliteite ondervoorsien (Breaktime 1990:7). 

Weens druk uit verskeie oorde het die regering in 1990 drie onderwysmodelle, ook 

bekend as die Clase-modelle, voorgestel waarvolgens ouers 'n keuse kon maak ten 

opsigte van die aard van die leerlingsamestelling in die skool (mono-rassig of multi

rassig) (Die Unie 1990:133-135). 

• Model A 'n Skool kan van 'n staatskool omskakel na 'n privaatskool 

• Model B: 'n Staatskool se bestuursraad kan sy eie toelatingsvereistes vasstel 

• Model C: 'n Staatskool kan tot 'n staatsondersteunde skool omskep word 

• Die status quo, dit wil se die bestaande stelsel van onderwysvoorsiening word 

gehandhaaf 

175 



Die regering het streng voorwaardes neergele indien enige van die drie modelle gekies 

word: 

• alle skole sal steeds onder die Departement van Blanke Onderwys ressorteer 

• moedertaalonderrig (Afrikaans of Engels) bly van krag 

• leerlinginsk:rywings word steeds vanuit die voedingsarea van die skool aanvaar 

• onderrig in die skole word steeds op 'n Christelike Nasionale grondslag 

gefundeer 

• skole moet steeds hul tradisionele waardes en norme behou (Christie 

1991:191). 

Bovermelde modelle bied die geleentheid tot onderwysvoorsiening binne die raamwerk 

van: 

• monokulturele onderwys (leerlinge van dieselfde kultuurverband binne 

dieselfde skool) binne private en staatsondersteunde skole (Modelle A en C) 

• multikulturele onderwys (kinders van verskillende kulture binne dieselfde 

skool) binne staatskole (Model Ben C) (Die Vrystaatse Onderwyser 1991:2). 

Die instelling van die bykomende onderwysmodelle kan beskou word as 'n proses om 

nader na geiiltegreerde, nie-rassige onderwys te beweeg. Desondanks is die beginsels 

van MO nog ver buite die bereik van die ondei"wysstelsel in die RSA Volgens Coutts 

(1990:22) veroorsaak die toelatingskriteria en voorwaardes waarvolgens skole model 

C-skole kan word "an inevitable assimilatory thrust within the schools. Potential cultural 

disjunctions tend thereby to be minimised". Volgens Hartshorne (1992:335-337) is die 

onderwysmodelle bloot 'n langtermyn strategie om die eksklusiwiteit van Afrikaner 

skole instand te hou. Hy gaan voort deur te se dat die instelling van die 

176 



onderwysmodelle 'n baie deursigtige vertragingstaktiek van die regering is om onderwys 

ten voile te segregeer. Hartshorne gee egter ook toe dat die selektiewe oopstelling van 

blanke skole die voordeel inhou dat 'n gemeenskapshoudingsverandering teenoor ander 

kultuurgemeenskappe kan intree en dat swart leerlinge aan beter onderwysfasiliteite 

blootgestel kan word. Maar hy waarsku ook dat die selektiewe oopstel van blanke skole 

geensins die krisis en ontevredenheid in swart onderwys, wat met skool wegbly-aksies 

gepaard gaan, oplos nie. 

4.4.1.4 Gerntegreerde onderwys 

Afgesien van die privaatskole wat vanaf 1976 'n gerntegreerde leerlingkorps toegelaat 

het, het daar gedurende 1986-1988 tot 11 staatskole by die regering aansoek gedoen om 

leerlinge van ander bevolkingsgroepe toe te laat. Die regering het egter hierdie versoeke 

geweier as gevolg van sy verkiesingsbelofte van 'n eie blanke gemeenskapslewe en 

hierby inbegrepe eie skole (Botha 1990:56). 

Die ontevredenheid oor die huidige onderwysstelsel in die RSA het tot die instelling van 

altematiewe wyses van onderwysvoorsiening gelei. 

Een daarvan was die stigting van die New Era School Trust (NEST) in 1981 wat nie

rassige onderwys as uitgangspunt het. Pogings is aangewend om 'n klimaat van 

onderlinge respek vir diverse kulture, rasse en religieuse groepe in die skole te 

bewerkstellig. Kenmerkend van die NEST-skole is die beleid van gelyke kulturele 

verteenwoordiging van die vier bevolkingsgroepe van die RSA in die klaskamer (Botha 

1990:55). Die NEST-skole verskil van privaatskole in die opsig dat daar nie slegs een 

kulturele etos in die skool aangehang word nie, maar dat daar gestreef word na die 

ontwikkeling van 'n skooletos waarin alle kulture wat in die skool verteenwoordig is, 

geakkommodeerword (Samuel 1991:20). Die eerste NEST-skool is in Januarie 1987 in 

Tongaat begin (Botha 1990:56). Die Uthongathi-skool aan die Natalse suidkus vorm ook 

deel van die NEST-skole. Samuel (1991:21) beskryf die omstandighede in die skole 

soos volg: "What emerges is that students themselves begin to fashion a new 

vocabularly of cultural values which is often more free, open and relaxed and this often 
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has parents amazed. The group of students who emerge from Uthongathi therefore have 

one of the most valuable assets of multi-culturalism". 

Die strewe na 'n multikulturele skooletos plaas die NEST-skole in die kategorie van 

onderwysvoorsieningsinstansies naaste aan die MO-model. 
' 

4.4.2 Die realiteite van die Suid-Afrikaanse onderwyssituasie 

Die begrip rea/iteite in die onderhawige navorsing dui op daardie faktore wat moontlike 

struikelblokke in die weg van onderwysveranderinge op weg na MO kan wees. Slegs 

enkele geselekteerde realiteite wat met hierdie navorsing verband hou, word vervolgens 

kortliks aan die orde gestel. 

4.4.2.1 Die gepolariseerde karakter van die onderwys 

'n Uitstaande kenmerk van die onderwyssituasie in die RSA is die gepolariseerdheid 

daarvan. Geselekteerde faktore wat tot hierdie gepolariseerdheid aanleiding gee, is die 

volgende: 

(a) Onderwys as 'n Eie- en 'n Algemene Saak 

Vir die bespreking van onderwys as Eie- en Algemene Sake word die aandag in die 

besonder op die volgende sake wat aanleiding tot Eie- en Algemene Sake gegee het, 

gevestig: 

• CNO wat na 1948 as onderwysbeleid gevolg is en die groei van Afrikaner

nasionalisme 

• die Wet op Nasionale Onderwysbe/eid, 39 van 1967 waarvolgens die onderwys 

van blankes op 'n Christelik, Nasionale en eenheidsgrondslag geplaas is, maar 

met die uitsluiting van die Kleurlinge, swartmense en Indiers 
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• die ontwikkeling van onderwys sedert 1983 met die verskyning van die 

Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die RSA, die Grand.wet van die 

Republiek van Suid-Afrika 1983 en die Wet op Nasionale Beleid vir Algemene 

Onderwyssake, 76 van 1984. 

In 1984 is die Suid-Afrikaanse Grondwet gewysig om voorsiening te maak vir die 

deelname van die Indier- en Kleurling bevolkingsgroepe aan die verkiesing van die 

Parlement van die Republiek van Suid-Afrika. Volgens die 1984-wetgewing het 'n 

Driekamer parlement tot stand gekom, naamlik die Huis van Mgevaardigdes (vir 

Indiers), Huis van Verteenwoordigers (vir Kleurlinge) en die Volksraad (vir blankes). 

Die swart kultuurgemeenskappe word nog nie in die nuwe wetgewing geakkommodeer 

rue. 

Artikel 14(2) van die Grondwet van 1983 bepaal dat onderwys op alle vlakke as Eie 

Saak hanteer moet word en binne die partikuliere lewensbeskoulike en kulturele 

raamwerk van die betrokke k.ultuurgemeenskap moet plaasvind (Republiek van Suid

Afiika 1983:5). Hiervolgens is vyf onderwysdepartemente met uitvoerende gesag beklee 

naamlik die Departement van Nasionale Opvoeding {algemene onderwyssake), die 

Departement van Onderwys en Kultuur, Volksraad (blanke onderwys as Eie Saak), 

Departement van Onderwys en Kultuur, Huis van Mgevaardigdes (Indier onderwys as 

Eie Saak), Departement van Onderwys en Kultuur, Huis van Verteenwoordigers 

(Kleurling onderwys as Eie Saak) en die Departement van Onderwys en Opleiding 

(swart onderwys binne die grense van die RSA) (Hartshorne 1992:180). 

Elke kultuurgemeenskap het sy onderwys as Eie Saak. Gedesentraliseerde substrukture 

wat bekend staan as Uitvoerende Departemente van Onderwys, met 'n minister van 

Onderwys en Kultuur, 'n Direkteur-generaal en 'n Uitvoerende Direkteur aan die hoof 

is vir die voorsiening en administrasie van onderwys as Eie Saak verantwoordelik. Die 

substrukture beheer en dien die skole van 'n spesifieke bevolkingsgroep of 

kultuurgemeenskap. Onderwys as Eie Saak beheer ook die volgende (Republiek van 

Suid-Afrika 1983:5): 
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• onderrig deur middel van korrespondensie, en instellings wat sodanige 

onderrig verskaf 

• ambagsopleiding van volwassenes by sentrums ingestel deur die 

Staatspresident, en handelende volgens die voorskrifte van artikel 19( 1 )(a) van 

die Grondwet 

• opleiding van kadette by skole ingevolge artikel 3(1) van, en onderworpe aan, 

die Verdedigingswet, 1957 en amptelike sport. 

Algemene onderwysaangeleenthede word deur die Minister van Nasionale Opvoeding 

as algemene beleidmaker hanteer. Die bevoegdhede van die Minister van Nasionale 

Opvoeding word in Afdeling 2(1) van die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene 

Onderwyssake, 76 van 1984 uiteengesit (Republiek van Suid-Afrika 1983:5) 

• Die Minister kan by kennisgewing in die Staatskoerant die algemene beleid 

bepaal wat met betrekking tot formele, informele en nie-formele onderwys in 

die Republiek van Suid-Afrika gevolg moet word ten opsigte van: 

• norme en standaarde vir die finansiering van lopende en kapitaalkoste 

van onderwys vir alle bevolkingsgroepe 

• salarisse en diensvoorwaardes van personeel 

• professionele registrasie van onderwysers 

• norme en standaarde vrr leerplanne en eksaminering, en vir 

sertifisering van kwalifikasies vir formele, informele en nie-formele 

onderwys. 

Binne die raamwerk van die Grondwet sou die volgende ook as algemene sake hanteer 
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word (Republiek van Suid-Afrika 1983:6): 

• Die beplanning van grondslae waarvolgens en waarbinne afwyking van die 

beginsel van eie onderwys in afsonderlike onderwysinrigtings vir elke 

bevolkingsgroep gemagtig kan word, vir sover eie onderwysdepartemente 

daarvan gebruik wil maak. 

• Die insameling van inligting wat benodig word. 

Die sake wat nie uitdruklik die verantwoordelikheid van die Minister van Nasionale 

Opvoeding is nie, is die verantwoordelikheid van die Ministers van Onderwys en 

Kultuur en die Minister van Onderwys en Opleiding. Die Minister van Nasionale 

Opvoeding tree dus as beleidmaker op terwyl die onderskeie Ministers van Onderwys 

en Kultuur en die Minister van Onderwys en Opleiding algemene beleid uitvoer 

(Onderwysrealiteite in Suid-Afrika: 1991 1992:3-6). 

Bovermelde wetgewing en in die besonder die kwessie van Eie Sake het tot gevolg 

gehad dat segregasie in die onderwys steeds nie aangespreek is nie. Afsonderlike 

onderwysdepartemente en fasiliteite is as gelyke onderwysgeleenthede bestempel. 

Hartshorne (1992:181) spreek egter die volgende gedagte rondom die "separate-but

equal" cliche uit: "Could the government achieve both equality and separation? If 

equality was to achieved would separatedness not have to be surrendered? If 

separatedness remained a 'non-negotiable' would there be any real meaning to equality? 

Were separateness and equality reconcilable?". 

Verdere kritiek wat teen die beleid van Eie Sake uitgespreek is, is dat: 

• die keuse van ouers ten opsigte van die onderwys vir hul kinders beperk word 

• die ideaal van nie-rassige onderwys nie binne die beleid van Eie Sake tot stand 
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kom me en kontak tussen leerlinge van verskillende kultuurgroepe me binne 

gesegregeerde skole moontlik is nie 

• standaarde binne die verskillende onderwysdepartemente duidelike verskille 

toon (Botha 1990:117-118). 

Dit alles het aanleiding gegee tot die uitspraak dat die huidige onderwysstelsel nie 

legitiem is nie en slegs 'n voortsetting van Bantoe Onderwys is. Hierdie uitspraak het 

veral in swart onderwys gelei tot die sabotering van die onderwysstelsel deur diefstal 

van staatseiendom en agterlosigheid en traagheid van onderwysers in die uitvoering van 

pligte (Departement van Onderwys en Opleiding 1992 Jaarverslag 1993:25). 

In sy openingstoespraak in die parlement op 29 Januarie 1993 het die Staatspresident 

aangekondig dat daar doelgerig na 'n nie-rassige onderwysstelsel beweeg moet word 

(Republiek van Suid-Afrika 1993: kolom 6). Tot en met die instel van 'n nie-rassige 

onderwysstelsel moet die realiteit van Eie en Algemene Sake of meer eksplisiet gestel, 

gesegregeerde onderwys as deel van die onderwysstelsel in die RSA beskou word. 

(b) Agterstand in swart onderwys 

Die agterstand in swart onderwys het 'n lang historiese aanloop (kyk par. 4.3) en het 

sedert 1976 in 'n volskaalse onderwyskrisis ontaard (Black Education in South Africa 

s.a. :4). Die gevolge van die agterstand in swart onderwys word in die werksdokument 

van die ANC oor die onclerwys soos volg saamgevat (Discussion Paper for the ANC on 

Education Policy 1991 :6): 

• tekortkominge in die voorsiening van onderwysfasiliteite vir voorskoolse 

kinders 

• 'n tekort aan skole 
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• 'n oorbenutting van bestaande fasiliteite 

• 'n tekort aan handboeke 

• hoe uitvalsyfer 

• hoe druipsyf er by matrikulante 

• toekenning van skole aan swartgemeenskappe met die oog daarop om swart 

skole binne die jurisdiksie van die bantustans te laat val 

• swak en ongekwalifiseerde onderwysers 

• lae vlakke van geletterdheid onder die swart bevolking in die RSA 

• afwesigheid van fasiliteite vir volwassene-onderwys 

• verskraalde opleiding van werkers 

• burokratiese, oneffektiewe en korrupte onderwysadministrasie 

Bogenoemde kan soos volg saamgevat word: "a long period of historical neglect and 

underspending by government" (Black Education in South Afiica s.a.:4). 

Ongeveer dieselfde bedrag wat op blanke onderwys spandeer word, word ook op swart 

onderwys spandeer. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die blankes ongeveer 

200/o van die totale bevolking van die RSA uitmaak. Onderwys vir blankes is daarby ook 

verpligtend en gratis tot en met die ouderdom van 16 jaar terwyl onderwys vir swartes 

n6g gratis n6g verpligtend is (Christie 1992:39). 

Tabel 3 toon die staat se persentasie uitgawe ten opsigte van onderwys vir die 

verskillende bevolkingsgroepe oor 'n tydperk van 12 jaar. 
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JAAR SWART KLEURLING ASieR BLANK 

1969170 16% 10% 4% 70% 

1974175 15% 10% 5% 70% 

1979/80 24% 10% 5% 62% 

1984/85 31% 12% 5% 52% 

1988/89 44% 12% 5% 40% 

1989/90 45% 12% 5% 38% 

1990/91 44% 14% 6% 37% 

1991/92. 48% 13% 5% 33% 

* syfers sluit ekstra bedrae vir die uitwissing van agterstande uit. 

