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HOOFSTUK 1

INLEIDING

1.1 Algemene inligting

'n Waarheid wat dikwels aangehaal word is dat die onderwyser
die spil is waarom die onderwys met al sy aspekte uiteindelik
draai. Onderwysfasiliteite wat grootliks tot die sukses van
die onderwysproses bydra, word wel voorsien, maar daar word

dikwels gesê dat sonder die inspirerende aandeel van die entoe=
siastiese, bevoegde en toegewyde onderwyser daar geen sweem van
ware onderwys kan wees nie.

Die taak waarmee die onderwyser gemoeid is, was nog altyd h swaar
en veeleisende een. Die veranderinge - ekonomies, maatskaplik en
kultureel - wat in resente tye in die lewens van landsburgers
plaasgevind het, het egter groter eise aan die onderwyser gestel.
Hierdie eise moet nietemin nagekom word as die skool sy funksie as
'nmoderne instrument van onderwys wil vervul.1)

Om hierdie uitdagings die hoof te bied, het dit gebiedend noodsaaklik
geword dat die onderwyser te alle tye 'n aanvaarbare status moet hand=
haaf , Statusverryking kan verkry word deur die voornemende onderwyser
akademies goed toe te rus, hom aan die heilsame en opvoedende invloede
van 'n omvattende opleiding vir 'n betreklike lang tydperk bloot te
stel, aan die goedgekwalifiseerde onderwyser h kompeterende salaris
te betaal en aan hom gunstige diensvoorwaardes en diensomstandighede
te bied.

'n Bevredigende professionele werksklimaat vereis op sy beurt dat die
onderwyser h gesonde gesindheid en houding teenoor die onderwys moet
koester. Sy professionele optrede moet gekenmerk word deur hoedanig=
hede soos professionele aanspreeklilcheid, integriteit, trots, effek=
tiwiteit, idealisme, gesag, kollegialiteit, altruïstiese dienslewe=
ring, die regte houding van diensbaarheid te handhaaf en waardigheid
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wat eerbied by ander sal wek. Verder behoort sy houding deur
hoë ideale gelei en deur professionele etiek beinvloed te word.
Om dit anders te stel: die onderwysowerheid se verantwoordelik=
heid is om die werksomstandighede te verskaf, terwyl die beroep
self die klimaat skep waarin die onderwyser sy taak op so ~
wyse verrig dat die beroep in alle opsigte as 'n professie be=

2)stempel kan word.

Regoor die wêreld word by onderwysers en opvoedkundiges 'n vurige
belangstelling in hul status bespeur. Elke moontlikheid word
intensief ondersoek om die status van die onderwyser en sy be=
roep te bevorder en dit op 'n vlak te bring wat ooreenstem met die
aansien wat aan die ander erkende professies toegeken word.3)

~ Moontlike rede waarom die beroep nog nie met ~ hoë status beklee
kan word nie, is die feit dat daar by die breë publiek nog die on=
sekerheid bestaan of die onderwys ~ professie is, al dan nie.

Kritici aan die negatiewe kant noem ~ gebrek aan outonomie en in=
tensiewe kennisbasis as besware waarom die onderwys nie as ~
professie erken kan word nie.4) Tot hierdie faktore moet ook ge=
voeg word die onbekendheid van die beroep by ~ groot deel van die
publiek, die langsame ontwikkeling van die onderwys tot In selfstan=
dige beroep en die aantalongekwalifiseerde persone wat tot die
huidige tyd die onderwys nog beman.5)

Nieteenstaande die negatiewe kritiek wat deur sommiges uitgespreek
word, is daar diegene wat hulself met die positiewe sy vereenselwig
en dus aanvaar dat die onderwys ~ professie is en statuserkenning moet
geniet. Die feit dat onderwys ook as die moederprofessie bekend
staan, is genoegsame rede waarom dit slegs met die hoogste agting
b . .. d 6)eJeen moet wor •

Ter verdere verduideliking kan hier na twee aspekte van die status=
konsep verwys word, nl. objektiwiteit en subjektiwiteit. Objektiwi=
teit het te make met die waarde wat die maatskappyaan status toeken
en subjektiwiteit dui die posisie van die statusbekleër aan. Laas=
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genoemde is h variant wat deur die bekle~r se eie toedoen verhoog
of verlaag kan word.7)

~
Verder is status in wese tydgebonde en gemeenskapsgebonde. Dit het
nie net van een gemeenskap tot 'n ander verskil nie, maar het dwars=
deur die geskiedenis gefluktueer. Meer detail ten opsigte van hier=
die verskynsel sal in hoofstuk 3 gegee word.

In die volgende deel van hierdie hoofstuk sal daarop gewys word dat
ten spyte van die lae statusposisie wat aan die vroe~ onderwyser
toegeken is, die gemeenskap tog na hom opgesien het. Sy arbeids=
veld was die gemeenskap en die kinders van die gemeenskap. In sy
daaglikse kontak op alle terreine met hulle het hy gesindhede
opgebou wat slegs tot voordeel van sy beeld kon strek. Derhalwe kan
dit met h mate van vertroue gestel word dat die vroe~ onderwyser met
ho~ aansien deur die gemeenskap beje~n is.

1.2 Omlyning van die probleem

Die toestande waaronder die vroe~ onderwyser sy onderwystaak moes
uitvoer, soos uitgebeeld in die onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika,
was nie bevorderlik vir sy status nie. Hy moes tevrede wees met
swak werksomstandighede, ongunstige en ontoereikende diensvoorwaar=
des en te meer nog was hy direk of indirek die werktuig van die staat
wat sy aspirasies nie goedgesind was nie.

Nieteenstaande sy lae status het die onderwyser 'n hoë aansien in die
samelewing geniet. As 'ngerespekteerde leier kon hy sy werksaamhede
onder sy mense met die grootste vrymoedigheid en liefde voortsit.
Die oorsake en redes vir hierdie hoogaangeskrewe waardering is in
h historiese konteks te vinde.

As 'n terugblik op die lang pad wat die onderwysgedagte oor die eeue
heen span, gegee word, is dit betekenisvolopvallend hoe die mees=
ter van ouds op alle gebiede van die gemeenskapslewe die leidende
rol moes speel.
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Aan die begin was die eerste skole eintlik sending- of kerklike
instansies. Hierdie sedelik-godsdienstige benadering was in sy
aard en wese meer maatskaplik ingestel in die sin dat dit gemik
was op die algehele opheffing en opvoeding van die gemeenskap in
al sy vertakkings en lae.

Die skool was die eintlike spil waarom die behoeftes en belange
van die sukkelende gemeenskappies gedraai het. Dit het die vertrek=
punt geword van waar aanvalle teen die dreigende magte van die duis=
ternis wat die sedes ondermyn, geloods is. Desgelyks het Meester
soos h wakker brandwag stelling ingeneem om die gemeenskap se
sedes te beskerm. Dithet meegebring dat sy funksies op 'n breër
lees geskoei was as wat tans die geval is. Met een woord was hy
die moedige dienaar van beide kerk en skool - h man van die mense
in die breë gesien. Vanweë sy algehele beskikbaarheid en gerede-
like bekombaarheid, het hy juis baie na-aan die gewone man be=
weeg, net soos die predikant. Te alle tye was hy die onwrikbare
skakel met die gesag daarbuite.

Vanweë die feit dat hy een van die min geleerdes in die gemeenskap
8)was, miskien die enigste was wat oor h radio beskik of vir h

koerant ingeteken het,9) was Meester in staat om in alle fasette
van die lewe van sy mense te kon ingryp. Oor die algemeen was hy

o f d d k di 0110 d la) b 0Vlr sy a geson er e gemeens ap le gewl 1ge raa sman, rlewe=
skrywer en spreekbuis. As daar teen die staat of die kerk gekla
moes word, was Meester die aangewese persoon om vir die verslae
van hart in te tree. Smiddae na skool kon hy ook nog die nodige
tyd vind om die winkeltjie se boeke te doen.ll) Hy het midde in
sy gemeenskap gestaan.

Ook as iemand wat as voorstander van die moraliteit moes optree, kon
hy dit nie waag om enigsins wêreldgesind te raak, sonder om die
gramskap van die publiek op die hals te haal nie. Hy moes gedurig
hard stry teen die versoeking om anderkant die draad afleiding te
gaan soek, want die eise van die moraliteit weeg swaar: nie wat
ek sê nie, maar wat ek doen.
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Die onbaatsugtige diens wat hy vir sy medemens kon lewer en
die wyse waarop hulle hul waardering daarvoor bewys het, het vir
Meester "gedien as spoorslag tot nóg groter offervaardigheid en
nóg beter diens".12) Dat ons stoere voorgangers in hierdie plig
met welslae kon slaag, strek tot hulle ewige eer.