Die materiele agterstand het tot 'n veel groter agterstand gelei: "These problems have 

resulted in deep rooted and serious consequences for the education system as a whole" 

(Discussion Paper for the ANC on Education Policy 1991 :7). Die agterstand het tot die 

vernietiging van 'n leerkultuur by swart leerlinge gelei en in sommige gevalle tot die 

afwysing van onderwys in die geheel en derhalwe tot die vermorsing van menslike 

potensiaal wat weer 'n destruktiewe effek op die ekonomie het (Discussion Paper for the 

ANC on Education Policy 1991:5). 

Die lae moraal van swart leerlinge is gevoed met 'n gevoel dat die onderwysstelsel nie 

legitiem is nie en 'n toenemende verwerping van die stelsel het skoolboikotte tot gevolg 
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gehad (vgl. par. 4.3.4.3). Die staking van onderwysers vanaf 1990 het 'n totale 

"breakdown of a learning culture" tot gevolg gehad (Christie 1992:44-48). 

Oppervlakkige agterstande (tekorte aan onderwysfasiliteite) kan makliker as 

dieperliggende agterstande (die afwesigheid van 'n leerkultuur) reggestel word en 'n 

nuwe onderwysbedeling in die RSA sal met hierdie realiteit moet rekening hou. Die 

realiteit van die akademiese en morele agterstand van swart leerlinge, kan ontwikkel in 

een van die grootste probleme vir kurrikulumontwikkeling in 'n toekomstige nie-rassige 

onderwysstelsel. Daar is reeds by sommige blankes die vrees dat onderwysstandaarde 

sal daal. 

{c) Onderwys as 'n instrument vir die oordra van 'n bepaalde ideologie 

In 'n referaat getiteld "Onderwys en die politieke gemeenskap" beskryfDe Klerk (Behr 

1986:10) die onderwys soos volg: "Die onderwys is, intensioneel of nie, ook 'n politieke 

pottebakker". Die politieke geskiedenis van die RSA kan metafories as ideologiese 

pottebakker van die samelewing voorgehou word. Elke regering het sy ideologiese 

doelstellings gehad wat die politieke toneel oorheers het. Die oordra van 'n partikuliere 

ideologie deur die onderwys is nie in die Suid-Afiikaanse geskiedenis onbekend nie. 

Paragraaf 4.3. l tot 4.3.4 toon die tydperke en invloede van vorming baie duidelik aan. 

Opsommenderwys kan die volgende tydperke, regerings en ideologiee aangetoon word: 

• Die sewentiende en agtiende eeue is gekenmerk deur 'n sterk Nederlandse 

invloed. 

• Gedurende die negentiende eeu het die Britse regering sy invloed deur 'n 

verengelsingsbeleid laat geld. 
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I 
I 

• Die twintigste eeu kenmerk die opkoms en bloei van Afrikaner nasionalisme 

(veral in die noorde van die land) met 'n Christelik Nasionale ideologie. 

Ter illustrasie word slegs na twee onderwysmodelle verwys waardeur bepaalde 

ideologiee oorgedra is, naamlik die Christelik Nasionale ideologie soos deur CNO 

voorgestaan en die ideologie van Marxisme/sosialisme soos deur People's Education 

voorgestaan. 

• Die kontemporere onderwys in die RSA is geskoei op die Christelik Nasionale 

ideologie soos deur die regering voorgestaan (Republiek van Suid-Afrika 

1983:4). In die skoolkurrikulum is ruim daarvoor voorsiening gemaak deur 

jeugweerbaarheidskursusse en die bywoon van veldskole (Botha 1990:51). 

Volgens Behr (1988:98) is die skakel tussen die Christelik Nasionale ideologie 

en die onderwys die volgende: " ... education must ensure that every individual 

is moulded in the image of God, so that he can become 'fully equipped for 

every good work'. 'National' is seen as love for one's own culture and heritage. 

Christian and national go hand in hand, and the school is at the heart of 

national life". 

Die CNO-ideologie is grotendeels deur die blanke gemeenskap aanvaar maar 

kritici het CNO as propaganda veroordeel (Botha 1990:51). Die Christelik 

Nasionale inslag in alle beleid en wetgewing word veral deur swartmense as 

een van die redes beskou wat tot die eksklusiewe en bevoorregte posisie van 

die blanke gelei het. Tydens die konferensie wat deur die SPCC op 27 en 28 

Desember 1985 gereel is, is die volgende resolusie met betrekking tot CNO 

geneem (South African Institute ofRace Relations 1986:5): 

• "it devides people into classes and ethnic groups 

• is essentially a means of control to produce subservient, docile people 
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• indoctrinates an domesticates 

• is intended to entrence apartheid and capitalism". 

Alternatiewe ideologiee, veral in swart gemeenskappe, word as teenvoeter teen die 

Christelik Nasionale ideologie gestel. 

• People's Education wat op 'n Marxisties-sosialistiese ideologie gebaseer is, 

word tans in swart gemeenskappe as alternatief vir CNO gestel. Een van die 

redes daarvoor is die volgende: ''People's Education eliminates capitalist norms 

of competition, individualism, and stunted intellectual development and one 

that encourages collective input and active participation by all . . . " (South · 

African Institute of Race Relations 1986:5). 

Die omvang van kulturele diversiteit in Suid-Afrika noodsaak 'n sensitiwiteit rondom 

die aangeleentheid van ideologie, aangesien 'n ideologie dikwels deur die voorstanders 

daarvan nie as ideologie ervaar word nie. 

( d) Alternatiewe onderwys 

Sedert die De Lange-verslag in 1981 sien swartmense met verwagting uit na 'n nie

rassige, verenigde en demokratiese onderwysstelsel. Die keuse van swart leerlinge om 

'n nie-rassige onderwys as alternatief te kies, het sedert die tagtigerjare vergroot met die 

toename in privaat gesubsidieerde en gedeeltelik staatsgesubsidieerde alternatiewe 

onderwys. Die volgende word onder andere as alternatiewe onderwys in die RSA gebied 

(Hartshorne 1992:350-351): 

• Engelsmedium privaatskole wat wel op 'n beleid van nie-rassigheid aanspraak 

maak maar die tradisionele etos van die skool behou (vgl. par. 4.4.1.2) 

• Skole wat wel 'n etos-verandering aanbring soos onder andere Woodmead en 

Sacret Heart, en aan die South African Association of Independant Schools 
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(SAAIS) eerder as aan die tradisionele organisasies van privaatskole behoort. 

• Die NEST-skole (vgl. par. 4.4.1.4) en die Leadership Education and 

Advancement Foundation (LEAF) wat sedert hul stigting 'n beleid van nie

rassigheid volg. 

• Privaatskole, onder ander Barnato Park wat in geboue gehuisves word wat 

voorheen aan die staat behoort het. Hierdie tipe altematiewe onderwys word 

deur leerlinge van veelrassige gemeenskappe gebruik. 

• Die Accelerated Christian Education (ACE) wat as 'n beweging van 

altematiewe onderwys ontstaan het weens die toenemende sekularisasie van 

hoofstroomonderwys. 

• Die Clase-modelle waar bestuursliggame self die toelatingsvereistes tot die 

skool bepaal (vgl. par. 4.4.1.3). 

• Die gemeenskapsgerigte privaatskole wat uit algehele privaat fondse bedryf 

word en wat in industriele en groot metropolitaanse gebiede bedrywig is. 

• People's Education (vgl. par. 4.4.2. l(c)) wat veral in swartgemeenskappe aan 

die orde van die dag is en as't ware onderwys-in-verset teen afsonderlike 

onderwysvoorsiening en die heersende sosiopolitieke bedeling is (Booyse 

1992:(i)). 

Die bywoon van altematiewe onderwys is tot 'n klein getal swart leerlinge beperk 

vanwee die finansiele implikasies wat dit inhou en die nie-bereikbare afstande wat 

afgele moet word om die skole byte woon. 

Die verdeling van onderwys as Eie- en Algemene Saak, die gebruik van die onderwys 

as medium vir die oordra van 'n bepaalde ideologie en die wye keuse van altematiewe 

onderwysvoorsiening, is maar enkele aspekte wat 'n polariserende effek op die onderwys 
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in die RSA het. Dit bring ook die kwessie van onderwysstandaarde en uiteindelik die 

geldigheid van die matrikulasiesertifikaat in die gedrang. 

4.4.2.2 Teenstelling tussen Eerste- en ~erde Wereldkomponente 

Die begrippe &rste Wereld en Derde Wereld is in die omgangstaal twee uiteenlopende 

begrippe. Dit word beskou as antoniem.e en begrippe wat teenoorstaande pole 

verteenwoordig. Die begrip Eerste Wereld dui op 'n hoogsontwikkelde industriele 

ontwikkeling terwyl die begrip Derde Wereld op 'n tradisionele leefwyse dui. Volgens 

Coutts (1990:5) bestaan die RSA-samelewing uit 'n inheemse meerderheid 

(swartmense), wat in die verlede buite die "mainstream Western industrial culture upon 

which the country's schooling, economy and technological advancement largely 

depends" gestaan het, en 'n immigrante minderheid (blankes). 

Die polarisasie word verder gekompliseer met die verstedeliking van die inheemse 

bevolking, die ontwikkeling van 'n swart middelklas, en die stygende getalle van die 

inheemse bevolking. Die vraag wat ten opsigte van die situasie ontstaan, is in hoe 'n 

mate 'n toekomstige onderwysbedeling hierdie realiteit gaan en of kan verdiskonteer? 

MO as onderwysmodel, soos toegepas in oorsese lande byvoorbeeld die VSA, kan nie 

sondermeer op onderwystoestande in Suid-Afrika toegepas word nie. Toestande wat 

wissel van eerste tot derde wereldomstandighede moet in berekening gebring word by 

die keuse van 'n onderwysmodel. Die RSA verskil van die VSA in die sin dat die 

samelewing in die VSA uit 'n groot Eerste Wereldkomponent en 'n klein Derde 

Wereldkomponent bestaan. Die teenoorgestelde word in die RSA aangetref. Volgens 

Coutts (1992:9) is 'n mate van Afrikanisering van die onderwys onafwendbaar. Tog 

moet gewaak word teen 'n moontlike 'white flight' (vgl. hfst. 2 par. 2.3.3. l{d)) wat nie 

uitgesluit is nie. 
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4.4.2.3 Die "verlore generasie" 

Die "verlore generasie" verwys na 'n groot aantal swart leerlinge wat as gevolg van die 

onrustoestande in swart onderwys sedert 1976, die skool verlaat het of minimale 

onderrig en kontakonderwys gehad het. Sommige van die skoolverlaters het slegs 'n paar 

jaar skoolopleiding voltooi. 'n Groot aantal skoolverlaters kan dus as ongeletterd beskou 

word. Die betekenis van geletterdheid wat binne die Suid-Afrikaanse konteks geld, is 

deur C S Ellis van die RGN se Instituut vir Onderwysnavorsing vasgestel as die 

suksesvolle voltooiing van vyf skooljare (Education in South Africa 1988:2). 

'n Verslag van die Research Institute for Education Planning aan die Universiteit van die 

Oranje-Vrystaat toon dat daar in 1984, 129 661 swart leerlinge was wat skole sonder die 

voltooiing van graad een verlaat het. Diegene word dan ook as ongeletterd beskou. In 

dieselfde jaar het 130 164 swart leerlinge die skool semi-geletterd verlaat met 'n 

opleiding tot slegs standerd twee (Black Education in South Africa s.a.:4). 

Hertoelating tot die skool is ook 'n problematiese aangeleentheid aangesien die leerlinge 

die ouderdomsgrens vir die bepaalde onderwysfases verbygesteek het (Heese & 

Badenhorst 1992:11,94). Heese & Badenhorst (1992:55) is van mening dat die 

heropleiding van die "verlore generasie" die probleem kan aanspreek maar waarsku dat 

"returns on investment in this area are low". Die gegewens in Tabel 4 dui op die tendens 

van premature skoolverlating van swart leerlinge. Afgesien van die ongeletterdheid van 

hierdie vroee skoolverlaters het "die geslag leerlinge van 1976, 1981, 1985/86, waarvan 

sommige selfs onderwysers in skole in Soweto geword het, nooit 'n rolmodel van orde 

en normaliteit geken nie. Die gees van rewolusie wat oor die jare gevestig is, het 

skynbaar die oorheersende waardestelsel geword" (Departement Onderwys en Opleiding 

1993:11). 
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VLAK GETAL LEERLING % 

INSKRYWINGS UITVLOEI 

GRAADl 1 281 606 207 100 15,4 

GRAAD2 912 509 45 200 11,5 

STANDERD 1 855 495 49 900 10,8 

STANDERD2 750 461 313 100 9,5 

STANDERD3 726 409 56 500 9,2 

STANDERD4 624 530 46 000 7,9 

STANDERD5 562 356 34 500 7,1 

STANDERD6 563 568 65 700 7,1 

STANDERD7 467 129 47 900 5,9 

STANDERD8 383 286 43 100 4,8 

STANDERD9 319 197 42600 4,2 

Die "verlore generasie" bly 'n realiteit in die Suid-Afrikaanse onderwyssituasie en baie 

denkarbeid sal gedoen moet word om hierdie groep weer binne die onderwysstelsel te 

akkommodeer. 

4.4.2.4 Verskuilde agenda 

Die huidige Suid-Afrikaanse regering word vanuit linkse en radikale geledere van 'n 

verskuilde agenda beskuldig omdat die regering die status quo met betrekking tot 

apartheidsonderwys wil behou. Die bantering van die kwessie oor die onderbenutting 

van blanke fasiliteite en die daling in leerlinggetalle in blanke onderwys sedert 1990, 

het die verskuilde agenda van die regering geopenbaar (Metcalfe 1991:xi). Die 
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verduideliking van die Minister van Onderwys dat lee plekke in blanke skole nie deur 

swart leerlinge gevul kan word nie aangesien onderwys 'n Eie Saak is, is skerp 

gekritiseer. In 1989 was 23 van die 45 blanke hoerskole en 66 van die I 09 laerskole in 

die Johannesburg munisipalegebied onderbenut (Republiek van Suid-Afrika 1989:kolom 

243-250). Na die dreigement van die NECC om lee blanke skole vir swart onderwys oor 

te neem, het die hoop opgevlam dat die regering onderbenutte blanke skole sou sluit en 

die beginsel van amalgamasie sou toepas. Die regering het egter alternatiewe 

onderwysmodelle, die sogenaamde Clase-modelle voorgestel as alternatief aan die hand 

waarvan swart leerlinge op selektiewe basis tot blanke skole toegelaat kon word 

(Hartshorne 1992:335). 

Die beskuldiging is gemaak dat die regering slegs daarop uit is om die Clase-modelle 

te gebruik om die huidige krisis in die onderwys te ontlont. 'n Toekomsvisie weg van 

apartheidsonderwys het nog ontbreek: "The three Clase models ... could be used in the 

future by Afiikaans schools to maintain there exclusive nature" (Hartshorne 1992:335). 

Die vertroue van linkse en radikale groepe in die regering se opregtheid om die 

onderwysstelsel te hervorm na 'n nie-rassige, demokratiese stelsel, is ernstig geskaad. 

Alle voorstelle van die regering, insluitende die Onderwysvernuwingstrategie van 1991 

(wat in hoofstuk 5 aan die orde gestel word) word met agterdog bejeen: "However these 

measures [Education Renewal Strategy, (ERS)] are geared more towards maintaining 

control during the political transition than developing systematic policies to resolve the 

education crisis" (Christie 1992:38). 

4.4.2.5 'n Diversiteit van kulture 

'n Wye verskeidenheid kulture word in die Suid-Afrikaanse samelewing 

verteenwoordig. Die diversiteit van die kulturele samestelling van die Suid-Afrikaanse 

samelewing is 'n realiteit waaraan nie ontkom kan word nie. Na die promulgering van 

Wet 76 van 1984 word taal en godsdiens as Eie Sake binne die onderwys hanteer. Die 

diversiteit in die RSA ten opsigte van taal en godsdiens blyk uit die volgende: 
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• Medium van onderrig 

• In blanke skole is Afrikaans of Engels die verpligte onderrigmedium 

totdat die kind die skool verlaat. Indien 'n leerling tweetalig is, het die 

ouers 'n keuse of sy kind 'n Afrikaanse of Eng else skool mo et bywoon. 

• In K/eurling skole is Afrikaans of Engels ook die verpligte 

onderrigmedium. Die sekondere skole het 'n keuse ten opsigte van 

onderrig in Afrikaans of Engels. Dubbelmedium skole kom voor waar 

die getalle Afrikaans of Engelse leerlinge nie afsonderlike skole 

regverdig nie. 

• In lndier skole is Engels die onderrigmedium afgesien daarvan dat die 

Moslem- en Hindoe-leerlinge moedertale, waar onder andere Tamil, 

Hindoe, Gujarati, Telegu, en Urdu besig. Afrikaans is sedert 1974 'n 

verpligte skoolvak tot standerd 10. 

• In swart skole ontvang leerlinge onderrig tot en met standerd twee in 

hul moedertaal, waaronder Xhosa, Zoeloe, Tswana, Noord-Sotho, 

Suid-Sotho, Tsonga en Venda. Vanaf 1976 kon skoolrade 'n keuse ten 

opsigte van die onderrigmedium uitoefen. Die keuse kon gemaak word 

tussen of Engels of Afrikaans, ofbeide Engels en Afrikaans op 'n 50-

50 basis. V anaf 1982 kon swart skoolrade die medium van onderrig 

vanaf standerd drie bepaal (Vos & Brits 1990: 101-103). 
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• Godsdiensonderrig 

• Godsdiensonderrig is verpligtend in swart, Kleurling en blanke skole. 

• Godsdiensonderrig in Indier skole is me verpligtend me. 

Godsdiensonderrig word wel tydens skoolure in 6f 'n Hindoe- of 'n 

Islam-moskee naby die skool aangebied. Indiers duld geen antler 

godsdiensonderrig aan hul kinders nie. Daar is wel skole wat die vak 

'Reg Lewe' aan Christen Indier leerlinge aanbied (Vos & Brits 

1990:103-104). 

Volgens 'n opname deur die Institute for Race Ralations (Race Relations Survey 

1991/1992:102-108), word die volgende religieuse organisasies in die RSA onderskei: 

• Christen-organisasies: Africa Enterprise, Church of the Province of Southern 

Africa (Anglican), Dutch Reformed Churches (Gereformeerde Kerk in 

Suidelike Afrika, Nederduitsch [sic] Hervormde Kerk, Nederduitse 

Gereformeerde Kerk group), Methodist Church of Southern Africa, Pentacostal 

and Charismatic Churches, Presbyterian Church of Southern Africa, Roman 

Catholic Church, Zion Christian Church. 

• Ander gelowe: Judaisme, Islam. 

Taal- en godsdiensverskille is maar twee aspekte wat die komplekse kultuurdiversiteit 

in die RSA verduidelik. Die vraag wat ontstaan, is hoe hierdie aspekte sinvol binne 'n 

multikulturele onderwysmodel verreken kan word? 
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4.5 MO IN DIE RSA: WERKLIKHEID OF IDEAAL ? 

Die beginsel van kultuurdifferensiasie het sedert die koloniale tydperk die bantering van 

onderwysaangeleenthede deursuur. Alhoewel daar voor 1840 nie 'n onderskeid tussen 

ras en kleur in die onderwys getref is nie, kan daar nie van MO in daardie tydperk 

gepraat word nie. Die beleid van assimilasie deur anglisering het nie aan die 

doelstellings van MO voldoen nie. Sedertdien het die beginsels van segregasie en 

assimilasie kenmerke van die onderwysstelsel in die RSA geword. Die RSA staan op 

die vooraand van ingrypende onderwysveranderinge as gevolg van 'n nuwe staatkundige 

bedeling wat in die vooruitsig gestel word. Die verwydering van die apartheidswette sal 

noodwendig een gemtegreerde onderwysstelsel daarstel. Indien die realiteite van die 

situasie in die RSA ingedagte gehou word, kan die vraag gevra word of MO 'n ideaal 

of werklikheid in die RSA kan word? 

Verskeie onderwysbelanghebbendes het reeds insette ten opsigte van die onderwys in 

die nuwe bedeling gelewer. In hoofstuk 5 word ondersoek ingestel na die voorstelle van 

verskeie onderwysbelanghebbendes deur die analisering van beleidsdokumente. Die 

moontlike implementering van MO sal in die lig daarvan ondersoek word. 

4.6 SAMEVATTING 

Die bevolkingsamestelling van die RSA het deur 'n evolusionere samelewingsproses die 

eienskap van kulturele pluralisme aangeneem. Die kontak tussen die onderskeie 

kultuurgemeenskappe vanuit Afrika, Europa en die Ooste het die wordingsgang van die 

onderwys grootliks bepaal. Die invloed wat die onderskeie kultuurgemeenskappe op die 

onderwys gehad het, en steeds het, ontspring vanuit 'n partikuliere lewens- en 

wereldbeskouing. 

Deur die geskiedenis is die oplossing vir die bantering van onderwysvraagstukke 

gesoek in die segregering van rasse en kulture op alle lewensterreine soos duidelik blyk 

uit die segregasie tussen Boer, Brit en swartmense (vgl. par. 4.3). Daarom is 'n 

monokulturele onderwysmodel in hoofsaak gevolg. 
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Tydens die Nederlandse bewind aan die Kaap vanaf 1652 is die assimilasie van ander 

kultuurgemeenskappe voorgestaan. Assimilasie van nie-blankes moes egter binne 'n 

beleid van segregasie plaasvind. In reaksie op die beleid van assimilasie bet die Britte 

privaatskole gestig om bul kultuur te beveilig en die swartes bet bloot van die skole 

gedros. 

Die Britse invloed op die wordingsgang van die onderwys na 1806 dra die kenmerk van 

die verengelsing van alle kultuurgemeenskappe buite die Britse kultuur. Teenkanting 

teen die beleid van verengelsing is deur die Afrikaners gedemonstreer in aksies soos die 

Groot Trek en die stigting van CNO-skole. 

Die beleid van segregasie tussen blank en nie-blank is in 1858 in die Transvaal 

berbevestig. 'n Opkomende gety van swart nasionalisme bet die beleid van segregasie 

of afsonderlike ontwikkeling toenemend in die twintigste eeu onder verdenking geplaas. 

Swart onderwys bet veral 'n rol gespeel in die proses om politieke verandering teweeg 

te bring. V erskeie regeringsondersoeke en veral die De Lange-ondersoek na 

onderwystoestande, bet bevestig dat afsonderlike onderwys nie gelyke 

onderwysgeleentbede veronderstel nie. 

Die kultuurdiversiteit van die Suid-Afrikaanse samelewing bet sigself tot onlangs 

uitgewys as 'n onoorkomelike struikelblok in die voorsiening van gelyke, nie-rassige 

multikulturele onderwysgeleenthede. Die laaste drie dekades op onderwysgebied word 

egter veral gekenmerk deur pogings om die kulturele diversiteit van die samelewing te 

verreken. Die desegregasie van privaatskole (1976), die aanbevelings van die De Lange

verslag (1981), die Clase-modelle (1991) en verskeie instansies wat geintegreerde 

onderwys aan leerlinge bied, is enkele van die pogings. 

Die RSA staan midde in onderwysveranderinge, waarin daar 'n wye keuse van 

onderwysmodelle, waaronder MO voorkom. Die keuse van 'n onderwysmodel sal egter 

afhang van realiteite soos die gepolariseerde karakter van die onderwys, die geweldige 
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agterstand in swart onderwys, die ewe teenwoordige "verlore generasie", die groot 

Derde Wereldkomponent en die verskuilde onderwysagendas van die verskillende 

groeperinge. 
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5.1 INLEIDING 

In hoofstuk 4 is daar gepoog om die onderwysontwikkelinge in die RSA in 

tydperspektief te ontleed in 'n poging om vas te stel of MO reeds in die Suid

Afrik:aanse onderwysbedeling nagevolg word. Die gevolgtrekking waartoe gekom is, 

is dat MO nog nie in sy volle omvang deel van die Suid-Afrik:aanse onderwystoneel 

is nie. Daarteenoor is geintegreerde onderwys stadig besig om deel van die 

onderwysevolusie in die RSA te word. 

Die keuse ten opsigte van 'n onderwysmodel hang ten nouste saam met die partikuliere 

aard van die onderskeie gemeenskappe en die diversiteit van die samelewing. Die RSA 

staan in die huidige tydsgewrig voor die keuse om 'n onderwysmodel te kies wat 

hierdie diversiteit akkommodeer. Deur die demokratiseringsproses moet die onderwys 

'n legitieme, gedesegregeerde karakter verkry. 

In die onderhawige hoofstuk word die onderwysdoelstellings van die vemaamste 

rolspelers in die ontwikkeling van 'n nuwe onderwysmodel vir Suid-Afrik:a aan die 

orde gestel. Hierdie doelstellings gee 'n aanduiding van watter onderwysmodel in 'n 

toekomstige onderwysbedeling van pas gaan wees en die diversiteit van 

gemeenskapseise ten beste gaan akkommodeer. 

5.2 DIE DOEL MET DIE ONDERWYS 

Afgesien van die partik:uliere onderwysdoelstellings wat die keuse van 'n 

onderwysmodel ten nouste beinvloed, openbaar opvoedende onderwys aan nie

volwassenes 'n universele karakter naamlik, die begeleiding van 'n nie-volwassene 

deur 'n volwassene in sy op-weg-wees na genormeerde volwassenheid (Van Rensburg 

& Landman 1988: 155). In die praktyk word opvoedende onderwys en die aard van die 

begeleiding van die volwassene op verskillende en selfs uiteenlopende wyses ingeklee. 

Dit gee aan onderwysdoelstellings 'n partikuliere kleur omdat die wyse waarop 

universele doelstellings toegepas word van gemeenskap tot gemeenskap verskil. 
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Vervolgens word die universele onderwysdoelstellings van die United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ondersoek. Teen hierdie 
I 

agtergrond word die partikuliere onderwysdoelstellings van 'n aantal onderwys

belanghebbendes in die RSA ook ondersoek. Die subjektiewe interpretasie van die 

doelstellings en die moontlikheid van nuanseverskille wat by die vertaling van 

laasgenoemde opvoedingsdoelstellings mag voorkom, word deur 'n verbatum 

weergawe ondervang. Die kritiese leser mag so 'n praktyk op sigwaarde veroordeel. 

By nadere ondersoek behoort die doel daarmee duideliker te blyk. 

5.2.1 Die doel met onderwys volgens UNESCO 

Die gedagte aan internasionale samewerking op die gebied van die onderwys het reeds 

in 1817 sy beslag gekry nadat 'n jong Fransman die instelling van 'n "spesiale komitee 

vir onderwys" gepropageer het. Die gedagte aan intemasionale samewerking het sedert 

die negentiende en twintigste eeue gegroei, maar is deur verskeie fak:tore, onder andere 

die Eerste Wereldoorlog gekortwiek. Kort na die Tweede Wereldoorlog, het die VVO 

besluit op 'n permanente basis van intemasionale samewerking op die gebied van 

onderwys en kultuur. Dit sou veral as impetus dien met die oog op die rekonstruksie 

van die onderwys na die oorlog. Tydens 'n konferensie van die VVO in November 

1945, is die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, oftewel 

UNESCO, deur die komitee gemoeid met onderwysaangeleenthede in die lewe geroep 

(Tripp 1954:330-337). 

Die eise van die tyd speel 'n belangrike rol in die doelstellings wat vir die onderwys 

gestel word. Dit blyk duidelik uit die onderwysdoelstellings van UNESCO direk na 

die Tweede Wereldoorlog. Doelstellings is geformuleer na gelang van die 

onderwysbehoefte wat bestaan het. 

Die vemaamste onderwysdoelstelling van UNESCO in die na-oorlogse tydperk was 

tweeledig: 

• om die algemene standaard van onderwys te verhoog 
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• om ongeletterdheid wereldwyd aan te spreek. 

Om dit te bereik, is die konsep van Fundamentele Onderwys deur UNESCO 

gepropageer. Die konsep sluit die volgende in: "to enable man to live a fuller and 

happier life in adjustment with the changing environment, to achieve control of his 

physical and social environment which will help him to realise this aim and to promote 

peace through mutual understanding and a general raising of human welfare within a 

world economy" (UNESCO 1947 in Tripp 1954:357). Ten einde ongeletterdheid te 

bekamp, moet leerders nie net die "three R's" bemeester nie, maar ook onderrig "in the 

elements of hygiene, nutrition, agriculture, home economics and so forth" ontvang 

(Tripp 1954:356). Dit impliseer dat alle leerders die reg van vrye toegang tot die 

onderwys moet he (Tripp 1954:357). 

Die onderwysbehoeftes van die negentigerjare verskil nie wesenlik van die in die 

veertigerjare nie. In 1991 het UNESCO verklaar dat "Education for all" en die 

diagnosering van basiese leerbehoeftes, die voorkoming en vermindering van 

ongeletterdheid en die voorsiening van basiese onderwys steeds as doel gestel word 

(Yearbook of the United Nations 1991:947). 

Dit wil voorkom asof UNESCO sedert die sewentigerjare op die 

samelewingsbehoeftes en eise van samelewings en gemeenskappe fokus wat hul in 'n 

na-koloniale era, of soos in die geval van die RSA in 'n oorgangsfase, bevind. 'n 

Internasionale konferensie is selfs op 25-27 Junie 1991 gehou om te besin oor die 

"onderwysbehoeftes van die slagoffers van Apartheid". Tydens die konferensie het die 

Parys-verklaring die lig gesien. Daarin word internasionale onderwyshulp aan die 

slagoffers van Apartheid bepleit (Yearbook of the United Nations 1991:947). 

Afgesien van bogenoemde onderwysdoelstellings, wat op besondere samelewings en 

gemeenskapslewe gerig is, het UNESCO nie spesifieke onderwysdoelstellings vir MO 

as sodanig geformuleer nie. UNESCO staan egter die volgende universele 

onderwysdoelstellings, wat 'n voorvereiste vir die implementering van MO is, voor. 

Die doelstellings is vervat in die International Bill of Human Rights, artikel 26 
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(International Bill of Human Rights 1985:8): 

"ARTICLE26 

1 Everyone has the right to education. Education shall be free at least in the 

elementary and fundamental stages. Elementary education shall be 

compulsory. Technical and professional education shall be made generally 

available and higher education shall be equally accessible to all on the basis 

of merit. 

2 Education shall be directed to the full development of the human personality 

and to the strengthening of respect for human rights and fundamental 

freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all 

nations, racial or religious groups, and shall further the maintenance of peace. 

3 Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given 

to their children." 

Die United Nations Declaration of the Rights of the Childwat in 1959 opgestel is, is 

'n verdere verfyning van bovermelde regte (Goduka et al 1987:373): 

"The child has the right: 

• to affection, love, and understanding; 

• to adequate nutrition and medical care; 

• to free education; 

• to full opportunity for play and recreation; 

• to a name and nationality; 
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• to special care if handicapped; 

• to be among the first to receive relief in times of disaster; 

• to learn to be a useful member of society and to develop individual abilities; 

• to be brought up in a spirit of peace and universal brotherhood; and 

• to enjoy these rights, regardless of race, colour, sex, religion, national or social 

origin". 