Die status van die onderwyser het egter nie staties gebly nie.
Soos die jare aangeloop het, het dit drupsgewyse verbeter. Die
relatief hoë status wat die onderwyser hedendaags geniet, het nie
vanself gekom nie. Deur agitasie, konfrontasie en samesprekings
het die lot van die onderwyser al beter daar uitgesien totdat hy
vandag in 'n mate op hoë status aanspraak kan maak.

Eers toe die onderwyser feitlik geen status gehad het nie, was hy
nogtans as 'ngerespekteerde persoon met 'n hoë aansien, geag. Dees=
dae geniet hy 'n hoër status, maar blykbaar nie dieselfde aansien nie.

Die Republiek van Suid-Afrika, 'n Derde Wêreldland, is ver op die ge=
bied van die tegnologie gevorder en het derhalwe die beste geskool=
de tegnici nodig om die standaard van ontwikkeling te handhaaf.
Di t sal inderdaad 'n rede tot kommer wees as 'n afname te bespeur is
in die aansien wat die onderwyser voorheen geniet het.

Die status van die onderwyser, spesifiek in Suid-Afrika, word in
Hoofstuk 3 behandel.

Hierdie ondersoek is daarop gemik om moontlike redes wat aanleiding
tot die beweerde lae aansien wat die onderwyser sou geniet, te be=
paal en meer spesifiek is dit ~ poging om ~ waardebepaling van die
status van 'n plattelandse onderwyser in die Ceres-tulbagh-gebiede
te maak.

1.3 Die doel van hierdie ondersoek

Uit onderhoude en terloopse gesprekke met individue uit verskillende
beroepsfere, die onderwys uitgesluit, het h duidelike negativisme
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jeens die onderwysprofessie geblyk. Selfs binne die onderwyser=
korps is ~ mate van pessimisme te bespeur oor die aansien van die
onderwyser.

In onlangse tye het daar 'n stadiggroeiende onderwysertekort, veral
op natuurwetenskaplike gebied, plaasgevind en blykbaar kan dit
onder andere aan die moontlike afname in die aansien van die onder=
wyser toegeskryf word.

In hierdie studie word beoog om vas te stel watter faktore die aan=
sien van die onderwyser binne ~ lokale opset bepaal en watter
beeld van die onderwyser deur die publiek gehuldig word. Die voor=
lopige hipotetiese faktore wat die status van die onderwyser bepaal,
behels meer as net kurrikulêre doeltreffendheid, onder andere ook
buite-kurrikulêre doeltreffendheid, persoonlikheids- en karakter=
eienskappe en sy professionele ingesteldheid.

Die hipotese van die ondersoeker is dus dat die onderwyser deesdae
nie juis 'n hoë aansien geniet nie en dat die beeld wat bui te die
skool van die onderwyser gehuldig word, ietwat negatief is.

Derhalwe dien hierdie ondersoek om die opinies wat deur geselekteer=
de respondente gehuldig word, te lys en terselfdertyd word ~ poging
aangewend om vas te stel volgens die response, of die aansien van
die onderwyser afgeneem het, al dan nie, en of die verskynsel van
onderwyserstatus beskou kan word as ~ moontlike rede vir die onver=
moë om die beste kandidate vir die professie te trek.

1.4 Afbakening van terrein

Die terrein wat gedek is om 'n sinvolle beeld van die status van
die onderwyser te gee, kan gerieflikheidshalwe onder twee opskrifte
saamgevat word nl. 'n historiese ondersoek en 'n empiriese ondersoek.

1.4.1 Historiese ondersoek

Die historiese ondersoek word ingelei deur 'n algemene oriënterende

https://etd.uwc.ac.za



7

beskrywing van die status van die onderwyser wat gevolg word deur
In omlyning van die probleem en die doel wat met hierdie ondersoek
bereik wil word (Hoofstuk 1).

In die tweede hoofstuk word daar verder gegaan om die status van
die onderwyser in perspektief te stel. Aspekte wat in hierdie hoof=
stuk aangesny word, sluit in 'n verklaring van die begrip "status",
die onderwyser se plek in die samelewing, faktore wat sy status
bepaal, moontlike redes wat tot die afname van die onderwyser se
aansien in die samelewing gelei het, en 'n kort oorsig oor navorsing
wat alreeds in hierdie verband gedoen is.

'n Oorsig van die historiese perspektief van die status van die onder=
wyser word in Hoofstuk 3 gegee. Vanaf die vroegste tye tot in die
twintigste eeu word die onderwyser se status nagespeur. Die ont=
wikkeling van die status van 'n onderwyser in Suid-Afrika vorm 'n
integrale deel van hierdie hoofstuk.

Die belangrikheid van hierdie hoofstuk lê opgesluit in die feit
dat ons 'n persepsie moet hê van wat die status van die onderwyser
in die verlede was en daardie beeld moet deurtrek na die hede.
Daarna kan ~ moontlike projeksie vir sy status in die toekoms gemaak
word.

Sonder enige kennis van sy verlede en veral kennis van sy diensvoor=
waardes en diensomstandighede, sal dit hoegenaamd nie moontlik wees
om 'n toekomsprojeksie van sy status te kan maak nie, siende dat sy
status juis deur sekere faktore wat sy diensvoorwaardes en diens=
omstandighede insluit, bepaal word. Dit is opvallend as daar na
die status van die onderwyser in historiese perspektief gekyk word
hoedat ~ verbetering ofte wel ~ opheffing van status plaasgevind
het namate die milieu waarin hy gewerk het en veral sy salaris, in
'n mate verbeter het. Die historiese ondersoek dien as grondslag
vir die empiriese ondersoek wat hierna beskryf word.
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1.4.2 Empiriese ondersoek

'n Empiriese ondersoek van die status van die onderwyser word
in Hoofstuk 4 gemaak. Die vraelys- en onderhoudmetodes word be=
handel, die opstel en toepassing van 'n vraelys en die onderhoud
en die bevindinge wat daaruit voortspruit.

In die laaste hoofstuk word tot h slotsom geraak en aanbevelings
om die status van die onderwyser te verhef, word aangevoer.

1.5 Metode van ondersoek

1.5.1 Historiese ondersoek

Die historiese ondersoek is aan die hand van die historiese metode
van ondersoek gedoen. In hierdie deel van die studie is gebruik
gemaak van navorsing asook amptelike en nie-amptelike bronne om
die status van die onderwyser in 'n internasionaal historiese kon=
teks te ontleed.

Sover dit die onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika betref, is slegs
op die status van die Blankes en van die Kleurlinge13) gekonsentreer.
Om ook nog die ontwikkeling van die status van die onderwysers van
die ander bevolkingsgroepe te ontleed, sou 'n reuse taak gewees
het.

1.5.1.1 Amptelike Dokumente (Primêre bronne)

Die volgende amptelike dokumente is nageslaan: Die S.G.O.-in=
speksieverslae en Departementele korrespondensie in die staats=
argief in Koningin Victoriastraat, Kaapstad, die S.G.O.-Jaarver=
slae en onderwysgasette in die Suid-Afrikaanse Biblioteek te
Kaapstad, opgawes, statistiek, omsendminute, en Jaarverslae van
die Departement van Onderwys en Kultuur (Kleurlingsake).

1.5.1.2 Nie-amptelike Dokumente (Sekondêre bronne)

Vir hierdie ondersoek is geskiedkundige publikasies in die
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Opvoedkunde, wetenskaplike tydskrifte en artikels en die publi=
kasies van navorsers en akademici ter plaatse sowel as inter=
nasionaal geraadpleeg.

Die naslaanwerke van die volgende inrigtings is ook gebruik:
die biblioteek van die Universiteit van Wes-Kaapland en die
interbiblioteekdiens van dieselfde universiteit, die biblioteek
van die Universiteite van Kaapstad en Stellenbosch en die Suid-
Afrikaanse Biblioteek te Kaapstad.

1.5.2 Empiriese Ondersoek

Vir die empiriese ondersoek is daar besluit om van die vraelys=
ondersoek gebruik te maak ten einde van die verlangde inligting in
verband met die status van die onderwyser in te win. Die inligting
is van respondente in hoofsaaklik die Ceres-Tulbagh-gebied verkry
en is gebruik om die status van 'n plattelandse onderwyser te be=
paal.
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HOOFSTUK 2

DIE ONDERWYSER SE STATUS IN PERSPEKTIEF

2.1 Begripsverklaring

Oor die afgelope aantal jare het die konsep "status" die onder:
werp van intensiewe analise deur maatskaplik-wetenskaplikes geword.