Die VVO en in die besonder UNESCO, gaan van die standpunt uit dat elke individu 

die reg tot onderwys het, ongeag ras, kleur, geslag, godsdiens, nasionaliteit of sosiale 

oorsprong. Hierdie reg impliseer verpligte, gratis, basiese onderwys vir elke leerder. 

Die ongeloofwaardigheid van swart onderwys in die RSA wat n6g verpligtend n6g 

gratis is, word deur die Deklarasie van Menseregte van die VVO onderstreep. Indien 

die blanke onderwysstelsel vir alle rasse oopgestel sou word, sou so 'n gemtegreerde 

stelsel, wat verpligte en gratis basiese onderwys tot op 'n sekere vlak veronderstel, die 

ongeloofwaardigheid van swart onderwys ophef. 

'n Ander aspek waaraan die Suid-Afiikaanse onderwysstelsel, gemeet aan die reg van 

die kind "to learn to be a useful member of society", mank gaan, is die kwessie van die 

relevansie van kurrikuluminhoude. Bestaande kurrikuluminhoude berei nie die leerder 

voor vir die multikulturele ekonomiese-, politieke- en sosiale samelewingsomstandig

hede nie, maar is afgespits op die volkseie onderwysbehoeftes van partikuliere 

gemeenskappe. Daarbenewens het die verskillende kulturele- en politieke gemeen

skappe verskillende sienswyses oor wat onderwysrelevant is en wat aan die 

samelewing se onderwysbehoeftes voldoen. 
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5.2.2 Die doel met onderwys in die RSA volgens onderwysbelanghebbendes 

Sedert die tagtigerjare het verskeie gemeenskappe nuutgeformuleerde 

onderwysdoelstellings vir onderwys in die RSA geformuleer. In die gedeelte wat volg 

val die klem op die onderwysdoelstellings van verskillende politieke gemeenskappe. 

5.2.2.l Die Onderwysvemuwingstrategie (OVS) en die Kurrikulummodel vir Onderwys in 

Suid-Afrika (KUMSA) soos voorgestel deur die huidige Nasionale Party (NP)

regering. 

Die KUMSA- en OVS-dokumente word allerwee beskou as die NP-regering se 

voorstelle ten opsigte van 'n nuwe onderwysbedeling vir die RSA waarin alle 

kultuurgemeenskappe op gelyke basis in die onderwys geakkommodeer sal word. Die 

KUMSA-dokument het sy ontstaan reeds in 1984 gehad met die ondersoek na die 

ontwikkeling van 'n gemeenskaplike bree kurrikulum vir pre-tersiere onderwys in die 

RSA Die OVS-dokument het sy ontstaan in 1990 gehad met die aankondiging van 'n 

ondersoek na 'n onderwysvemuwingstrategie. Kurrikulumontwikkeling in die rigting 

van relevante onderwys is by die ondersoek ingesluit. Die bree onderwysdoelstellings 

vir pre-tersiere onderwys, soos geformuleer in die NASOP-verslag 02-124(88/06) is 

·in die KUMSA-dokument opgeneem en sluit die volgende in (Departement van 

Nasionale Opvoeding 1991{a):12-13): 

• "die ontwikkeling van leerders tot individue met 'n ontwikkelde gees, 'n sterk 

en goeie sedelike karakter, 'n verdraagsame en ewewigtige persoonlikheid en 

kritiese denkvermoe 

• die ontwikkeling van die innerlike moontlikhede van leerders sodat hulle deur 

die ontwikkeling van al hul vermoens (byvoorbeeld verstandelik en fisiek), hul 

potensiaal optimaal kan realiseer 

• die voorbereiding van leerders vir 'n selfstandige en suksesvolle bestaan in die 

wereld deur die nodige grondslae vir verdere ontwikkeling, 
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beroepsbekwaamheid en ekonomiese selfstandigheid by hulle te le 

• die opvoeding van leerders tot verantwoordelike en nuttige burgerskap, sodat 

hulle die wereld waarin hulle leef, sal verstaan, respekteer en bewaar; sodat 

hulle bekwaam en gewillig sa1 wees om <liens te lewer aan die gemeenskap, die 

nasie, die land en die wereld; en sodat hulle hul rol in die lewe op bekwame en 

aanvaarbare wyse kan vervul en 'n positiewe bydrae tot die geheel sal maak". 

Teen die agtergrond van bostaande onderwysdoelstellings, is 'n konseponderwys

model waarbinne die onderwysdoelstellings bereik behoort te word, ook in die 

KUMSA- en OVS-dokumente voorgestel (Departement van Nasionale Opvoeding 

1992(b):6, Departement van Nasionale Opvoeding 199l(a):7): 

• een demokratiese, nie-rassige onderwysstelsel 

• gelyke onderwysgeleenthede, met inbegrip van gelyke onderwysstandaarde, 

ongeag kleur, ras, geslag of geloof moet geskep word 

• erkenning moet verleen word aan die religieuse en kulturele leefwyses en aan 

die tale van die inwoners van Suid-Afrika 

• relevante onderwys op alle vlakke 

• onderwysvoorsiening moet op opvoedkundig-verantwoordbare wyse en in 

ooreenstemming met die behoeftes van die individu en die samelewing en die 

eise van die ekonomiese ontwikkeling geskied en rekening hou met die 

mensekragbehoeftes van Suid-Afrika. 

Die eerste punt wat handel oor 'n nie-rassige of geintegreerde onderwysmodel dui op 

die volgende: 

• sekere aspekte van die MO-model word oorweeg 
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• nie-rassige onderwys as die voltrekking van die bree onderwysdoelstellings, 

veronderstel dat leerders bykomende lewensvaardighede moet verwerf om die 

multikulturaliteit van 'n toekomstige skoolsituasie te bemeester. 

Die onderwysdoelstellings wat in die KUMSA-dokument uiteengesit is (Departement 

van Nasionale Opvoeding 1991 (a):l-12), hou ook implikasies vir kurriku

lumontwikkeling in. Sterk standpunt word ten gunste van relevante onderwys as basis 

van die voorgestelde model ingeneem: "'n Aspek wat by die ontwikkeling van die 

konsep [kurrikulum] model besondere aandag geniet het, is die relevantmaking van 

die onderwys . . . [ deur die] bewerkstelliging van 'n paradigmaverskui[ wing] vanaf 

oorwegend universiteitsgeorienteerde onderwys na meer beroepsgeorienteerde 

onderwys ... "(Departement van Nasionale Opvoeding 199l(a):vi-vii). Uit ondersoeke 

van die Instituut vir Rasse Aangeleenthede blyk dit dat die vakke wat swart leerlinge 

neem in 'n mindere mate op beroepsvoorbereiding gerig is en derhalwe as minder 

relevant beskou word. Tabel 5 verduidelik die vakkeuses van swart leerlinge. 

Rekenin kunde 8% Biolo ·e 89°/o 

Besi eidsekonomie 15% Ekonomie 10% 

Geo afie 37% Geskiedenis 44% 

Wiskunde 29% Wetenska 18% 

Kurrikuluminhoude in 'n multikulturele onderwysbedeling behoort met groot 

omsigtigheid gekies te word ten einde leerders toe te rus om die eise van 'n veranderde 

en veranderende samelewing te hanteer. Volgens die OVS-dokument is dit moontlik 

om die bree onderwysdoelstellings in 'n gemtegreerde, relevante onderwysstelsel binne 
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'n tydperk van nege jaar verpligte onderwys te bereik (Departement van Nasionale 

Opvoeding 1992(a):ix). 

5.2.2.2 Die NEPI-verslag van die National Education Co-ordinating Committee (NECC) 

Die NECC, wat onderwysers, ouers en leerlinge van minderbevoorregte swart ge

meenskappe verteenwoordig, is in 1985 gestig met die doel om die weerstand teen die 

politieke- en die onderwysstelsel te koordineer. Dit het uitgeloop op 'n ondersoek in 

die tydperk Desember 1990 tot Augustus 1992 met die doel om 'n altematiewe 

onderwysbeleid, wat die onderwysbehoeftes van alle onderwyskliente sou verreken, 

daar te stel (National Education Policy Investigation Framework Report 1993 :vii,48). 

In die verslag, getiteld National Education Policy Investigation (NEPJ) Framework 

Report, saamgevat in 12 volumes, is daar ironies genoeg nie 'n gedetailleerde 

uiteensetting van onderwysdoelstellings gegee nie. Die NECC gee self die rede 

daarvoor: ''NEPI started off with a set of guiding principles which have a strong social 

basis to them, rather than a set of 'education principles' such as 'critical thinking' or the 

'development of the whole child'. These latter aims are not unimportant, but they are 

not the foundations upon which an historically particular education strategy of 

transformation is built" (National Education Policy Investigation Framework Report 

1993:15). 

Die NECC maak dit ook duidelik dat hulle voorstelle aangaande 'n altematiewe 

onderwysbeleid, nie as 'n bloudruk vir die onderwystoekoms beskou moet word nie, 

maar as voorstelle vir die inisiering van 'n onderwysdebat. Aspekte wat in oorweging 

geneem is en waaruit aanbevelings ten opsigte van 'n toekomstige onderwysbeleid 

gemaak is, is die volgende (National Education Policy Investigation Framework 

Report 1993:6-14): 

'n Gedesegregeerde, of gemtegreerde onderwysstelsel, met antler woorde: 
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• Die uitskakeling van rassisme. 

Voorkeure op grond van ras moet uitgeskakel word. 

• Die uitskakeling van seksisme. 

Voorkeure op grond van geslag moet aangespreek word. 

• Die beginsel van demokrasie. 

Die beginsel van demokrasie behels eerstens 'n "unitary legitimate state" en 'n 

"unitary legitimate education system" en tweedens die deelname aan 

besluitnemingsprossese. Die gedagte aan 'n vennootskapsverhouding 

waarbinne wedersydse konsultasie op nasionale- en streeksvlak plaasvind, 

figureer sterk binne die definiering van demokrasie binne die onderwys. 

• Die eenheidsbeginsel 

Nasionale eenheid sal bevorder word deur 'n onderwysstelsel met 'n sentrale 

onderwysowerheid en streeksowerhede. Groter eenheid sal ook in die 

onderwys bereik word indien die skeiding tussen onderwys en opleiding 

opgehef word. 

• Die beginsel van "redress" ofregstellende aksie. 

Onderwysongelykhede wat in die verlede as gevolg van die beleid van 

Apartheid ontstaan het, moet aangespreek word veral ten opsigte van die 

agtergeblewe gemeenskappe, vroue, gestremdes en landelike gemeenskappe. 

Alhoewel die NEPI-dokument nie eksplisiet 'n voorstel ten opsigte van MO daargestel 

het nie, bevat bovermelde aanbevelings duidelike kenmerke van MO. 

Die NEPI-dokument verwys ook na die belangrikheid van re/evante onderwys. "We 

have at present a poorly educated, badly informed, socially fragmented, underskilled 

citizenry: that is, we have a citizenry ill-equipped to participate in the economic and 

social life of the country .... the education system must be geared to produce sufficient 

highly skilled citizens (National Education Policy Investigation Framework Report 
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1993:24). Aandag word ook gegee aan die eise wat 'n multikulturele samelewing aan 

die onderwys stel om die leerder toe te rus om aan te pas en in te pas in 'n_ 

veranderende samelewing en diverse samelewingseise (National Education Policy 

Investigation Framework Report 1993 :27). 

5.2.2.3 Onderwysdoelstellings van die African National Congress (ANC) 

Die ANC het sedert sy stigting in 1912 die leidende organisasie in die swart politieke

en onderwysprotes geword. Onderwysprotes was teen 1953 die gevolg van rninagting 

en antagonisme teen swart onderwys (vgl. hfst. 4 par. 4.3.4). Die historiese agterstand 

ten opsigte van onderwysvoorsiening wat oor 'n tydperk van bykans 300 jaar 

ontwikkel het, sou moeilik uitgewis kon word. Die onderwysontevredenheid het 

oorgegaan in 'n rnilitante protes deur studente-organisasies onder leiding van die ANC. 

Die "arms struggle" (bevrydingstryd) van die ANC is in 1988 met "people's war" 

(revolusionere stryd) vervang. In 1989 is 'n meer verdraagsame houding egter 

aangeneem met die uitspraak "end apartheid through negotiations" (Esterhuyse & Nel 

1990:124). 

Die ANC het sy onderwysdoelstellings en voorstelle ten opsigte van 

onderwysvernuwing in twee dokumente, die Discussion Paper for the ANC on 

:Education Policy (1991) en Ready to Govern (1992), uiteengesit. Albei dokumente 

behandel aspekte soos die volgende: 

• 'n handves van menseregte 

• kommunikasie tussen belanghebbende partye 

• die feit dat die onderwys onlosmaaklik aan die politieke verloop verbonde is 

• die onderwyskrisis in die land 

• onderwysdoelstellings. 
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Die ANC stel dit duidelik dat die diepgewortelde probleme in swart onderwys, 'n lang 

proses van herstel verg (Discussion Paper for the ANC on Education Policy 1991: 11 ). 

Met hierdie siening in gedagte, het die ANC doelwitte vir die herstrukturering van die 

onderwys geformuleer wat oor die lang-, medium- en korttermyn strek. Eksplisiete 

onderwysdoelstellings van die ANC is ter sake (Discussion Paper for the ANC on 

Education Policy 1991:11-17): 

"1 Democratic education 

The first aim of education policy should be to link the education system with the broad 

social goal of a democratic society in which there is political and social justice for all. 

In order to do this our education system should itself be developed along democratic 

lines. It should be build on the principle of democratic education. What do we mean 

by that term? 

Firstly, by the concept of democratic education we mean that the system of education 

in a country should be linked to the struggle for democracy in society. It must advance 

the ideas of democracy, the participation of society in making decisions about the way 

in which resources are used and the way in which that society is governed. 

Secondly, the education system should itself be structured along democratic lines so 

that the interests of the society as a whole represented and catered for within it. There 

must be active and informed participation by the community as a whole in the 

decisions about education. This also means that the structure of education must follow 

from an understanding of broadly defined social needs. 

Thirdly, the content of education must be defined according to the social goals. In 

other words what is taught in the education system must be of value to society and 

must contribute to the building of a just society. 
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Fourthly, the way in which knowledge is passed on and shared must also be shaped 

by the participation of those who are involved in learning and not by the 'educator' 

alone. 

Fifthly, the materials which are used and produced for the education system must make 

learning less difficult. We know how the fast bulk of texts and other written materials 

which are used in education alienate the learner. 

Sixthly, all forms of discrimination based on race and gender must be removed. 

Apartheid is associated mainly with racist practices. Much less attention is paid to the 

fact that women occupy the worst positions in terms of education, their skills training, 

jobs, wages and the position they occupy. Unless a programme of affirmative action 

is worked out and supported by the state, women will continue to be discriminated 

against. 

Democratic education represents all these and more. 

2 Development of human potential 

2.1 Another long term aim of education should be to develop the human potential 

of our society in a way that every member of society is able freely to make a 

useful contribution to society, to advance social values in society and to 

increase the socially useful wealth of society ... 

2.2 Many capitalists have now realised the importance of 'training' workers, of 

developing a skilled 'workforce' and are critical of the education system ... 

2.5 If the South Afiican economy has to keep pace with these developments it 

would require a new approach to education and training. In the new approach: 

• education and training would have to be closely integrated, the learning 

environment must be closely linked to the working environment and 
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vice versa ... 

• there would have to be a closer relationship between 

education/training and the development of technology ... 

• skills development must be based on the idea of flexible skills which 

can be transferred from one job to another ... 

• skills development must lead to a greater understanding and 

control over production processes ... 

• the development of skills must be a social function so that it meets the 

social goals of education and society ... 

3 Developing an integrated educational system 

3 .1 The development of the human potential of our society would require the 

development of a integrated educational system ... it means the development 

of an educational system which integrates learning by doing ... 

3.2 ... the development of skills is not seen as a purely technical issue but is related 

to the wider social aims of education in the development and restructuring of 

society ... 

3.3 Our policies should aim for a much closer integration between schooling 

(academic life) and working ... ". 

Nie-rassige demokratiese onderwys word, soos in die geval van die OVS-, KUMSA

en NEPI-dokumente, ook bo-aan die onderwysagenda van die ANC geplaas. Die ANC 

beg egter 'n bykomende konnotasie aan die begrip gei'ntegreerd wat tot dusver as nie

rassig bestempel is naamlik, dat onderwys so gemtegreerd moet wees dat teorie in 

praktyk kan oorgaan (Chetty et al 1993:52). 
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Die ANC le in sy onderwysdoelstellings besondere klem op relevante onderwys, 

gerugsteun deur vaardigheidsprogramme om die bree samelewing tot diens te wees. 

Die volgende aanhalings substansieer hierdie stelling: "... the structure of education 

must follow from an understanding of broadly defined social needs; ... what is taught 

in the education system must be of value to society ... ; ... skills development must be 

based on the idea of flexible skills which can be transferred from one job to another 

. . . . .. the development of skills must be a social function so that it meets with the 

social goals of education and society ... ; ... the development of skills is not seen as a 

purely technical issue but is related to the wider social aims of education and the 

development and restructuring of society" (Discussion Paper for the ANC on 

Education Policy 1991: 12-15). 

Met betrekking tot kurrikulumontwikkeling met die oog op MO, neem die ANC 

duidelik standpunt in in die dokument Ready to govern (1992:30). In die 

kernkurrikulum moet die waardes en norme van 'n nie-seksistiese, nie-rassige, 

demokratiese samelewing duidelik weerspieel word. Die kemkurrikulum moet ook tot 

so 'n mate relevant wees dat individuele-, sosiale- en ekonomiese behoeftes ten opsigte 

van onderwysvoorsiening en onderwysproduk aangespreek word en individue die 

nodige sosiale vaardighede en verantwoordelikhede aanleer. 

5.2.2.4 Onderwysdoelstellings van die lnkatha Vryheidsparty (IVP) 

Inkatha, wat d~e magiese simbool van eenheid en krag beteken, is in 1928 as 

kultuurorganisasie gestig met die doel om die Zoeloe-tradisies te bewaar. Die 

beweging het egter nooit groot aanhang geniet nie en het met die verloop van jare 

stadig weggekwyn. 'n Verskeidenheid faktore, waaronder die konsolidering van swart 

nasionalisme, het die herlewing van die lVP tot gevolg gehad. Sedert die 

sewentigerjare het die organisasie as 'n oorwegend politieke organisasie herleef 

(Venter 1981:3-4). Die lVP is ook een van die onderwysbelanghebbendes wat 'n 

inspraak in die onderwys het. 
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Uit 'n telefoongesprek met mnr A Ramodibe van die IVP op 12 Julie 1993, het dit 

geblyk dat die IVP in die proses is om 'n onderwysbeleid op te stel (Ramodibe 1993). 

Dit impliseer dat die onderwysdoelstellings van die IVP nie verbatum beskikbaar is 

nie. Die Inkatha Deklarasie gee wel 'n aanduiding van die IVP se onderwysbeskouinge 

en -ideale (Inkatha Declaration 1990: 1 ): 

"Aims and objectives: 

• to ensure acceptance of the principals of equal opportunity and treatment for 

all peoples in all walks oflife; 

• to abolish all forms of discrimination and segregation based on tribe, clan, sex, 

colour or creed. 

Statement of believe: 

• We believe that the identity of an individual within a particular cultural milieu 

is essential to his identity as a South African, but believe also that culture 

belongs to all men and that no social, economic or political impediments which 

hinder the free movement of individuals from one cultural milieu to another 

are in any respect justified. 

• We believe that in living the good life in a just society an individual should be 

free to attend any educational institution in which he has entry qualifications, 

reside where he wishes, own ground where he wishes, become qualified in any 

trade or profession for which he has the required degree of competence. 

A democratic political system to meet the requirements of South Africans 
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• there shall be the right of parents to choose the kind of education they wish for 

their children and to seek private tuition when the education of the state does 

not meet with their approval ... 11 

Die doelstelling wat daarop gerig is om alle vorme van diskriminasie en segregasie uit 

die weg te ruim. dui op die voomeme van die IVP om aan elke individu ten minste 'n 

gelyke onderwysgeleentheid te bied. Dit impliseer dat die skool as 

samelewingsinstrument, dieselfde beeld moet vertoon. Die IVP staan 'n ge'tntegreerde 

onderwysstelsel voor wat gekenmerk word deur integrasie en geen diskriminasie nie. 

Ook binne die doelstellings van die IVP kan die kenmerke van MO geidentifiseer 

word. 

5.2.2.5 Onderwysdoelstellings van die Konserwatiewe Party (KP) 

Die KP het in 1982 as regse party van die regerende NP-party weggebreek. Die KP 

staan die selfbeskikking van elke kultuurgemeenskap voor. Insgelyks eis die KP ook 

selfbeskikking in die onderwys. Die volgende aanhaling lewer bewys van die stelling 

(Konserwatiewe Party 1991: 5): 

11 1 Die Party erken en eerbiedig: 

1.1. Ons volk se reg om sy onderwysstelsel te bepaal met die behoud van 

die beginsel van: 

(i) Christelik-volkseie onderwys; 

(ii) en in besonder moedertaalonderwys. 

1.2. Die reg van elke ander volk om sy eie onderwysstelsel uit te werk. 

2 Dit is derhalwe die party se standpunt dat elke volk se onderwysowerheid, 

onderwyskundigestruktuur, onderwysvoorsiening en onderwysinstellings tot 
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op tersiere vlak op die grondslag van eie verantwoordelikheid en 

afsonderlikheid uitgebou moet word. Vermenging in die formele, informele en 

nie-formele onderwys is nie aanvaarbaar nie. 

3 Die volgende doelwitte sal nagestreefword: 

3 .1 om die hoogste peil van onderrig en voorligting moontlik, te voorsien. 

3.2 om ouerbetrokkenheid en seggenskap in die onderwys te handhaaf en 

uit te bou. 

3 .3 om onderwysbetrokkenheid by alle aspekte van die opvoeding van die 

kind te bevorder. 

3 .4 om die professionele status van die onderwyser en dosent te beskerm 

en uit te bou. 

4 Die Party sal horn vir interstaatlike samewerking op onderwysgebied beywer, 

veral met die oog op onderwysstandaarde." 

Die KP stel dit eksplisiet dat kulturele vermenging binne 'n gemtegreerde 

onderwysstelsel en MO per se nie aanvaarbaar is nie. Afsonderlike onderwys 

waarbinne elke kultuurgemeenskap die partikuliere inkleding van kurrikuluminhoude 

en die medium van onderrig kan bepaal, le aan die fondament van die KP se 

onderwysstrewe. 

5.2.2.6 Onderwysdoelstellings van die Pan Africanist Congress (PAC) 

Die PAC het in April 1959 van die ANC weggebreek omdat die PAC nie met die 

inhoud van die Freedom Charter tevrede was nie en die ANC as te gematig beskou 

het. Die PAC is vanwee sy militante optredes in 1960 verban (Motlhabi 1987:72-75) 

en in 1990 weer ontban. 
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Die onderwysdoelstellings van die PAC is in die dokument, The Pan Africanist 

Congress's Education Policy and Programme for a free and democratic Azania, 

uiteengesit. Die PAC gaan van die standpunt uit dat die huidige "racist orientated 

education system is aimed at the perpetuation of inferior racist education system for 

the oppressed with the intention to make Africans feel inferior to white domination, 

economic exploitation and social degradation" (Pan Africanist Congress's Education 

Policy [1991]: 1). 

Vanuit hierdie standpunt het die PAC sy onderwysdoelstellings vir 'n toekomstige 

bedeling gestel. Dit moet vermeld word dat die doelstellings "towards African 

education for a free Azania" (Pan Africanist Congress's Education Policy [1991]:3) 

gestel is en nie ten opsigte van alle inwoners in die RSA nie. In 'n telefoongesprek in 

Junie 1993 met Babini Mde, 'n onderwysverteenwoordiger van die PAC, is navorser 

meegedeel dat die PAC nie 'n opgedateerde onderwysbeleid het nie vanwee finansiele 

kostes daaraan verbonde (Mde 1993). Die navorser het van die veronderstelling 

uitgegaan dat dieselfde onderwysdoelstellings ten opsigte van 'n nuwe 

onderwysbedeling gestel word. 

Die doelstellings behels die volgende (Pan Africanist Congress's Education Policy, 

[1991]:2-13): 

"Aims and objectives of the education policy 

Introduction to guidelines 

Education must help an individual to enable worthwhile and useful member of society 

[sic]. Every person has individual and social needs which education must strive to 

satisfy. Education should prepare each individual to become a productive and worthy 

member of society. The needs of individuals include inter-alia, the need for food, 

clothing, shelter, security, intellectual, emotional, and pshycological stability and 

happiness. 
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Aims and objectives of education 

The policy of universal education is based on the principle that every individual should 

have an opportunity to acquire the following knowledge, skills and philosophy of life: 

• Ability to speak, to read and write effectively an African language and English 

• Ability to compete with facility in basic functional mathematics 

• Development of basic scientific concepts and attitudes which can be applied 

in solving problems 

• To understand and appreciate national culture and history 

• To understand and appreciate the potential and needs of the physical and social 

environment particularly the needs for preservation and conservation of natural 

resources 

• To allow the full expression of talents and abilities of young Azanians who 

should be prepared to assume a living for social responsibility in order to earn 

a living and to understand African history and the culture of resistance to 

colonialism 

• To develop a love for the fatherland 

• To explore the potential of the land 

• To develop an economically viable, socially stable and religiously aware 

community of free people who will resist any tipe of subjugation, a people 

with a keen sense of national pride 
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• Vocational skills for earning a livelihood. 

Educational programme 

A The aims of primary education 

i) To ensure permanent and functional literacy in an African language 

and English 

ii) To help children practise a healthy way of living 

iii) To provide character and moral training as well as Christian education 

iv) To give pupils a basic understanding of their civic rights and 

respo0S1blities for effective participation and contribution to the life of 

their society 

v) To encourage the children to investigate and think for themselves and 

to test their conclusions and thus lay a foundation for scientific 

thinking 

vi) To provide pupils with an understanding and appreciation of their 

cultural heritage. 

B The aims of secondary and higher education 

i) To build on the basis establishment in primary education the 

foundation required for advanced academic, vocational and 

professional training 

ii) To teach both academic as well as practical and pre-vocational skills 

to those selected into secondary schools 
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iii) To give special emphasis to Maths and Science training to meet the 

manpower needs of the country 

iv) To give each student the opportunity to achieve the full development 

of his talents by providing options for specialization 

v) To develop a consciousness for national objectives and a commitment 

to the fulfillment of natural as well as personal priorities 

vi) To encourage the spirit of co-operation and service to less privileged 

members of their communities and to discourage a feeling of 

superiority. 

v) To provide moral instruction and the development of socially 

acceptable character ... ". 

Om 'n "worthwhile and usefull member of society" (Pan Africanist Congress's 

Education Policy [1991]:2) te wees, moet die skoolkurrikulum in ooreenstemming met 

die eise van die samelewing wees. Dit veronderstel ook dat leerinhoude relevansie sal 

he vir die leerbehoeftes van die leerders. Die beskouing van die PAC dat die "huidige 

rassistiese onderwysstelsel wit dominasie" veronderstel, verklaar hul strewe na 'n 

onderwysbedeling waarin rassisme en segregasie opgehef sal word. Alhoewel daar ook 

nie deur die PAC eksplisiet na 'n MO-model vir 'n toekomstige onderwysbedeling 

verwys word nie, word 'n geintegreerde onderwysstelsel in die plek van die stelsel in 

funksie voorgestaan waarin "white domination, economic exploitation and social 

degradation" (Pan Afiicanist Congress's Education Policy [1991]:3) van swartmense 

teengewerk word. 

Met die uitsondering van die KP, is die belangrikste gemeenskaplike 

onderwysdoelstelling van die voorafgaande onderwysbelanghebbendes dat 'n volledig 

geintegreerde onderwysstelsel gell:nplementeer moet word. 'n Geintegreerde, nie

rassige en demokratiese, onderwysstelsel met kurrikuluminhoude wat vir alle 
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deelnemers relevant is, word gee1s. Wat behels geintegreerde, relevante onderwys? Dit 

is wenslik om hierdie twee begrippe wat tot nog toe sonder analise of verduideliking 

aangewend is, te ontleed. 

5.2.3 Geintegreerde onderwys 

Die WAT (1972, s.v "integrasie") omskryf die begrip integrasie soos volg: "I.v.m. 

rasseaangeleenthede, ineenskak:eling . . . van die verskeie bevolkingsgroepe in een 

gemeenskaplike politieke, ekonomiese [en maatskaplike] eenheid ( eenheids

gemeenskap ), veral 'n sodanige volledige of gedeeltelike ineenskak:eling van gekleurde 

en blanke bevolkingsgroepe; meer bepaald in S.A., totstandbrenging, as staatkundige 

beleidsrigting, van 'n volkome eenheidsgemeenskap waarin die lede van alle 

rassegroepe wat tot die gemeenskap behoort op die grondslag van gelykheid aanvaar 

en behandel word, m.a.w. sonder dat daar van owerheidswee op welke gronde ook al 

gedifferensieer of gediskrimineer word ... ". 

Gracia (1982:44) wys daarop dat inte!Vasie nie bloot bereik word deur 'n beleid van 

segregasie na desegregasie te verander nie. "Until the segregation and desegregation 

phases are successfully completed, integration is not possible because it is more than 

mere elimination of legal segregation and discrimination; it is the condition of full 

participation for ethnic and racial minorities in all realms of American [South African] 

life". 

Die demokratiseringsprosesse in die RSA het die desegregasie van alle 

samelewingsgroepe en gemeenskappe in die oog, maar daar word nie van MO as 

sodanig melding gemaak: nie. 

Die volgende vrae dwing sigself op die voorgrond: 

• Wat is die verband tussen MO en gelntegreerde onderwys? 

• Waarom word MO nie formeel as onderwysmodel vir die RSA voorgestel nie? 
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• W aarom is daar 'n toenemende klemverskuiwing weg van MO na 'n stelsel of 

onderwysmodel van geintegreerde onderwys? 

Reeds in die VSA is stemme geopper teen MO: "There are concerns that multicultural 

education has become a synonym for minor curriculum changes to accommodate the 

demands and/or needs of minority groups without addressing the problems of racism 

(eie kursifering)" (Ramsey et al 1989: 11). Rassisme in MO is op 'n persoonlike vlak 

aangespreek en nie as 'n aspek wat die samelewingstruktuur kenmerk nie. Die 

argument dat MO rassisme nie sterk genoeg aanspreek nie, is ook al gehoor. In die lig 

van hierdie argumente word MO ook as die onderwysoplossing vir die RSA deur die 

meeste swart akademici afgewys (Triimpelman 1993: 131 ). 

Uit 'n ontleding van die beleidsdokumente van die onderskeie 

onderwysbelanghebbendes behoort 'n toekomstige onderwysbedeling in die RSA die 

volgende karaktertrekke te openbaar: 

• nie-rassig 

• demokraties 

• gelyke geleenthede 

• geen diskriminasie 

• nie-seksisties 

• berus op 'n eenheidsbeginsel 

• integrasie van leer- en werksomgewing 

• desegregasie 

222 



Al bovennelde aspekte (wat ook eienskappe van MO is) kan in 'n sambreelbegrip 

saamgevat word, naamlik geintegreerde onderwys. MO en gemtegreerde onderwys 

toon die verband dat eienskappe en doelstellings grootliks gedeel word. In die 

onderhawige verhandeling word die begrippe multikulturele onderwys en 

geintegreerde onderwys (soos deur swart akademici voorgestaan) as twee kante van 

dieselfde munt beskou. 