Dit word nie altyd op dieselfde wyse gedefinieer of gebruik nie,
maar die onderskeie definisies en gebruike bevat In gemeenskaplike
kernbetekenis wat hier van belang is.1)

Die woord "status" soos vervat in die titel, het sy ontstaan blyk:
2)baar as In regsterm gehad, maar die gebruik daarvan het uitgebrei

om later ook In sosiale betekenis te verkry. Die studie van sosiale
status is by uitstek die terrein van die sosiologie en dit gaan
oor die posisie van In individu met betrekking tot ander individue
of die individu se posisie binne die maatskaplike stelsel.3)

Thurlow is van mening dat, in In sosiologiese konteks, die woord op
twee verskillende wyses, dog somtyds in relasie met mekaar, gebruik
kan word.

Eerstens mag dit gebruik word om sosiale posisie aan te dui.
Die tweede gebruik wat meestal in omgang" is, hou verband met ~
dimensie van sosiale stratifikasie wat op ongelyke verdeling van
sosiale prestige of aansien gebaseer is en wat In kenmerk van elke

1" f kac u 4)same ew~ng 0 gemeens ap ~s.

Davis sê dat wanneer ons aan sosiale stratifikasie dink, het ons
in gedagte groeperings wat verskillende posisies in die sosiale
orde okkupeer en wat verskillende hoeveelhede prestige geniet.5)
Dit word gemanifesteer in die bestaan van boonste en onderste sosiale

6)lae.
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Dus kan gesê word dat stratifikasie deur status hand aan hand
gaan met 'n monopolisering van ideale en materiële goedere of ge=
leenthede.7) As die ekonomiese status van die lede van 'n gemeen=
skap ongelyk is, as daar tussen hulle beide rykes en armes is, is
d· k k . t t·f· 8)~e gemeens ap e onom~es ges ra ~ ~seer.

Ross verklaar dat statusse of sosiale posisies eenhede van sosiale
organisasie is. Statusse word in range ingedeel; sommige word
hoër as ander geag. Die rang van TI status word oor die algemeen in
terme van prestige, mag of finansiële vergoeding uitgedruk.9)

Verskille tussen mense is so belangrik dat elkeen neig om te soek
vir die variasies en range wat sal help om homself te definieer.

Sosioloë is veral geïnteresseerd in die neiging van persone om
hulself volgens spesifieke kriteria in range in te deel, met die
gevolg dat die gemeenskap gestratifiseer is of in TI aantal lae
verdeel is.

Die kriteria wat gebruik word, sluit in:
i. rykdom, of hoeveelheid van die gemeenskapsbronne hulle

besit;
ii. prestige, of die graad van sosiale eer wat hul posisie in

die gemeenskap oproep en
iii. mag, of die graad waartoe hulle aan ander kan voorskryf as

gevolg van die voorafgaande faktore. Die mense rangskik
nie net hulself nie, maar neig ook om mekaar in range in te
deel volgens dieselfde kriteria.10)

Soos Thurlow, verklaar Rhoodie dat 'n kenmerk van alle samelewings
is dat dit gedifferensieerd is. Hierdie differensiasie word weer=
spieël in die posisie wat elke persoon in die samelewing inneem.
Sodanige sosiale differensiasie is hoofsaaklik gebaseer op ongelyk=
heid wat vergoeding, regte, prestige, gesag, verpligtinge en mag
betref en wat uitgedruk kan word as hoër, laer of gelyk. Hy noem
so TI sosiaal-gedifferensieerde posisie - status.ll)
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Sosiale status hou duidelik verband met die breër patroon van
sosiale stratifikasie in die Westerse samelewings in terme van
rykdom en mag, maar dit is nie noodwendig konkruent met klasse=
struktuur nie, aangesien sosiale status onafhanklik kan varieer.12)

Vir Max Weber beteken status (standische lage) fn doeltreffende eis
tot sosiale aansien in terme van positiewe of negatiewe privilegie.
Di t is gefundeer op fn styl van lewe; formele onderwys wat empiriese
opleiding of rasionale onderrig kan wees, en die ooreenstemmende
vorms van gedrag; en oorerflike of beroepsprestige.

In die praktyk word status uitgedruk deur konnubium (ondertrouery),
kommensaliteit en moontlik monopolistiese toe-eiening van geprivi=
1" d k ff" 13)1geer e wyses van aans a 1ng.

Status mag afhang van, of as basis hê, fn klasseposisie van fn du i de»
like of onregstreekse soort. Nogtans word dit nie uitsluitlik
daardeur gedetermineer nie. Geld is nie in sigself fn statuskwali=
fikasie nie, alhoewel dit daartoe mag lei. Omgekeerd is fn gebrek
aan eiendom nie in sigself fn diskwalifikasie vir status nie, hoewel
dit fn rede daarvoor mag wees.

Aan die anderkant mag status fn klasposisie beïnvloed sonder om
daarmee identies te wees. Die klasposisie van ~ offisier, ~ staats=
amptenaar of fn student mag grootliks varieer ooreenkomstig hul wel=
stand en tog nie tot fn verskil in status lei nie, aangesien op=

14)voeding en onderwys fn gemene styl van lewe skep.

Maar dis nie altyd dat ~ persoon se status gemeet word aan mag en
rykdom nie. In sommige gevalle geniet ~ persoon hoë status slegs
op grond van fn hoë ouderdom of selfs op grond van ander hoedanig=
hede, bv. aantreklikheid, durf, fisieke krag en intelligensie.15)

Daar is ook statusverskille op te merk. Een daarvan is dat dit
verwag word dat die beroepbeoefenaars van die onderskeie statusse
fn spesifieke wyse van handeling moet openbaar. M.a.w., elke be=
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oefenaar se professionele optrede sal noodwendig gedifferensieerd
moet wees in ooreenstemming met die professie wa~rvan hy lid is.
Statusdifferensiasie impliseer derhalwe verskille in gedragsver=
wagtinge wat ook as rolverwagtinge bekend staan.16)

Die wyse waarby 'n persoon status verkry, is 'n beslissende kenmerk
van 'n stelsel van stratifikasie. Status kan of toegeskryf of ver=
werf word.
a. Toegeskrewe Status: Iemand word 'n status toegeskryf; aangewys

of hy erf ditsoos in die geval van 'n prins wat deur opvolging
'n koning word. Geen verwysing na die persoon se ingeskape ver-e.

skille of bekwaamhede word gemaak nie.17)
b. Verworwe Status: Hiermee word bedoel die bereiking van 'n

posisie deur eie inspanning. In populêre terme is hierdie die
onderskeid tussen die verkryging van 'n posisie vanweë wie jy
is teenoor wat jy kan doen of gedoen het.18)

Nadat daar na die begrip status in sy breë konteks gekyk is, sal die
ondersoeker hom nou bepaal by die betekenis wat in woordeboeke na=
geslaan kan word. In The Oxford English Dictionary word status be=
skryf as: "The legal standing or position of a person as deter=
mined by his membership of some class of persons legally enjoying
certain rights or subject to certain limitations, condition in
respect, e.g. of liberty or servitude, marriage or celibacy, infancy
or majority.19) ~ Meer beknopte definisie word in H.A.T. aangetref
waar dit aangegee word as stand (regs) toesta~d, staatkundige of

k 1 .k .. kwa.li f .k . 20 )maats ap l e poslsle; wa l laSle.

Die Webster's Third New International Dictionary gee ~ ewe saaklike
beskrywing wanneer ditstatus aandui as 'n "posision or rank in
relation to others".2l)

In die De-Lange-verslag word status gedefinieer as die agting
(prestige, aansien) en respek wat 'n persoon geniet.22)

In hierdie ondersoek sal egter volstaan word met die begrip status
waar dit aansien, posisie of stand in die samelewing aandui en ver=
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al waar status, agting en aansien eienskappe of kwaliteite is
wat nou saamhang met dienste wat deur deskundiges gelewer
word.23l

Nadat daar nou meer duidelikheid omtrent die begrip status ver=
kry is, sal daar nou probeer word om vas te stel watter status die
onderwyser in die samelewing geniet en wat van hom verwag word
as hy met h ho~r status beje~n wil word.