5.2.4 Relevante ondenvys 

Die HAT (1988, s.v "relevant") omskryf die begrip relevant as: "Watter sake, van 

betekenis is". 

In die tagtigerjare het onderwysbeplanners geleidelik tot die besef gekom dat hul 

onderwysdoelstellings en -persepsies en die samelewingseise en -behoeftes van 

mekaar vervreem geraak het. 'n Diskrepansie tussen kurrikuluminhoude kon nie meer 

betekenisvol aangewend word om die veranderende eise wat die samelewing aan die 

individu stel, te hanteer nie. Kortom, sekere kurrikuluminhoude is nie meer relevant 

vir die hantering van samelewingseise nie. As voorbeeld dien die monokulturele inslag 

van onderriginhoude teenoor die multikulturele samestelling van die leerlinge in 

oopgestelde skole. 'n W anaanpassing in die samelewing ontstaan as gevolg van die 

ongelykhede tussen die onderwys en samelewingseise. 

Die veranderende samelewingsprofiel waarby aanpassings gemaak moet word, sien 

soos volg daaruit (Race Relations Survey 1991/1992:xxvii, 72, 137, 140). 

• Drastiese veranderinge op sosio-ekonomiese gebied het sedert die skrapping 

van die Swart Grond Wet (no. 27) van 1913, die Ontwikkelingstrust en Grond 

Wet (no. 18) van 1936, dieBevolkingsregistrasie Wet (no. 30) van 1950 en die 

Wet op Groepsgebiede (no. 36) van 1966, ingetree. Dit het onder meer daartoe 

gelei dat sowat 45 swart gesinne in 1992 huise in blanke woonbuurte in 

Pretoria gekoop het. Die uniekheid van die gebeure le in die feit dat die 

hantering van multikulturele verhoudinge binne tradisionele blanke 
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woongebiede en skole, 'n aspek is waaraan die meerderheid blanke Suid

Afrikaners tot datum weinig of geen blootstelling gehad het nie. Sedert die 

skrapping van die Ontugwet no. 23 van 1957 in April 1985, is die samelewing 

ook blootgestel aan die hantering van en geestelike aanpassing by die 

verskynsel van gemengde huwelike. 

• Volgens die Stedelike Stigting het daar sowat 59% van die totale bevolking 

teen 1990 in stedelike gebiede gewoon. Na raming sal die persentasie styg en 

in die jaar 2 000 sal 63% en in 2 010 sal 66% van die bevolking in stedelike 

gebiede woon. Die verskuiwing vanaf 'n landelike gebied na 'n stedelike 

gebied stel bepaalde eise ten opsigte van behuising en werksgeleenthede aan 

die betrokkenes. 

• Ongeveer 25 000 mense sterf jaarliks aan ondervoeding. Die swak ekonomiese 

toestand in die land en die wye onkunde oor die voedingswaarde van 

voedselsoorte is aspekte wat in 'n MO-opset aangespreek behoort te word. 

• 'n Meningsopname wat onder ongeveer 'n I 000 blankes en 8000 swart 

metropolitaanse individue gedoen is om hul mening ten opsigte van 

omgewingsbewaring te toets, het getoon dat 75% blankes teenoor 40% 

swartmense oor die besoedeling van riviere besorg is. Ongeveer 790/o blankes 

teenoor 40% swartmense was oor die besoedeling van strande besorg. 

Ongeveer 21 % blankes teenoor 3% swartmense was bereid om 

omgewingsvriendelike produkte te koop. Omdat die RSA deur 'n diverse groep 

kultuurgemeenskappe bewoon word met elk 'n eie siening oor die waarde en 

belangrikheid van omgewingsbewaring is dit 'n volgende saak wat deur MO 

aangespreek behoort te word. 

Benewens die bogenoemde aspekte waaroor statistiese gegewens beskikbaar is, is daar 

ook enkele ander sake wat deur die regering van die dag as relevant vir 'n nuwe 

onderwyskurrikulum ondersoek is (Departement van Nasionale Opvoeding 199l(a):vi

vii): 
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• die akkommodering van verskillende benaderings en waarde-orientasies met 

betrekking tot die onderwys, 

• die paradigmaverskuiwing van oorwegend universiteitsgeorienteerde onderwys 

na beroepsgeorienteerde onderwys 

• die herstrukturering van vakke sodat vakinhoude 'n bydrae tot lewensvoor

bereiding kan lewer. 

5.3 EISE WAT 'N MULTIKULTURELE ONDERWYS-MODEL AAN DIE 

ONDERWYSVOORSIENER EN ONDERWYSKLieNT STEL 

Alhoewel die samelewingskarakter van die RSA sonder vrees vir teenspraak as 

multikultureel getipeer kan word, is dit nie 'n eenvoudige saak om aan die onderwys 

'n sqortgelyke karakter te verleen nie. MO stel besondere eise aan sowel die 

onderwysvoorsiener as die onderwysklient, oftewel leerder. 

Vervolgens word aandag gegee aan die besondere eise wat 'n MO-model aan die 

onderwysvoorsiener en -klient in die RSA ten op sigte van lewensvoorbereiding stel. 

5.3.1 Lewensvoorbereiding as deel van 'n multikulturele onderwys-kurrikulum 

Die profiel van die Suid-Afrikaanse samelewing met betrekking tot sosiale

(waaronder die integrering van blanke skole en woonbuurte), ekonomiese

(werkloosheid) en politieke (oorgang na 'n demokratiese bestel) aspekte, het oor die 

afgelope twee dekades dramaties verander. Tradisionele vaardighede met betrekking 

tot die mens se vermoe tot aanpassing en selfhandhawing binne die sosiale..:, 

ekonomiese- en politieke sfere, is nie meer doeltreffend en effektief nie. Andersoortige 

vaardighede word deur die modeme samelewing ge-eis. Dit is verblydend dat 

lewensvoorbereiding/-vaardighede groter prioriteit in die · nuutvoorgestelde 

kurrikulummodel van die regering en onderwysdokumente van alle partye geniet. 

V oorbereiding van die leerder om samelewingseise te kan hanteer, kan in 'n groot mate 
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latere remediering ten opsigte van die hoe uitsaksyfer, werkloosheid en streshantering 

ondervang. 

Tot nou toe is veranderinge in die onderwys met afwisselende entoesiasme benader 

as gevolg van die gesofistikeerde strategiee wat aangewend moet word om 

verandering teweeg te bring. Die krisispunt wat as gevolg daarvan bereik word, blyk 

uit diagram 10 wat 'n voorstelling is van die diskrepansie tussen samelewingsbehoeftes 

en onderwysvoorsiening. 

Tegnologie 
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Vervolgens word aandag geskenk aan die onderwysdoel en -inhoud as kurrikulum

komponente. Geen aandag word egter aan onderwysmetodes en -evaluering gegee nie 

aangesien die onderhawige navorsing eerder fokus op die noodsaaklikheid van 

lewensvoorbereiding in MO omdat dit tot 'n groot mate die sukses en haalbaarheid van 

MO as moontlike onderwysmodel bepaal. 

5 .3 .1.1 Die aard van lewensvoorbereiding 

Lewensvoorbereiding het betrekking op die onderrig van vaardighede wat 

onontbeerlik is vir sosiale-, ekonomiese- en politieke aanpassing. Die begrip 

vaardigheid omsluit begrippe soos bekwaamheid, knapheid, bedrewenheid, 

handigheid, ervarenheid en vernuf (HAT 1988, s.v "vaardigheid"). 'n Leerder wat 'n 

bedrewenheid ten opsigte van bepaalde kritiese lewensaspekte ontwikkel bet, is in 

staat om probleme makliker te antisipeer en te voorkom. Dit kan kulmineer in geestes

en fisieke gesondheid, sosiale interaksie, ekonomiese voorspoed en politieke 

verdraagsaamheid (Schinke & Gilchrist 1984:13). 

Volgens Nelson-Jones (1991: 12), behels die vaardighede wat in lewensvoorbereiding 

ter sake is, die volgende: 

• persoonlike keuses: "When people are personally responsible they are in the 

process of making choices that maximize their happiness and fullfilment" 

(Nelson-Jones 1991:12). 

• psigologiese gesondheid: " ... even though many skills are stated as specific 

observable behaviours, they usually heavily involve people's thoughts and 

feelings as well" (Nelson-Jones 1991:12). 

• prosesgerigtheid: "They [lifeskills] are not static, but are processes requiring 

effective' sequences of choices" (Nelson-Jones 1991: 12). 
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Nelson-Jones (1991:13) vat die voonnelde drie sake soos volg in 'n enkele 

omskrywing saam: "Lifeskills are personally responsible sequences of choices in 

specific pshycological skills areas conductive to mental wellness. People require a 

repertoire of lifeskills according to their developmental tasks and specific problems 

of living". 

Die Nasionale Raad vir Geestesgesondheid laat die klem in die verwerwing van 

vaardighede met die oog op lewensvoorbereiding op die psigo-sosiale ontwikkeling 

van die leerder val. Selfaktualisering wat kan lei tot effek:tiewe interkulturele 

kommunikasie en konstruk:tiewe sosiale verhoudings word as doel aanvaar. Verdere 

doelwitte sluit in (Dougan et al 1986:(i)): 

• 'n gesonde lewensstyl 

• selfkennis 

• selfhandhawing 

• stel van persoonlike mikpunte 

• tydsbeplanning 

• probleemoplossing 

• kreatiewe en kritiese denke 

• die hantering van stres. 
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Schinke & Gilchrist (1984:13) brei verder daarop uit: 

• die uitbouing van interpersoonlike verhoudings 

• hantering van seksualiteit 

• die bevordering van goeie gesondheid 

• beroepsbeplanning 

• die ontwikkeling van sosiale verantwoordelikheid. 

Uit die voorgaande is dit moontlik om die volgende as tiperend van 

lewensvoorbereiding en die vaardighede wat dit vereis, te stel: 

• vaardigheid as bedrewenheid dui op die vermoe van die individu om die 

sosiale- politieke-, ekonomiese- en tegnologiese samelewingseise te hanteer 

• lewensvoorbereiding is nie 'n statiese gegewe nie maar moet in 

ooreenstemming met veranderende lewenseise aangepas word 

• doelgerigte deelname aan die verwerwing en aktualisering van bepaalde 

vaardighede word van die leerder verwag 

• lewensvoorbereiding behoort verteenwoordigend van die bree spektrum van 

samelewenseise te wees. Kategoriee wat onderskei kan word, is onder andere: 

• fisiese ontwikkeling (gesonde dieet, genoeg oefening, hantering van 

stres) 

• intellektuele ontwikkeling {probleemoplossing, leerstyle) 

229 



• akademiese vaardighede (logiese, selfstandige, kreatiewe en kritiese 

denke) 

• persoonsvaardighede ( selfinsig, keusemaking, doelwitbepaling) 

• beroepsvoorbereiding 

entrepreneursingesteldheid) 

(beroepskeuse, 

• sosiale vaardighede (menseverhoudings, kommunikasie, verdraag

saamheid, konflikhantering, onderhandelingsvermoe) 

• ontspanning 

• ekonomiese vaardighede (rekenvaardighede, spaar, beleggings) 

• huis ( enkelouergesinne, fi.siese omgewing) 

• politieke vaardighede (kennis, onderskeidingsvermoe, verdraagsaam

heid) 

• godsdiens (godsdiensbeoefening, waardes en norme). 

5.3.1.2 Die noodsaaklikheid van lewensvoorbereiding in multikulturele onderwys 

Tradisioneel was die skool vrr die onderrig van akademiese leerinhoude 

verantwoordelik. Die eise wat die modeme tyd aan die skool stel, het egter meegebring 

dat die skool toenemend ook vir die sosiale ontwikkeling van die kind verantwoordelik 

is. Hierdie klemverskuiwing is te wyte aan die volgende: 
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• Die ouerhuis as primere opvoedingsinstansie het sy opvoedingstaak 

grotendeels aan die skool gedelegeer (Schinke & Gilchrist 1984:6). Die 

toenemende aantal enkelouergesinne, kindermolestering, alkoholmisbruik en 

misdaad, is van die vemaamste redes wat daartoe gelei het dat genormeerde 

opvoeding nie langer as gesinsopgaaf beskou word nie. 

• Die toenemende eise wat die tegnologie en veranderende samelewingstrukture 

stel, dra verder daartoe by dat die primere opvoedingsmilieu as ontoereikend 

beskou kan word in die onderrig van vaardighede (Schinke & Gilchrist 

1984:6). Ouers het dikwels self nie die kennis om aan die kinders oor te dra 

nie. Agtergeblewe gemeenskappe is by uitstek 'n voorbeeld van waarom MO 

ook aan hierdie aspek van lewensvoorbereiding aandag moet gee. 

Die noodsaaklikheid van die onderrig van bepaalde vaardighede word m die 

Kurrikulummodel vir Onderwys in Suid-Afrika (Departement van Nasionale 

Opvoeding 1991 (b ):7) weerspieel. Afgesien van akademiese vakke waar verwerwing 

van bepaalde vaardighede indirek aandag geniet, word die volgende vakke gegroepeer 

in die studieveld, Lewensopvoeding. Lewensopvoeding sluit in: 

• Religieuse onderrig wat as die vak Reg Lewe aangebied word 

• Ekonomiese Opvoeding waarin aandag aan onderwerpe soos basiese 

ekonomiese prosesse, entrepreneurskap en produktiwiteit gegee word. Die 

wisselwerking tussen die mens en sy omgewing word ook in hierdie vak 

aangespreek. 

• Voorligting wat aspekte soos persoons- en gesinsvoorligting, menseverhou

dings en beroepsorientering insluit. 
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• Liggaamlike Opvoeding wat die ontwikkeling van koordinasie, beweeglikheid 

en verbandhoudende vaardighede, die werking van die liggaam en die 

versorging daarvan behels. 

Lewensvoorbereiding is daarop gerig om die leerders toe te rus om: 

• 'n "suksesvolle bestaan in die wereld" (Departement van Nasionale Opvoeding 

199l(a):l2-13) te voer 

• "active and informed participation [in] the community" (Discussion Paper for 

the ANC on Education Policy 1991: 11-17) te beleef 

• die individu te help om 'n "worthwhile and useful member of society" te wees 

(Pan Africanist Congress's Education Policy [1991]:3-13). 

5 .3 .1.3 Lewensvoorbereiding vir 'n multikulturele samelewing 

Die demokratiseringsproses en die swak ekonomiese landstoestande verg van elke 

inwoner 'n veranderde ingesteldheid en vaardighede om die veranderde samele

wingseise te hanteer. Afgesien van milieu-verwante vaardighede (landelike leefwyse 

teenoor 'n stedelike leefwyse ), is daar ook 'n aantal vaardighede waarvan elke individu 

moet kennis neem en wat in MO verreken moet word. Slegs enkele belangrike 

vaardighede word vervolgens uitgelig. 

• Sosiale vaardighede 

Die skeiding wat tussen kulturele en sosio-ekonomiese groepe ontstaan, het die 

ontwikkeling en groei van gemeenskappe binne 'n gesamentlike sosiale ruimte, 

geinhibeer (kyk hfst. 4). Die gevolg is onkunde, misverstand en dikwels 

onverdraagsaamheid oor kultuurgrense heen. Die naderende eenwording van 

onderwysvoorsiening in die RSA gaan aan elke individu unieke eise stel. 
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Botha (1990:20) noem die tydperk in die onderwys wat nou betree word die 

"transitional phase education". Anders gestel "education which is changed 

according to a deliberate plan ( eie kursivering) to meet the needs of a visible 

changing society". Die "transitional phase education" is ingestel op die 

verbetering van multikulturele verhoudinge en -kommunikasie en nie op die 

afwysing van kultuurgoedere wat vir die bepaalde kultuurgemeenskappe 

ononderhandelbaar is nie. Botha (1990:73) stel die volgende vaardighede voor 

wat die individu kan toerus om multikulturele verhoudinge en -kommunikasie 

te verbeter: 

• die ontwikkeling van positiewe houdings en gevoelens teenoor ander 

en die eie etniese groep 

• kennis van die dinamika van kulturele pluralisme, etniese konflik en 

rassisme 

• dialoogvoering oor kultuurgrense heen 

• die ontwikkeling van 'n visie ten opsigte van 'n verdraagsame, 

interafhanklike samelewing. 