2.2 Die plek van die onderwyser in die samelewing

Die onderwyser se rol in die skool, die rol wat die ouer verwag
wat hy binne sowel as buite die skool moet speel, asook sy be=
trokkenheid met e! invloed wat hy op die gemeenskap uitoefen, is
faktore wat grotendeels sy prestige in die $amelewing bepaal.

Die samelewing staan krities en skepties teenoor die werk van die
onderwyser, wil voorskriftelik teenoor hom optree, hou hwakende
oog oor sy sedes en handelinge, is nie al te gretig om sy lof te
verkondig as die kind goed presteer nie, maar laat gou van hulle
hoor en wil die fout dikwels by die onderwyser soek as die kind
nie na wense vorder nie. Binne die raamwerk van hierdie beperkinge
moet die onderwyser sy daaglikse taak verri~, want daarvolgens
word die sienswyse wat die samelewing jeeens die onderwyser koes=
ter, gevorm.

2.2.1 Die onderwyser se verantwoordelikheid teenoor die samelewing

Die onderwyser se gemoeidheid met die kind in die skool het hom
in noue verwantskap met die ouergemeenskap gebring. Hy het der=
halwe h belangrike rol in die gemeenskap te vervul en dit is juis
daardie rolvervulling wat die onderwyser se aansien in die ge=
meenskap grootliks beInvloed.

Bloot deur na enkele tendense in die onderwys in die bre~ te kyk,
soos wat hierna volg, sal dit duidelik word hoe verantwoordelik
die onderwyser jeens die samelewing moet wees. Die status wat
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die gemeenskap dus aan die onderwyser toeken sal afhang van die
mate van sukses waarmee hy die gemeenskap kan oortuig van die be=
langrikheid van sy betrokkenheid.

Die hoofrede vir sy gemeenskapsbetrokkenheid is om die doelstel=
lings van die skool aan die ouers bekend te maak, wat daarop neer=
kom dat die onderwyser die skoolkurrikulum sodanig moet saamstel
of implementeer dat die doelstellings daardeur verwesenlik kan
word.

Uiteraard word dit veronderstel dat die onderwyser op hoogte moet
bly met die jongste verwikkelinge sodat die kurrikulum voortdurend
aangepas kan word om in lyn te bly met die nuutste tendense.

Verder word van die onderwyser verwag om die leerlingaktiwiteite
asook sy administratiewe verpligtinge in oorleg met die skool
se doelwitte te beplan.

Dit is belangrik dat die onderwyser aan die besluitnemingsprosesse
moet deelneem wanneer dit oor onderwysaangeleenthede binne skool=
verband gaan. Hy is immers die persoon wat presies sal weet watter
leemtes in die skool bestaan en kan onderwysprogramme aanbeveel
wat bevorderlik vir die samelewing in die algemeen sal wees.

Die onderwyser moet ook bedag wees op die eise wat die gemeenskap
en industrie aan die skool stel. Die gemeenskap is byvoorbeeld
bekommerd oor vroeë skoolverlating sodra die kind nie meer aan
skoolplig onderhewig is nie. Andersyds wil die private sektor
weet waarom die skool nog steeds akademiesgeoriënteerd is terwyl
die wêreld op tegnologiese gebied al ver gevorderd is.

Die bevolkingsontploffing in samehang met die snelle groei van
outomatisasie en die tegnologie neig om h groot deel van die
lewe in vandag se massasamelewing onpersoonlik te maak. Die ge=
volg is dat aan die onderwyser meer verantwoordelikheid gegee
word om die kind te help om hom in aanraking met sy omgewing te
b· ~)r1ng.
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Die mees verbysterende taak wat die onderwyser in die gesig
staar, is om opgewasse te wees teen verandering. Dinge verander so
vinnig dat dit moeilik is om verandering te verstaan.25)

In die verlede was historiese veranderinge maar stadig en het
dit nie ooglopende generasiediskontinuïteit tot gevolg gehad-nie.
In hierdie eeu is die wêreld te midde van spoedige, grootskaalse
en somtyds ontwrigtende veranderinge en dit mag selfs groter pro=
bleme vir die jeug van onderontwikkelde lande veroorsaak.26)

Die wetenskap en tegnologie stel nuwe en toenemende eise aan die
onderwys. Om in staat te wees om tred te hou met die snelle ver=
anderinge van hierdie tegnologiese era, is deeglike onderwys nood=
saaklik.

Behalwe dat die skoolkind onderrig moet word ten einde hom in 'n
bepaalde rigting te stuur, is 'n ander vereiste dat die skool 'n
wye en vitale volwasse onderwysprogram moet aanbied.

Die vinnige veranderinge in die werk en arbeidopleidingsvereistes,
eis dat volwassenes die geleentheid gebied moet word om met die

27)tegnologiese vooruitgang in hul werk en professies by te hou.
Werkers wat deur tegnologiese verandering verplaas is, moet herop=

I· d 28)ge e~ wor .

'n Verandering in die onderwys het noodsaaklik geword. Die kurrikula
moet voortdurend verander en aangevul word en nuwe en me,er moderne
onderwyshulpmiddels en toerusting moet ontwikkel word. 'n Groot
deel van die nuwe pedagogiek word op die veronderstelling gegrond
dat leerlinge nie leer nie aangesien onderwysers selde daarin slaag
om hul verbeelding en belange vas te vang en dat leerplanne by die
individuele verskille van elke kind aangepas moet word. Die onder=
wyser moet ook weer geskool word as hy daarin wil slaag om die
hedendaagse uitdagings die hoof te bied.29)

Die groot taak van die skool en die onderwyser sal dan wees om
die gewone burger bewus te maak van die sosio-ekonomiese impak van
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die wetenskap en tegnologie.30)

In die meeste ontwikkelde lande het die aard en die karakter van
die samelewing verander. Dramatiese veranderinge ten opsigte van
die skool se rol in die moderne Amerikaanse samelewing, vereis 'n
nuwe konsep van die verhouding van die skool teenoor die same=
I' di t di 31)ew~ng wat ~ len.

Die uitgebreide rol van die skool is sigbaar in die ruimer kurri=
kulum wat voertuigbestuurderopleiding, ruimtewetenskap en elektro=
nika asook allerlei ander vakke insluit. Onderwys en in hoofsaak
onderwys in die wetenskappe het in die afgelope dekade 'n nasionale
onderneming met direkte implikasies vir nasionale verdediging,
selfs vir nasionale voortbestaan, geword.32)

In die lig van hierdie ontwikkelinge, is die onderwysonderneming
nie langer 'n "geslote korporasie" wat deur professionele persone
bedryf word nie. Die tradisionele verhoudingsprogram van die
skool wat bestaan het uit die "vertelling en bemarking" van die
onderwys aan die samelewing, is verouderd. Die leke van die publiek
word geïnteresseerde deelnemers aan die onderwysonderneming en word
bewus van die belangrike rol wat hulle kan en behoort te speel in
die moderne onderwys. Die konsep, om kort te wees, is gedeelde be=
it di d d ,33)s~ van ~e on erwyson ernem~ng.

Verder beklemtoon hierdie konsep die onderwysprinsiep dat die skool
'n integrale deel van die samelewing wat dit dien, behoort uit te
maak. Dit het 'n unieke funksie te vervul, maar een wat nou verbind
is met die aktiwiteite van die gemeenskap. As die skool doeltref=
fend moet dien, moet dit bewus wees van sosiale en ekonomiese ont=
wikkelinge wat in die samelewing plaasvind en wat in baie gevalle
'n weerkaatsing van die staat en nasionale neiging is.34)

In bykans elke faset van die samelewing word 'n mate van magstruk=
tuur aangetref. Die mag is gewoonlik van 'n ekonomiese, politieke
of sosiale aard hoewel dit in sommige gevalle inderdaad fisies in
vorm is.

https://etd.uwc.ac.za



19

Die magstruktuur van die samelewing oefen sy mag uit om hoof=
saaklik te probeer om die samelewing te beïnvloed om besluite te
neem wat met sy eie selfsugtige oogmerke saamval. Moontlik is die
vernaamste wapen van die tipiese struktuur die beloning wat vir
inskiklikheid aangebied word.

Die belange en handelinge van die magstruktuur van die gemeenskap
waar dit ook al voorkom, selfs in TI rudimentêre vorm, sal ondermy=
delik inbreuk op die skool en sy werking maak.

Die skool is of behoort TI vitale publieke inrigting te wees met
verreikende invloed in die gemeenskap. Dit behartig sake wat van
diepgaande belang vir die magstruktuur kan wees.

Die skool moet ten alle koste volkome onafhanklikheid van die mag=
struktuur of enige ander drukgroep handhaaf. Op die publieke skool
rus die verantwoordelikheid om al die lede van die gemeenskap sonder
vrees of favoritis~e~ bedien. Dit is op hierdie punt waar die ver=
antwoordelike en professionele onderwyser sy standpunt moet inneem.
Daar is aspekte van die skoolorganisasie en skoollewe wat net nie
onderhandelbaar is nie en dit moet deur almal duidelik verstaan
word. Die handhawing van hierdie beginsel is nie alleenlik die in=
herente verantwoordelikheid van die skool as TI demokratiese inrig=
ting nie, maar is essensieel vir gemeenskapondersteuning en publieke

35)vertroue. Volgens tradisie het die Amerikaanse gesin TI ekonomiese,
religieuse, opvoedkundige, beskermende en ontspanningsfunksie ver=
rig. Die plattelandse gesin het op eie pogings gesteun om dienste
wat nou deur ander gemeenskapsinstansies uitgevoer word, te voor=
sien.

In die tradisionele gesin by die wisseling van die eeu was die rol=
verwagtinge baie duidelik. Elke familielid het geweet wat sy rol

36)was en ook wat hy van die ander familielede kon verwag. Alle
vaardighede is in diens aangeleer. Dit het of in die gesin of by
die werksplek plaasgevind.37)

Met die geweldige kennisontploffing wat 'n onderwysontploffing tot
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gevolg gehad het, het h groot vraag na hoogs gespesialiseerde in=
dividue ontstaan. Die noodsaaklikheid vir geskoolde en goedopge=
leide individue het tot die uiteindelike afname van die gesin as
die primêre agent in die sosialisering van die kind gelei.38) Die
skool het onmisbaar in die samelewing geword en massa-onderwys het
uiteindelik sy beslag gekry. Die onderwyser wat die leerling dees=
dae onderrig, berei hom voor vir h lewe in h kultuur wat verskil

di teenswoor-d i 39)van 1e eenswaar 1ge.

Die plattelandse jeug is nie meer so geïsoleer soos voorheen nie.40)
Daar is sekerlik genoegsame getuienis dat moderne kommunikasie
en vervoer neig om gemeenskappe in baie opsigte te nivelleer.
Landwye televisienetwerke, bv. dra aansienlik by tot hierdie

.. 41)ne1g1ng.

Die massamedia het ook In ander probleem in die hand gewerk. Die
uitbreiding daarvan tot in die plattelandse gebiede het die plat=
telandse gemeenskap volslae bewus van hul eie verlies en tekort=

42)kominge gemaak. Allerlei pogings word aangewend om die kinder=
tjies In mate van onderwys te gee. Dit is egter moeilik om onder=
wysers vir hierdie gebiede te kryaangesien hulle afgeskrik word
deur die onderwysprobleme wat kenmerkend van die plattelandse
k I· 43)s 00 1S.

Die onderwyser wat wel op die platteland aangetref word, is nog
steeds h gesagsfiguur. Die onbaatsugtige werk wat hy daar verrig,
word nog baie waardeer deur die gemeenskap. /

Die ontwikkeling in h snel ~eranderende wêreld, het mobiliteit aan
44)die mens in elke sfeer gegee. Verstedeliking het op groot skaal

plaasgevind en het gepaard gegaan met die verskuiwing van die plat=
telandse onderwys na die stad.45) Behalwe dat die onderwys in die
stadskool aangepas moes word om aan die behoeftes van kinders uit
verskillende agtergronde voorsiening te maak, is die identiteit van
die onderwyser onderdompel in die massasamelewing wat verstedeliking
tot gevolg gehad het. In die stad het die onderwyser met die moder=
ne kind te doen. Daar moet sy onderrig meeding met die sterk in=
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vloede van die disko's, flieks en ander vermaaklikheidsplekke.

Industrialisering het veroorsaak dat die kultuurpatroon van die
eens eenvoudige samelewing drastiese veranderinge ondergaan het.
'nVerskil in waardes tussen die geïndustrialiseerde samelewing en
die gesin het ontstaan. Slegs die gedifferensiëerde en opvoedende
rol van die skool kan daarin slaag om die kloof tussen hierdie twee
groeperings te oorbrug. Dit is dan ook begryplik dat die taak van
die onderwyser nie net op die intellektualisering en voorbereiding
van beroepsbeoefenaars ingestel moet wees nie, maar ook ~ besten=
digheid van die geestelike waardes tussen die onderskeie lede van
die samelewing moet bewerkstellig.46)

2.2.2 Die rol van die onderwyser in die samelewing

Van die onderwyser, as 'n werknemer van 'n instelling wat deur die
publiek ondersteun word, word verwag om sekere dienste wat deur
die samelewing benodig word, te lewer.47) Daarbenewens word van
hom verwag om in gemeenskapsaktiwiteite belang te stel en hulpvaar=
dig te wees, maar nie ooglopend "uit te staan nie".48)

Die onderwyser behoort aan die tweede stratum van die gemeenskaps=
lewe - die eerste stratum word deur die professionele beroepsbe=
oefenaars geokkupeer - en neem kleinere gemeenskapsrolle: onderrig
in die sondagskool ; is die leier van 'n jeuggroep; dra by tot wel=
synpogings; behoort aan die losie of. diensklubs en ondersteun ge=
meenskapsprogramme.

Behalwe sy plig teenoor die kind, speel die skool of te wel die on=
derwyser 'n baie belangrike rol om In samehorigheids- en 'n lojali tei ts=
gevoel in die gemeenskap te kweek.

Op die sportgrond, by die jaarlikse kermis van die skool, in die
skoolkonsert en by dergelike ander geleenthede wat gereël word om
ouer, onderwyser en kind bymekaar te bring, word gedagtes gewissel,
oor skoolsake gesels en idees aan die hand gegee wat kan dien om die
skool verder uit te bou. In die proses word gemeenskapsbande ge=
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smee en wat die skool betref, beloftes van meer en verdere onder=
. k 49)steun~ng gemaa .

As hierdie raakpunte tussen die gemeenskap en onderwyser met die
grootste omsigtigheid hanteer word en die onderwyser daardeur die
vertroue van die gemeenskap wen, sal die onderwyser een van die
eerste instellings wees wat met die gemeenskap se sosiale probleme

50)genader word. Deesdae is daar die tendens dat die onderwyser
as gevolg van die sosio-politieke situasie waarin hy hom bevind,
nie maklik deur die gemeenskap aanvaar word nie. Die sosio-
politieke situasie waarna hier verwys word, is die apartheidsbe=
leid wat in die onderwys aangetref word. Die nie-blanke onder=
wyser bevind hom in 'nkonfliksituasie waar hy enersyds gehoorsaam
moet wees aan die amptelike beleid van die Regering en andersyds
word hy gekonfronteer deur oproepe van "Uhuru" , "People's Educa=
tion", ens., afkomstig vanaf die gemeenskap.

Die onderwyser was in die tyd van Meester as 'n belangrike deel van
die gemeenskapsaktiwiteite beskou en iemand wat nie daaraan deel=
geneem het nie, is streng gekritiseer. Vandag is dit aan die on=
derwyser oorgelaat of hy wil deelneem al dan nie.

Dikwels het die onderwyser as gevolg van sy opleiding alreeds h
goedontwikkelde konsep van gemeenskapsdiens. Die keuse om onder=
wyser te word mag een openbaring van 'n di.enskonaep wees. Derhalwe
is dit nie ongewoons om onderwysers aan te tref wat middele probeer
vind om met die gemeenskap geïdentifiseer te word en om gemeenskaps=
afsydigheid en apatie die hoof te bied nie.

Die rol as deelnemer aan gemeenskapsaangeleenthede is reeds daarop
gemik om meer gemeenskapserkenning te kry as wat die geval is. Dees=
dae stel die gemeenskap dit nie meer as h vereiste om aan gemeen=
k kt iw i .t dit . 51 )s apsa t~w~te~ e ee e neem n~e.

Derhalwe word die onderwyser dikwels as 'npersoon wat in, maar nie
van die gemeenskap is nie, beskou, en een wat selde sy wortels in
die samelewing laat skiet.52)
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Om hierdie rede kan dit as h voorvereiste beskou word dat die on=
derwyser elke moontlikheid moet ondersoek om begrip vir die gemeen=
skap te kry. Elke geleentheid om huisbesoek te doen, in 'n ouer=
onderwysersvereniging saam te werk en skoolwedstryde by te'woon,
moet met genoeë aangegryp word. Die gemeenskap se kermis, die
kerkbasaar en die verskillende kultuurklubs bied almal geleenthede
om aan die sosiale lewe van die gemeenskap deel te neem. Reg ge=
noeg sal al hierdie betrokkenheid veel inspanning verg, maar die on=
derwyser veral moet dit as 'n privilege en 'ngeleentheid ag om ver=
oorloof te word om in die gemeenskapslewe aanvaar te word. Hier=
deur sal aan die onderwyser se aansien meer groeikrag verleen word.