• Ekonomiese vaardighede 

Een van die belangrikste universele uitkomste van onderwysvoorsiening is die 

ekonomiese bydrae wat individue in die samelewing kan lewer deur die 

aktualisering van verkree kennis en vaardighede. Die stygende 

werkloosheidsyfer is egter 'n skrille kontras met die aanvraag na menslike 

hulpbromie en die idee dat meer individue in die ekonomiese sektor opgelei 

moet word om ekonomiese groei te verseker. Grafiek 1 gee 'n oorsig oor die 

aantal beroepstoetreders teenoor die werklike beroepsaanvraag. Dit illustreer 

die standpunt van Dostal (1989:39-44) naamlik, dat "we educate the 

unemployable". 
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Om in die werklike behoeftes van die samelewing te voldoen, behoort MO ekonomies

en beroepsrelevant te wees veral met die oog op regstellende aksie waardeur 

beroepsgeleenthede vir blankes in die toekoms waarskynlik meer kompeterend van 

aard gaan wees. Taylor (1993:6) meen · dat grater klem op entrepreneurskap, 

selfwerkskepping, ekonomiese selfstandigheid en welvaartskepping tot ekonomiese 

groei kan lei. Die skoal moet egter 'n ekonomiese klimaat en 'n entrepreneurskultuur 

skep waarbinne voornemende entrepreneurs bepaalde vaardighede kan verwerf. 

Programme vir hierdie doel behoort reeds op die intreevlak in basiese onderwys 

aangebied te word om vroee skoolverlaters so effektief moontlik te akkommodeer. Ter 
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wille van praktykgerigtheid en deelname behoort samewerking tussen die skool en 

privaatinstansies bewerkstellig te word. Ter wille van teoretiese onderlegdheid, is 

kennis van die basiese ekonomiese- en besigheidsbeginsels vanselfsprekend. Roesler 

(1988:25) vermeld dat "career education prepares students to be successful in the 

transition from school to work. With regard to work roles, the relevance of the 

curriculum can be improved by determining the demands of local jobs and ensuring 

that school preparation is consistent with those demands ... " 

'n Verdere aspek wat binne MO verreken sal moet word, is die werklikheid van die 

bestaansekonomie van die agtergeblewe gemeenskappe teenoor die kapitalistiese 

ingesteldheid van die blanke (Van der Kooy 1988:33-37). 

• Kognitiewe vaardigheid 

Die vermoe tot probleemoplossing is 'n kognitiewe vaardigheid waarmee die 

individu bykans daagliks gekonfronteer word. Die veranderende politieke-, 

ekonomiese- en sosiale samelewingsbestel in die RSA stel die individu voor 

uiteenlopende probleemsituasies. Indien hierdie probleme nie bevredigend 

deur die individu opgelos kan word nie, kan dit tot groter probleme lei wat 

energie, tyd en dikwels ook geld verspil. 

Aktiewe probleemoplossing is 'n voorwaarde vir die bantering van 

voortdurende veranderinge op sosiale-, ekonomiese-, tegnologiese- en 

politieke gebied en die belangrikheid daarvan nie kan oorbeklemtoon word nie 

(Dougan et al 1986: 165-177). 

In MO is dit essensieel dat die leerder met gebalanseerde en universeel geldige 

vaardighede vir sy samelewingsposisie voorberei word. Aile vaardighede staan in 

relasie tot mekaar en dien as voorwaarde vir die aktualisering daarvan. So byvoorbeeld 

sou die vaardigheid van probleemoplossing die logiese vaardigheid in die bantering 

van werkloosheid of multikulturele konflik wees. Entrepreneurskap sou die 

vaardigheid van probleemoplossing ondersteun indien werkloosheid die hoof gebied 
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moet word. Kommunikasie en onderhandeling is weer waardevol in die hantering van 

kulturele kon:flik. 

Die direkte of indirekte onderrig van lewensopvoeding verleen groter relevansie aan 

kurrikuluminhoude, aangesien die teorie in praktyk oorgaan en die aspek "learning by 

doing" 'n instrument in die hand van elke individu word om samelewingseise te 

hanteer. 

5.4 SAMEVATTING 

Simplisties gestel is die doel met opvoedende onderwys genormeerde begeleiding van 

die nie-volwassene tot volwassenheid. Indien die inhoude aan die hand waarvan die 

volwassewording moet geskied, nie selfstandige volwassenheid as uitkoms het nie, 

behoort sodanige inhoude vervang te word. Volgens UNESCO, die NP-regering, die 

ANC, NECC, PAC, IVP en KP is dit 'n imperatief dat kurrikuluminhoude tot so 'n 

mate aan samelewingseise moet voldoen dat individue deur die aanwending van 

verkree kennis in staat moet wees om die veranderende samelewingseise te kan 

hanteer. Onderwysbelanghebbendes maak groot gewag van die onderrig van 

lewensopvoeding as die panasee waardeur alle probleme met betrekking tot MO 

ondervang kan word. 

Met die uitsondering van die KP is dit ook vir al die genoemde partye, essensieel dat 

relevante onderwys binne 'n gemtegreerde onderwysstelsel moet funksioneer. 

Dit is opvallend dat MO as onderwysmodel nie in die voorstelle van die NP, ANC, 

IVP, PAC en NECC vir 'n nuwe onderwysmodel vir die RSA figureer nie. As rede 

word voorgehou dat rassisme rue doeltreffend genoeg deur MO aangespreek word nie 

- 'n aspek wat veral swart akademici verontrus. Aangesien gemtegreerde onderwys en 

MO eienskappe soos nie-rassigheid, demokrasie, gelyke onderwysgeleenthede, nie

diskriminasie, nie-seksisties, integrasie van leer- en werkomgewing en desegregasie 

deel - met slegs enkele klemverskuiwings - word aanvaar dat MO en gemtegreerde 

onderwys, twee kante van dieselfde munt verteenwoordig. 
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6.1 INLEIDING 

Multikulturele onderwys is 'n onderwysmodel wat die uitvloeisel is van 

demokratiseringsprosesse wereldwyd. Dit is 'n ak.tuele tema en daarom is dit nodig 

om die faktore wat die wordingsgang daarvan bemvloed het, te ondersoek. MO in 

die VSA, Zimbabwe en die RSA is as eksemplare geselekteer. In die 

navorsingsverloop is deurgaans gepoog om 'n vergelyking ten opsigte van die 

manifestasie en funksionaliteit van MO in die genoemde eksemplare te tre£ 

Ondersoek is ook ingestel na die kontemporere siening van MO in die RSA en die 

eise wat lewensvoorbereiding aan onderwysvoorsiening stel. 

In die onderhawige navorsing is die VSA as erkende Eerste Wereldeksemplaar 

benut. Zimbabwe is as Derde Wereldeksemplaar benut. Die RSA is egter nog 'n 

Eerste Wereld- (geindustrialiseerd), nog 'n Tweede Wereld- (oorgangsfase), nog 'n 

Derde Wereld (tradisioneel)-eksemplaar omdat elemente van al drie 

ontwikkelingsfases daarin onderskeibaar is. In die lig hiervan is dit sinvol om in die 

bevindinge, gevolg- trekkings en aanbevelings wat volg, dieselfde indeling te 

handhaa£ Dit skakel 'n onwetenskaplike en lukraak ordening van die evaluering uit. 

In die navorsingsverloop is van sowel formatiewe as summatiewe evalueringsprose

dures gebruik gemaak. 

• Formatiewe evaluering: Gagne & Briggs (1979:309) definieer formatiewe 

evaluering soos volg: "Formative evaluation is undertaken while the new unit 

is being developed. Its purpose is to provide evidence on feasibility and 

effectiveness, so that revisions and improvements can be made". Formatiewe 

evaluering is deurlopend in die gang van die navorsing gedoen. 

• Summatiewe evaluering: Gagne & Briggs (1979:309) definieer summatiewe 

evaluering soos volg: "Summative evaluation is concerned with the 

effectiveness of the course or program, once it has been developed". 

Summatiewe evaluering word na voltooiing van 'n navorsingsprojek 
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onderneem en " ... its purpose is to permit conclusions to be drawn about how 

well the instruction [research] has worked" (Gagne & Briggs 1979:294). 

Summatiewe evaluering word aan die einde van die navorsing ondemeem en 

vind neerslag in die gevolgtrekkings en aanbevelings. 

V ervolgens word aandag gegee aan die evaluering van die navorsingsgegewens soos 

vir verslagdoeleindes geselekteer. Bepaalde bevindinge word voorgehou (feitlike 

resultate van dit wat werklik gebeur het) waaruit 'n makrogevolgtrekking telkens 

geformuleer is. V anuit die gevolgtrekking word bepaalde aanbevelings as 

toekomsriglyne voorgehou. 

6.2 MULTIKULTURELE ONDERWYS IN DIE VSA 

Die wordingsgang van MO in die VSA is in hoofstuk 2 ondersoek. Die historiese 

buitelyne van die Amerikaanse samelewing met betrekking tot die sosiale-, politieke

, ekonomiese- en religieuse ontwikkelinge is eers bespreek waarna die fokus op die 

onderwys geplaas is. 

6.2.1 Bevindinge 

• MO in die VSA het 'n historiese ontwikkeling van bykans vier eeue. Dit is 

vier eeue waarin die tydsgees die hantering van kultuurdiversiteit in 'n 

kultuurdiverse samelewing bepaal het. V a.ria.K kolonisasie..ilQQ]J__toJ_ ongeveer 

.1953 is 'n segr~~siebeleid in die samelewing asook in die onderwys gevolg. ----------
Die Amerikaanse hooggeregshofhet die segregasiebeleid teen 1954 herroep. 

• Sedert 1954 word 'n desegregasie- of integrasiebeleid in die onderwys en 
·- -·---

samelewing gevolg. Die verandering in die beleid is teweeggebring deur die 

aandrang van etniese minderheidsgroepe op die instel van gelyke beregtiging 

in die onderwys. 

• Die beleid van kulturele pluralisme is sedert die sewentigerjare aanvaar om 
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die voortdurende ongelykhede in die skoolprestasie tussen blankes en 

swartmense te probeer ondervang. Ten einde die probleme op te los, is 'n 

beleid van kulturele pluralisme, wat op die inskakeling van verskillende 

kulture in die totale raamwerk van onderwysvoorsiening met die fokus op die 

minderheidsgroepe en veral swartmense berus, aanvaar. 

• Die eis om gelyke beregtiging het 'n evolusie in onderwysvoorsiening 

veroorsaak wat uiteindelik tot MO gelei het. MO is as die panasee voorgehou 

aan die hand waarvan die ongelyke speelveld ten opsigte van ongelyke 

onderwysgeleenthede gelyk gemaak moes word. 

• Die implementering van MO was nie sonder probleme nie. Die kultuur

diverse agtergronde van leerlinge het aspekte soos die onderrig van 

religieuse vakke, die onderrigmedium, waardes en norme en die behoud van 

standaarde op die voorgrond geplaas. 

• Die VSA as geindustrialiseerde Eerste Wereldeksemplaar toon enkele 

ooreenkomste met die RSA ten opsigte van die ontstaan en verrekening van 

kultuurdiversitefr. · 

6.2.2 Gevolgtrekkings 

Kulturele pluralisme wat as samelewingsbeleid in die VSA gevolg word, word 

gekomplimenteer deur die keuse van MO as onderwysmodel. Alhoewel daar 

teoreties aan alle inwoners gelyke onderwysgeleenthede in 'n MO onderwyssituasie 

gebied word, kon MO aspekte soos die onderrigmedium, die behoud van standaarde, 

religie, die oordrag van waardes en norme en die uitskakeling van rassisme en 

stereotipes nie bevredigend aanspreek nie. Ouerontevredenheid hieroor het gelei tot 

die stigting van privaatskole wat kultuurvoorkeur akkommodeer. 
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Die doelstellings wat met die implemetering van MO gestel is, is moeiliker haalbaar 

in die praktyk as in die teoretiese formulering daarvan. Die feit dat daar nie 

eenstemmigheid oor die definisie, doelstellings en eienskappe van MO is nie, maak 

dit vir onderwyskundiges 'n moeilik implementeerbare onderwysmodel. 

6.2.3 Aanbevelings 

Die VSA deel 'n vergelykbare samelewingspro:fiel met die RSA Daar is ook 

ooreenkomste '\Va! _~~tref .die onderwysveranderings wat oor tyd .. b~_n _pJ~geY!!1d 

, het. pie volgende aanbevelings is die resulterende denke van die kennis en 

kundigheid wat oor MO as onderwysmodel in die VSA opgedoen is. 

• Die wordingsgang van gebeure in die VSA en die latere hantering van 'n 

multikulturele samelewing, kan vir die RSA met sy vergelykbare 

wordingsgang van groot waarde wees. 

• Die wyse waarop die VSA kultuurpartikuliere aangeleenthede soos 

onderrigmedium, religie, waardes en norme hanteer het, behoort vir 

onderwysbeplanners in die RSA as waarskuwing te dien. Die wyse waarop 

die VSA hierdie aangeleenthede hanteer het, was nie vir alle ouers 

versoenbaar met die ideale van 'n waarde-georienteerde onderwysstelsel nie. 

Gevolglik is onderwysontevredenheid steeds deel van die samelewingsonrus. 

• Groter klem behoort in die RSA op die afwysing van rassisme en stereotipes 

geplaas te word. Die RSA staan op die punt om groter betrokkenheid van die 

verskillende kultuurgemeenskappe in die onderwys te bewerkstellig en die 

afwysing van rassisme en stereotipes behoort onderlinge verhoudinge te 

vergemaklik. 
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• As gevolg van die uiteenlopende interpretasies van die begrip multikulturele 

onderwys, behoort die doelstellings van MO, soos dit in die VSA toegepas 

word, by onderwys- en samelewingsomstandighede in die RSA aangepas te 

word. Waar die VSA 'n oorwegend Eerste Wereldland is, is die RSA 'n 

vermenging van drie werelde met 'n oorwegend Derde Wereldkomponent. 

6.3 MULTIKULTURELE ONDERWYS IN AFRIKA MET SPESIFIEKE 

VERWYSING NA ZIMBABWE 

In die derde hoofstuk is daar op dieselfde wyse as in hoofstuk 2 met die inhoud 

omgegaan om die ontwikkeling van MO in Afrika, met spesifieke verwysing na 

Zimbabwe, bloat te le. Politieke-, ekonomiese-, religieuse- en sosiale ontwikkelinge 

tydens die tradisionele A:frika-tydperk, tydens die tydperk toe die Islam-invloed 

hoogty gevier het en tydens die koloniale tydperk, is beslayf om die ontstaan en 

hantering van kulturele diversiteit en die wordingsgang van MO aan te toon. 

6.3.1 Bevindinge 

• Die koms van die Islam na Afrika het swartmense van hulle partikuliere 

kultuur vervreem. 'n Assimilasiebeleid in die samelewing en 'n 

monokulturele onderwysbeleid, soos deur die Islam gevolg, het nie ruimte 

gelaat vir die verrekening van kultuurdiversiteit nie. 

• Christen-sendelinge wat sedert die negentiende eeu in Suid-Rhodesie die 

Christen-boodskap aan swartmense wou bring, het ook mettertyd die 

swartmense van hul kultuur vervreem deur die onderrig van kultuurvreemde 

inhoude soos lees, slayf en higiene. 