Elkeen sal natuurlik weet tot watter mate hy sy kragte aan die ge=
meenskapsiewe sal kan toewy, maar elke diensbydrae versterk die
onderwyser se pos1s1e en verryk die lewens van hulle aan wie hy
verbind is om te dien.53)

Oor die jare heen het die onderwyser se spesiale rol in sy gemeen=
skap, as die enigste geleerde persoon wat met die gewone mense
geïdentifiseer word, geërodeer soos massa-opvoeding versprei en
spesialisme ontwikkel het.54)

Tog in die plattelandse gebiede neig die onderwysers om jonger en
onder_gekwalifiseerd te wees. Alhoewel hulle in In gunstiger
posisie as hul stedelike kollega verkeer om 'n leidende rol te neem,
is hulle baiemaal die minste bevoeg om dit te kan doen.55)

Deur verstedeliking is die onderwyser se informele sosiale beheer
56)oor die samelewing van hom verwyder. In die stedelike gebied

kan die onderwyser nie bloot op sy beroep staatmaak om erkenning
as h gemeenskapsleier te verkry nie. Sy disillusie word gemanifes=
teer in 'n gebrek aan publieke respek en belangstelling in die werk=
saamhede van die skool en in die onderwyser as sy agent. Die onder=
wyser kan veel help om vertroue in sy professionele werk te genereer
as hy deur middel van sy aktiwiteite in die gemeenskap dit duidelik
maak dat hy bewus is van vernamer sake, besorgd is oor die welsyn
van sy leerlinge in hulomgewing en bekwaam is om 'n verantwoordelike
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rol te speel. Die tendens in omloop onder sommige onderwysers
om te weier om aan gemeenskapsaktiwiteite deel te neem, mag skade=
lik vir hul professionele werk wees. As hierdie addisionele ver=
pligtinge te veeleisend vir die onderwyser sou bl~k, kan hulle nog
steeds betrokke wees, maar in hierdie geval slegs as katalisators.57)

Daar is tradisionele gestal tes wat In persoon verhoed om in In leiers=
posisie vir ~ onbepaalde tyd te wees. Eerstens is daar die sosiale
en psigiese druk om nie bo ander uit te blink nie en om die motiewe
van diegene wat wel so doen, te verdink.

Tweedens assosieer leiers van In groep kragtens hul rol met die
leiers van ander groepe en sal derhalwe meer waarskynlik in kontak
met middelklasgroepe of -mense wees. Op hierdie wyse stel hulle hul=
self bloot aan die beskuldiging dat hulle aanstellerig is. Die
onderwyser verkeer in daardie onbenydenswaardige posisie waar hy
In keuse moet maak. As hy veel waarde aan sy status heg, sal hy kies

58)om in die kringe van die elité te beweeg.

2.2.3 Die samelewing se verwagtinge van die onderwyser

Opvoedkundiges het basiese onverenigbaarhede tussen wat In gemeenskap
van In onderwyser as In onderwyser verwag en wat di t van hom as In

lid van die gemeenskap verlang, gevind. Daar bestaan ook In moon t«
likheid dat onderwysers nie duidelikheid het oor wat van hulle t.o.v.
hul naskoolse optrede verwag word nie, of dat hulle die gemeenskap
se verwagtinge anders vertolk.59)

Die primêre verwagting van die samelewing is dat die onderwyser die
fakkel van ambisie moet aansteek en die kinders gestimuleerd en ge=
inspireerd uitstuur om die samelewing meer ryklik te dien as wat dit
moontlik was sonder sy diens.60) Behalwe vir die intellektuele, is
die naas belangrikste vir die ouer dus die sedelike opvoeding van
sy kind. Die onderwyser is die surrogaat van die middelklasmorali=
teit, maar in sy verwagtinge om die kind tot ~ beter lewe te laat
ontwikkel, pas die ouer dubbele standaarde toe. Alhoewelouers
hulle oorgee aan gebruike soos rook, drankmisbruik en dobbelary,
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wil hulle daarop aandring dat onderwysers enige gedrag moet
vermy wat, volgens hul mening, skadelik vir kinders sal wees om

51)na te boots. Die gemeenskap se wense is dat die onderwyser
iemand moet wees wat onkreukbaar in sy optrede is, die meeste van
die interessante sondes van die samelewing vermy en sy ontspan=

62)ningstyd aan opheffingswerk wy.

Ouers wil die beste en bekwaamste onderwysers vir die onderrig van
hul kinders bekom en tog sien hulle dikwels neer op die onderwys

63)as ~ beroep.

Te dikwels beskou die ouers die onderwysinrigting as ~ soort be=
waarskool, 'nveilige hawe waar die kind uit die straat gehou word.
Dit is juis sulke ouers wat hul plig as primêre opvoeders ter syde
stel en swaar op die skool steun om hierdie belangrike funksie in

64)geh~el oor te neem. Die meeste van die ouers skyn opvoedkundige
beslissings aan die onderwysers oor te laat en aanvaar hul advies

65)min of meer onvoorwaardelik.

Sekere ouers verwag dat die onderwysers hul kinders moet dissipli=
neer op 'nmanier waarop hulle nie tuis gedissiplineer word nie. In
baie gevalle is beide die ouers werkers wat kinders geld en besit=
tings, instede van tyd, gee. Die skool is veronderstelom vir die
verlies van vele ondervindinge, insluitende dissipline, te kompen=
seer.

Sommige ouers dien skriftelike verskonings in wanneer hulle kinders
stokkiesdraai. Ander ouers weer wil graag hê dat hul kinders as
ywerige werkers opgelei moet word, maar doen hul kinders se huis=

66)werk.

Daar word verwag dat die onderwyser se persoonlike lewe die hoogste
ideale van die sedelike moet verpersoonlik. Ook is dit dikwels die
ouers se verwagting dat die onderwyser 'nbeter model as die ouers

57)self moet wees. Menige sosiale veranderinge vandag poseer akute
probleme vir die onderwysers. Die eise wat aan hulle gestel word,
word meer divers soos hulle al hoe meer van die ouer se pligte oor=
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neem; tog is die vereiste van die werk, en in besonder die krite=
ria vir sukses, dikwels dubbelsinnig, teenstrydig en gaan mank aan
In definisie. Verskillende persone wat geaffekteer word deur en be=
sorgd is oor die onderwyser se taak mag verskillende en teenstrydige

68)eise aan hom stel.

2.2.4 Beperkinge op die onderwyser geplaas

Die skool en die onderwyser moet in harmonie met die gemeenskap
69)wees. Dit is In uitgemaakte saak dat In onderwyser min doel tref=

fendheid as In instrument van die samelewing sal hê as hy met die
gewoontes en gebruike van die samelewing, waarin hy onderwys, radi=

70)kaal verskil.

Aansienlike sosiale druk word op die onderwyser uitgeoefen. Daar
is gemeenskappe wat die mening toegedaan is dat hulle sowel die
private lewe van die onderwyser as die beheer van die skool kan

71)dikteer. Die gemeenskap is baie gretig om die onderwysers op
die streep van agbaarheid te laat staan en om hom aan die dominan=
te waardes van die samelewing te laat konformeer. Studies het bewys
dat die private en publieke lewe van die onderwyser meer onder die
soeklik gekom het as wat dit die geval met verteenwoordigers van

72)enige ander professie was.

Die onderwyser word gewoonlik in h mindere of meerdere mate in die
73)gemeenskap waarin hy woon, geïsoleer. Hy is geïsoleerd omdat hy

dikwels In buitestaander is wat aangestel is om sekere vaardighede
en gespesialiseerde kennis aan die kinders van die gemeenskap oor
te dra. Hy is geestelik van die res van die samelewing deur sy eie

lewenshouding geïsoleer. Meer nog, die onderwyser is geïsoleerd
omdat die gemeenskap hom isoleer. Die gemeenskap doen dit deur hom
die draer van sekere bomenslike waardes te maak en deur op hom sekere
verootmoedige beperkinge te plaas. Kortom, die onderwyser is psigo=
logies van die gemeenskap afgesonder, want hy moet in die onderwy=

74)serstereotipe lewe.

Ander kragte buite die beheer van die onderwyser neig om die onder=
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wyser van die gemeenskap af te sonder. So byvoorbeeld kwalifiseer
onderwysers nie normaalweg om in sub-ekonomiese behuisingskemas te
woon nie, maar blykbaar verkies die oorgrote meerderheid in elk ge=
val nie om daar gehuisves te word nie. Die gevolg is dat in die
meeste van die groot stede die onderwyser nie deel vorm van die
gemeenskap waarvan die ouer van die kinders wat hy onderrig, deel

75)uitmaak nie. Die onderwyser van die verlede moes geweldige be=
perkinge in die uitvoer van sy daaglikse taak verduur. Sy private
lewe was eweneens streng gereglimenteer. In Amerika, gedurende
veral die agtiende eeu, moes die voornemende onderwyser 'n kontrak
voor diensaanvaarding met die trustee van die skool aangaan waarin
duidelik uitgespel word wat hy moes doen en nie moes doen nie.76)
Dit was veral sy sosiale bewegings en gebruike wat aan bande gelê
. 77)1S. Dit was nie verbasend om te verneem dat baie gemeenskappe

. . 78)
vereis het dat hulonderwysers toonbeelde van deug moes wees n1e.
Een van die groot take van die onderwyser was om 'nvoorbeeld vir die
kinders van die gemeenskap te stel. Om te verseker dat dit uitge=
voer is, het baie gemeenskappe selfaangestelde bewaarders van die
sedelikheid gehad wat die onderwysers voortdurend dopgehou het.
Heelwat gebruike wat vandag as vanselfsprekende sake geag word, was

79)afgekeur.

In die lig van die teensin van gemeenskappe om onderwysers in kame=
raadskap met hulle as mens te ontvang, is die neiging van onderwy=
sers om klieks te vorm nie verbasend nie. Hierdeur kan hulle die
eentonigheid van eensaamheid minder pynlik maak. In gemeenskap
met ander onderwysers kan die onderwyser minstens spontaan en rela=
tief openhartig wees, oor sake gesels wat in belang van die onderwys
is en miskien gedagtes oor nuwe onderwysmetodes en tegnieke uitruil.80)

Somtyds word 'n uitsondering aangetref waar die onderwyser in sy
tuisgemeenskap onderrig gee. Daar okkupeer hy ~ vaste posisie om=
rede sy lang bekendheid in die gemeenskap, sy vriendskapsbande daar,
familieverbintenis en die invloed van naasbestaandes. Hy word vol=
kome aanvaar as gevolg van sy lidmaatskap van die gemeenskap as 'n
"in-groep" en sy posisie word verder versterk as hy ook nog kerk=

81)werk doen.
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Om uit sy isolasie te breek, sal dit vir die onderwyser wenslik
wees om 'n terrein vir gemeenskaplike ontmoeting en samewerking met
die gemeenskap daar te stel. Hier kan die werksaamhede van h ouer=

82)onderwyservereniging van onskatbare waarde wees. Daar moet
egter teen inmenging in skoolsake gewaak word en die soewereini=
teit van die skool moet nie bedreig word nie.S3)

Ten slotte kan vermeld word dat in elke omstandigheid moet die
onderwyser 'n vlak bereik wat sekere formele waardes van die onder=
wys voorstel wat ietwat bo die gemiddelde vlak van die samelewing
is. In die kleiner gemeenskappe is daar heelwat voorbeelde van
onderwysers wat t.o.v. familie-agtergrond, vroeë opleiding en
persoonlike bekwaamheid as baie superieur teenoor die gemeenskap
waarin hulle lewe, geklassifiseer kan word. Waar hierdie onder=
skeiding te groot is, sal dit in die prestige van die onderwyser
ingryp. Die onderwyser word dan aangesien as geveinsd, snobagtig,
verwaand, nie in voeling met die realiteite van die lewe nie, aan=

84)stellerig en as oorgegee aan ydele gewoontes.

2.2.5 Slotsom

Alhoewel die onderwyser primêr verantwoordelik is vir die opvoeding
van die kind wat aan sy sorg toevertrou is, kan sy plig nie losge=
maak word van die rol wat hy in die samelewing moet speel nie.
Daar die skool h voortsetting van die opvoeding is wat tuis begin
word, moet daar h noue en intieme band tussen huis en skool of
anders gestel, tussen die onderwyser en die gemeenskap wees. Dit
is belangrik dat die een komponent presies moet weet wat by die
ander aangaan.

'n Verantwoordelikheid wat die onderwyser opgelê is, is om die
wêreld te verken en dit vir die gemeenskap sinvol te kan inter=
preteer.

Nog 'n terrein waar die onderwyser sy invloedsfeer in die gemeenskap
kan verbreed, is betrokkenheid by gemeenskapsaktiwiteite. Deur
'n leidende rol daar te speel sal sy status eenvoudig verhoog word.
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Die samelewing het ook sekere verwagtinge van die onderwyser.
Onder andere verlang die ouers dat hul kinders 'n goeie opvoeding
moet ontvang, nie net akademies nie, maar ook geestelik. Wat die
sedelike opvoeding van hul kinders betref, verwag die ouers dat
die onderwyser moet ingryp waar dit vir die ouer self onmoontlik
is om reg te laat geskied •

.Voorts verwag die gemeenskap dat, sou daar sekere magte of druk=
groepe bestaan wat sy gesag as onderwyser wilondermyn of bedreig,
hy (die onderwyser) onaantasbaar sterk moet staan.

As gevolg van die hoë verwagtinge wat die gemeenskap van die onder=
wyser koester, is daar ook heelwat beperkinge wat op die onderwyser
geplaas word. Veral die onderwyser se sosiale bewegings en ge=
bruike word fyn dopgehou. Die streng voorskriftelike optrede van
die gemeenskap jeens die onderwyser mag tot sy sosiale isolasie
in die samelewing lei.

Alles in ag genome, is dit moontlik dat die onderwyser se aansien
in die gemeensakp sal styg as die rol wat hy daar vertolk, bevor=
derlik vir die gemeenskap sou blyk te wees.

2.3 Faktore wat sy status bepaal

Ons het gesien dat volgens definisie status ~ belangrike kategorie
of dimensie van sosiale stratifikasie is. Dit is 'n wyse om aan
persone ~ rang toe te ken ooreenkomstig die aansien wat opgeroep
word deur die rol wat hulle in die samelewing speel.85)

Die onderwyser as 'n individu en die onderwysberoep in die algemeen
het elk sy eie afsonderlike status, alhoewel dit nie altyd moont=
lik is om ~ duidelike skeidslyn tussen die twee te trek nie. Die
individuele onderwyser kan vanweë die sukses wat hy behaal het en
sy uitstaande persoonlikheid en karaktereienskappe, hoog in aan=
sien wees ten spyte van die lae status wat aan die onderwysberoep
toegeken word. Die teenstelling is net so waar : daardie onderwyser
wat geen beroepstrots openbaar nie en geneig is om die onderwys by
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enige geleentheid klakkeloos af te maak, sal uiteraard h lae
aansien geniet terwyl die onderwysberoep In hoë status het.86)

2.3.1 Die individuele onderwyser se status

Die onderwysprofessie dien as voog vir die onderwyser. Onder sy
vleuel word die aansien van elke individuele lid beskerm.

Daar is In direkte verband tussen die status van die professie en
die prestige wat dit aan die beeld van die individu verleen. As
In hoë status aan die professie geheg word, dan sal die onderwyser
desgelyks hoë agting geniet, al sou hy deur sy persoonlike optrede
nie sy amp werd wees nie. Word die professie met h lae aansien

d d 1· 87)geIdentifiseer, geniet ie on erwyser eweneens h ae aanSlen.

Vervolgens word na enkele eienskappe gekyk wat die status van die
individuele onderwyser bepaal en wat hom ook van die aansien wat
sy kollegas wel geniet, onderskei, hoewel hulle almal in dieselfde
beroep staan.

a. Die maniere van In onderwyser is hoofsaaklik belangrik aange=
sien dit veroorsaak dat hy gunstig of ongunstig t.o.v. sy sosiale
agtergrond gekategoriseer word. Bowendien suggereer voortreflike
maniere dat die onderwyser sy leerlinge respekteer en In sterk argu=

88)ment in die hand het om deur hulle gerespekteer te word.