• Die "scramble for colonies" sedert 1890 en die vestiging van Britse koloniale 

entrepreneurs in Suid-Rhodesie, het 'n verdere afwysing van die tradisionele 

A:frika-kultuur tot gevolg gehad. Die swartmense is in hulle skoolopleiding 

net aan westerse kultuurinhoude blootgestel. Daarby het blanke- en swart 
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onderwys afsonderlik ontwikkel. In blanke onderwys het die klem op 

akademiese opleiding geval terwyl die klem in swart onderwys op die 

onderrig van praktiese vakke geplaas is. 

• Verskeie fak.tore het daartoe bygedra dat swartmense hul partikuliere 

kulturele regte begin opeis het. Die sosiale rewolusie wat aan die gang gesit 

is om hierdie regte te verkry, het in Suid-Rhodesie/Zimbabwe op die 

omverwerping van die koloniale regering uitgeloop. Na die bewindsoorname 

deur Robert Mugabe in 1980 het samelewingsgelykheid 'n prioriteit geword. 

• Skole is in die vlugtelingkampe begin. Westerse- en koloniale norme en 

waardes is verwerp en die tradisionele kultuur van swartmense het herleef. 

• Na die bewindsoorname van die meerderheidsregering in Zimbabwe is 

gepoog om Westers-georienteerde kurrikuluminhoude te Afrikaniseer. 

Akademiese- en prak.tiese opleiding is gekombineer in 'n model van 

"learning by doing" waardeur die verband tussen onderwys, tegnologie en 

ekonomiese ontwikkeling beklemtoon moes word. 

• Die groot agterstand wat die onderwys in Zimbabwe oor die jare opgebou 

het, veral ten aansien van onderwysfasiliteite, het egter verhoed dat 

Afiikanisering van kurrikuluminhoude op groot skaal deurgevoer kon word. 

Westers-georienteerde kultuurinhoude oorheers steeds die kurrikula in 

Zimbabwe. 

6.3.2 Gevolgtrekkings 

Die ontstaan en ontwikkeling van kulturele diversiteit in Zimbabwe, vergelyk 

gunstig met die van die VSA Die relatieflang tydperk van gesegregeerde koloniale 

onderwys is ook in Zimbabwe, deur 'n sosiale revolusie van die "verontregtes", 

vervang met 'n beleid van desegregasie of integrasie. 
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Die onderwys, wat noodwendig op sosiale veranderinge reageer, het nie in 

Zimbabwe, soos in die VSA, na MO in die ware sin van die woord oorgeskakel nie. 

Die onderwysmodel in Zimbabwe moet as 'n model van geintegreerde onderwys 

beskou word. In hierdie onderwysmodel val die klem oorwegend op Afiikanisering 

en lewensvoorbereiding en daarna op die optimale hantering van kulturele 

diversiteit. 

Die Derde Wereldkomponent in Zimbabwe, wat eeue lank aan Westers

georienteerde onderwysinhoude blootgestel is, het onderwysbelanghebbendes tot die 

beseflaat kom dat die onderwys meer in konteks van 'n Derde Wereldland aangebied 

moetword. 

Aangesien die Westerse kultuur na die bewindsoorname steeds die dominante 

kultuur was, is die swart kulture aan herkulturering ( ongedwonge integrasie) 

blootgestel, wat meegebring bet dat daar 'n vermenging van die tradisionele kultuur 

en die Westerse kultuur ingetree het. 

6.3.3 Aanbevelings 

Zimbabwe deel meer as net 'n kontinent met die RSA. Dit deel ook 'n vergelykbare 

samelewingsprofiel en onderwysveranderinge wat 'n lang historiese verloop gehad 

het. Die volgende is die resulterende denke van die kennis en kundigheid wat oor die 

onderwysmodel in Zimbabwe opgedoen is. 

• Daar sal noodwendig 'n Afrikanisering van kurrikuluminhoude in die RSA 

moet plaasvind om, soos in Zimbabwe, relevante kurrikuluminhoude vir 'n 

Afiika-leefwyse moontlik te maak. 

• Die beginsel van herkulturering behoort ook vir die RSA ondersoek te word. 

Die vorming van 'n makro-Suid-Afiikaanse kultuur sal noodwendig die 

herkulturering van alle kultuurgemeenskappe in die RSA insluit. 
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• Indien moedertale as onderrigmedium oorweeg word, behoort 'n strategie 

bedink te word om 'n begrippeverwysingsraamwerk vir swart tale te ontwerp. 

Dit raak veral natuurwetenskaplike- en ekonomiese vakrigtings. Die feit dat 

onderwysers in Zimbabwe in Shona of Ndebele onderrig en die leerlinge die 

eksamen in Engels afle, beklemtoon die belangrikheid van 

taalontwikkelingsprogramme vir onderwysers en leerlinge. 

6.4 MULTIKULTURELE ONDERWYS IN DIE RSA 

In hoofstuk 4 word die ontstaan, verdieping en bantering van kulturele diversiteit in 

die onderwys aan die orde gestel. 

6.4.1 Bevindinge 

• Die ontmoeting van verskeie kultuurgemeenskappe aan die suidpunt van 

Afrik.a het daartoe bygedra dat die samelewing in die RSA 'n multikulturele 

karakter vertoon. 

• Net soos in die geval van die VSA en Zimbabwe het die blanke koloniale 

regering sedert kolonisasie 'n segregasiebeleid voorgestaan. Hierdie 
.-' 

segregasiebeleid het ook in die onderwys neerslag gevind. 

• Afgesien van die segregasiebeleid is swartmense ook aan 'n beleid van 

assimilasie blootgestel. Die grootste oorweging vir die voorsiening van 

onderwys aan swartmense was om swartmense te kersten en Westerse 

beskawingsnorme oor te dra. 

• Nie-blanke groepe (alle inwoners wat nie blank is nie) het oor bykans drie 

eeue in opstand teen segregasie gekom. 
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• 'n Faktor wat die hantering van kultuurdiversiteit in die RSA verder 

gekompliseer het, was die stryd om kulturele supremasie tussen Boer en Brit. 

In hierdie stryd is onderwys aan nie-blanke kulture op die agtergrond 

geplaas. 

• Onderwys in die RSA is steeds gesegregeerd en daarom kan daar nie van 

MO gepraat word nie. Pogings is wel sedert die tagtigerjare aangewend om 

die onderwys te desegregeer. Die RSA staar egter 'n paar situasie-realiteite 

in die gesig wat die implementering van desegregasie en 'n moontlike MO

model bemoeilik. Dit moet vermeld word dat die meerderheid 

privaatonderwysinstansies (kyk par. 4.1.4) in beginsel daarop ingestel is om 

die samelewingsdiversiteit in die onderwys en die gepaardgaande probleme 

te verreken. 

6.4.2 Gevolgtrekkings 

Die wyse waarop kultuurdiversiteit in die RSA deur die eeue hanteer is, toon 

bepaalde parallelle met die verloop daarvan in die VSA en Zimbabwe. Die wyse 

waarop kultuurdiversiteit in die genoemde eksemplare hanteer is, het egter nie alle 

groepe tevrede gestel nie, soos blyk uit die verset en opstand van die 

kultuurgemeenskappe wat aan die assimilering van Westerse kultuurinhoude 

uitgelewer was. Assimilasie, en derhalwe segregasie, het nie gelyke onderwysge

leenthede aan die onderskeie kultuurgemeenskappe gebied nie. 

Die RSA het eers in die negentigerjare erkenning aan die beginsel van kulturele 

pluralisme verleen. In die onderwys word hierdie beginsel nog nie ten volle verreken 

me. 
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6.4.3 Aanbevelings 

• Gelyke onderwysgeleenthede moet binne die onderwysstelsel aan alle 

leerlinge gebied word. 

• Die kultuurdiversiteit van die Suid-Afrikaanse samelewing moet binne die 

onderwys verreken word. Alhoewel MO tot nog toe nie in die RSA as 

onderwysmodel gevolg word nie, kan aspekte daarvan wel in sommige 

onderwysstrukture gerdentifiseer word. MO behoort sodanig aangepas te 

word dat dit relevant vir die Suid-Afrikaanse samelewing is. 

6.5 'N ONDERWYSMODEL VIR DIE RSA 

In hoofstuk 5 is 'n sintese gemaak van die onderwysdoelstellings van enkele 

onderwysbelanghebbendes in die RSA. 

6.5.1 Bevindinge 

• Behalwe vir die KP was al die ander onderwysbelanghebbendes wat 

ondersoek is, naamlik die NECC, ANC, PAC, die NP-regering en die IVP dit 

a1ma1 eens dat die onderwys in die RSA 'n gemtegreerde karakter behoort te 

vertoon. 

• Klem word gele op 'n kurrikulum met relevante leerinhoude - relevant in die 

sin dat veranderende lewenseise met behulp van die inhoude wat in die 

klaskamer onderrig word, geakkommodeer word. 

• MO word minder gunstig deur swart akademici ontvang. Volgens diesulkes 

word rassisme nie daadwerklik binne die model van MO aangespreek nie. 
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6.5.2 Gevolgtrekkings 

Die sosiale- en onderwysontwikkelinge in die RSA kom in wese met die van die 

VSA en Zimbabwe ooreen. Segregasie in die samelewing en die onderwys het ook 

in die RSA ontevredenheid laat oplaai. Alhoewel daar nog gespekuleer word oor 'n 

samelewings- en onderwysmodel vir 'n toekomstige Suid-Afrika, blyk dit duidelik 

uit die gestelde doelstellings van die onderskeie onderwysbelanghebbendes, dat 'n 

gemtegreerde onderwysmodel met relevante kurrikuluminhoude vir die onderwys 

voorgestaan word. Die relevante kurrikuluminhoude word verbind aan die eise wat 

die samelewing aan elke individu stel. 

In die RSA sal die situasie-realiteite waarskynlik 'n groot rol in die keuse van 'n 

onderwysmodel speel. Veral die swartmense se antagonisme jeens die feit dat MO 

nie noodwendig die aspek van rassisme aanspreek nie, behoort in aanmerking 

geneem te word. MO soos dit in die VSA manifesteer kan in die lig daarvan as nie

lewensvatbaar vir die RSA-milieu beskou word. 

Zimbabwe se pogings om kurrikuluminhoude te Afrikaniseer behoort ·vir onderwys

belanghebbendes wat kurrikuluminhoude in die RSA wil Afrikaniseer, 'n les te wees 

dat 'n deeglike situasie-analise van die samelewingsrealiteite nie buite rekening 

gelaat mag word nie. Kurrikuluminhoude moet die samelewingsprofiel en die 

samele- wingsbehoeftes ten aansien van onderwysvoorsiening verreken. MO as 

onderwysmodel kan nie sondermeer vanuit een bedeling op 'n ander 'oorgeplant' 

word in die hoop dat soortgelyke onderwysresultate bereik gaan word nie. 
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6.5.3 Aanbevelings 

• Die eise en behoeftes van die samelewing moet as hoogste prioriteit dien 

wanneer 'n onderwysmodel oorweeg word. 

• Daar behoort ruimte te wees vir kultuurgemeenskappe wat nie tuis voel met 

'n geiiltegreerde onderwysmodel nie. Die toelaatbaarheid van privaat- of 

monokulturele onderwys behoort as demokratiese reg van ouers gerespekteer 

teword. 

• Afrikanisering van kunikuluminhoude behoort nie geheel en al tersyde gestel 

te word nie. Dit impliseer 'n erkenning van die gemdustrialiseerde-, 

oorgangs- en tradisionele karakter van die onderskeie kultuurgemeenskappe. 

Kurrikuluminhoude behoort so aangebied te word dat dit verteenwoordigend 

is van die onderwysbehoeftes van die samelewing in sy geheel. 

• Indringende navorsing behoort op die gebied van multikulturele verhoudinge 

gedoen te word. Die uitkoms van sodanige navorsing behoort as riglyn te 

dien om die gebruike, voorkeure en afkeure van al die kultuurgemeenskappe 

in die RSA te erken. Riglyne in hierdie verband behoort handig in 'n 

multikulturele klassituasie te wees. 

• Aangesien die behoud van kultuurwaardes vir alle kultuurgemeenskappe op 

die een of ander wyse van belang is, is kultuuroordrag tradisioneel as 

onderwysopgaaf beskou. Kontlik in geiiltegreerde skole kan egter voorkom 

wanneer leerlinge uit verskillende kultuuragtergronde geakkommodeer moet 

word. Die skool kan in die lig hiervan nie !anger as kultuurdraer beskou 

word nie. Hierdie taak behoort aan kultuurorganisasies en die ouerhuis 

gedelegeer te word. Kurrikuluminhoude kan dan fokus op akademiese- en 

praktiese vakke wat relevant 1s vir beroepsvoorbereiding en 

beroepsopleiding. 
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6.6 AANBEVELINGS VIR VERDERE NA VORSING 

Die omvang van MO as navorsingsterrein is van so 'n aard dat dit nie binne die 

bestek van 'n verhandeling aangespreek kan word nie. Die volgende terreine word 

as aanbevelings vir verdere navorsing voorgehou: 

• Die taak van die ouer in die opvoeding van sy kind vir multikulturele 

samelewingssituasies is 'n braakveld wat nog ontgin moet word. Hierdie 

aspek is veral dringend aangesien die onderwysstelsel in die RSA toenemend 

'n gemtegreerde karakter vertoon. 

• 'n Aspek wat by die bogenoemde navorsingstema aansluit, is die op/eiding 

van onderwysers vir 'n multikulturele klassituasie. Dit is uiteindelik die 

onderwyser wat die leiding in die klaskamer moet neem vir die bevordering 

en uitbouing van multikulturele verhoudinge. 

• /ndiensopleiding van onderwysers is 'n verdere aspek wat prioriteit behoort 

te geniet. Die ontwikkeling van indiensopleidingsmateriaal en handleidings 

vir diensdoenende onderwysers is belangrik. 

• Klirriku/umontwikke/ing wat versoenbaar is met 'n model van geintegreerde 

onderwys is uiteraard 'n navorsingsterrein wat deurlopende navorsing verg. 

• Die versoenbaarheid van 'n makro-kulturele samelewing waarbinne 'n MO

model gevolgword en verskeie mikro-kulture/e gemeenskappe waarbinne 'n 

monokulturele onderwysmodel gevolg word, is ingelyks 'n belangrike 

navorsingsterrein. 
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6.7 SLOTOPMERKING 

Die verrekenbaarheid van kultuurdiversiteit was tot laat in die twintigste eeu 'n 

problematiese aangeleentheid. Dit blyk duidelik uit die onderhawige navorsing. Die 

RSA is een van die laaste lande in die wereld om in die rigting van MO te beweeg. 

Op die vooraand van die totstandkoming van 'n enkele onderwysstelsel vir alle 

bevolkings-en kultuurgemeenskappe in die RSA, is daar vele onderwysmodelle op 

die tafel. 'n Gemeenskaplike eienskap van die modelle, is dat gemtegreerde 

onderwys as doelwit gestel word. Binne 'n gemtegreerde onderwysmodel behoort 

leerlinge van die verskillende kultuurgemeenskappe die geleentheid te he om mekaar 

beter te leer ken en vooroordele, stereotipes en rassisme te verminder en selfs uit te 

skakel. 

'n Gemtegreerde onderwysmodel moet ten opsigte van kurrikuluminhoud relevant 

wees. Dit impliseer dat lewensvoorbereiding 'n groot deel van die kurrikulum kan 

uitmaak, aangesien 'n groot deel van die skoolgaande jeug buite die 

geYndustrialiseerde samelewingsprofiel beweeg. 'n Balans moet egter gehandhaaf 

word tussen die geYndustrialiseerde-, oorgangs- en tradisionele fases van die 

kultuurontwikkelinge in die RSA 
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