Wanneer daar van maniere gepraat word, word na die totale indruk
van die persoonlikheid verwys wat houding, gesindheid en karakter
mag insluit. Die kwaliteit van die onderwyser se inherente per=

89)
soonlikheid het dus h bepaalde invloed op sy status.

b. Die posisie wat die onderwyser in die hiërargie van die skool=
orde beklee, is ook h bepalende faktor. Die gewone assistent se
status sal beslis laer as die van die senior adjunk-prinsipaal of

90)
skoolhoof wees.

c. Die sosiale samestelling van die kinders van In betrokke skool
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sal die status van die onderwyser bepaal. Indien hy in die per=
soneel van ~ elite skool dien, sal hy ho~ agting geniet. Sy
kollega, verbonde aan ~ skool wat kinders hoofsaaklik uit ~
armbuurt huisves, sal nie met dieselfde aansien geïdentifiseer

91 )
word nie.

d. Die sosiale agtergrond van die onderwyser is redelik duidelik
vir sy leerlinge en dit affekteer die houding wat hulle teenoor

. 92)hom koester. Behalwe sy persoonlike hoedanigheid en rolver=
vulling, is daar ander aspekte soos bv. sy geboorte of te wel

93)sy toegeskrewe status wat die onderwyser se status bepaal.

e. Die tipe inrigting, ho~r of primêr, waaraan die onderwyser
94)verbonde is, het ook 'n invloed op sy status as aanvaar word

dat die goed gekwalifiseerde leerkragte meestal by die inrigtings
95)

vir ho~r onderwys aangetref sal word. 'n Dispuut wat hieruit
voortgevloei het, is die onwilligheid van kollege- en universi=
teitsonderwysers om as onderwysers of saam met onderwysers van

96)laerskole geklassifiseer te word. Dit is voor-die-handliggend
dat die universiteitsdosent ho~r geag sal word as die primêre
skoolonderwyser.

f. Onderwysers in al die vakgebiede ontvang dieselfde vergoeding:
daar is geen formele differensiasie van status onder leerkragte
volgens die vakke wat hulle onderrig nie. Maar inderdaad geniet

97)verskillende vakke verskillende vlakke van prestige. Die so=
genaamde moeilike of skaarsvakke soos Latyn, Wiskunde, Biologie en
die natuurwetenskappe tesame met die leerlinge wat dit aanbied en
die onderwysers wat dit onderrig, geniet ~ ho~ aansien. Dit is
ook juis 'n slaag in hierdie vakke wat toelating tot In universi teit
sal verseker. Die onderwyser wat die "makliker" keusevakke soos bv.
Liggaamlike Opvoeding en Godsdiens onderwys, word nie so hoog geag
. 98)n1e.

g. Die status van ~ onderwyser berus ook op sy kwalifikasies en die
aantal jare onderwysopleiding. Daardie onderwyser wat die nodige
moeite doen om sy kwalifikasies te verbeter deur verdere studies te
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onderneem, versterk nie net sy posisie nie, maar dit verleen aan
.. 99)hom ook hoer status.

h. Die professionele optrede van 'n onderwyser het 'n groot in=
vloed op sy status. Dit sal die beeld van die onderwys nie goed
doen as die beoefenaar van sy beroep openbare uitlatings maak of
sy lot in die nuusmedia bekla nie. As daar ongelukkigheid of
griewe bestaan, sal dit meer gerade of professioneel wees om van

100)die bestaande amptelike verbindingskanale gebruik te maak.

2.3.2 Die status van die onderwysprofessie

Om die status van die individuele onderwyser in die regte perspek=
tief te stel, is dit essensieel dat die faktore wat die onderwys=
professie bepaal, ook gedek moet word. Hierdie faktore sal ewen=
eens die status van sy lede in 'n mindere of meerdere mate be Ine
vloed.

2.3.2.1 Ekonomiese welvaart van onderwysers

Daar word algemeen saamgestem dat alle beroepsliggame die reg het
om te organiseer en gesamentlik te werk ten behoewe van ekonomiese
welvaart. Dit word ook alom erken dat toereikende ekonomiese wel=
vaart beide die student en die publiek bevoordeel aangesien dit
bevoegde persone na die onderwys trek en terselfdertyd die moraal
sowel as die onderrig doeltreffendheid van die onderwysers in diens
verhef. Ekonomiese welvaart word hier gedefinieer om diensvoor=

101)waardes in te sluit.

2.3.2.1.1 Diensvoorwaardes

Wanneer ook al 'n persoon enige werk aanvaar, dan is daardie werk
onderhewig aan sekere diensvoorwaardes. Sonder uitsondering moet
die diensvoorwaardes aantreklik genoeg wees om die werk wenslik
te maak.

Die diensvoorwaardes moet voortdurend aangepas word om in pas te
bly met die eise en vereistes van die beroep. Ook moet daar nie
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nagelaat word om te sorg dat dit altyd kompeterend met die van
102)die ander beroepe bly nie.

Telkens as h onderwyser h aanstelling aanvaar, het hy h kans om voor=
deel te trek uit die diensvoorwaardes wat van toepassing op die
onderwysprofessie is. Die diensvoorwaardes, egter, spel nie net
die voordele uit wat die lede van die onderwysprofessie sal toeval
nie, maar gee ook In raamwerk van reëls en regulasies wat dien om die
onderwyser te lei in die uitvoering van sy plig.

Die akute tekorte aan geskoolde mannekrag in die onlangse verlede,
het egter gelei tot h gegrabbel na geskoolde personeel. In die
proses het werkgewers sterk laat uitkom tot watter mate persone
voordeel uit die diensvoorwaardes sou trek en ander ongunstige
faktore is heimlik na die agtergrond geskuiwe. Dus word diens=
voorwaardes gesien as die voordele wat aan die persoon sal toeval.
In die onderwys is die leerkrag geregtig op sekere regte en h aan=
tal privileges. Hy mag onder andere kwalifiseer vir die volgende:

103)
In maandelikse salaris, verlof en pensioenvoordele.

Omdat sy salaris h sterk faktor is wat sy status grootliks beIn=
vloed, word daar nou oorgegaan om slegs dit uit te lig en van nader
te beskou.

2.3.2.1.1.1 Salarisse

Die status van h beroep word hoofsaaklik deur die ekonomiese aspek
104)

van die beroep bepaal. Die persoon se ekonomiese status word
gereflekteer in die lewenstandaard wat hy in staat is om te hand=
haaf wat naastenby vergelyk met die standaarde wat deur lede van
ander professies gehandhaaf word.

As sy lewenstandaard aansienlik laer is as die van ander professies,
sal die status van die onderwyser derhalwe as laag beskou word. Die
vitale beslissende faktor wat lewenstandaarde bepaal, is die onder=
wyser se salaris. Vir die onderwyser om In vergelykbare lewenstandaard
te handhaaf wat hom om die beurt die nodige status in die gemeenskap
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sal gee, moet hy 'n salaris verdien wat goed vergelyk met dié wat
deur beoefenaars in ander professies verdien word.

In ons hedendaagse materialistiese wêreld word die beeld en status
. 105)van 'n persoon in terme van sy Lnkoms te gemeet. Dit is by die

kerkhof fluit om te hoop dat onderwys 'n hoë statusberoep sal word
of bly terwyl sy finansiële beloning laag is. 'n Begrip wat in be=
rekening geneem moet word, is die feit dat vergoeding een van die be=

.. . 106)langrlkste determlnante van beroepstatus lS.

Hierdie feit vestig die aandag op die algemene mening dat onderwysers
'n hoër salaris salontvang mits hulle eers hul status sal verhef.
Status en salaris is in In mate interafhanklik j nietemin, hoër

. ... 107)status volg gewoonllk eerder as om hoer kompensasle vooraf te gaan.

Vanaf die vroegste jare is klagtes al gehoor van die karige salaris
wat aan onderwysers betaal is. Die beloning vir onderwys was dik=
wels as so skraal beskou dat vir menige die beroep ~ laaste toe=
vlugsoord was - ~ hawe teen armoede vir diegene wat nie goed genoeg

. d·" " f'essi di td· . 108)was vlr le ware pro essles soos le reg e en me lsyne nle.

Die vroeë Amerikaanse onderwyser het essensieel by bestaansvlak
geopereer, eenvoudig omdat sy gemeenskap geen rede kon sien dat hy
anders kon doen nie.

Aangesien die skool deur die samelewing onderhou is, was die skole
gewoonlik in ~ onsekere finansiële toestand. Dit was weerkaats
in die besoldiging wat hulle aan die onderwyser toegestaan het.
Dikwels was die duurte vaq die skoolkwartaal in direkte verwantskap
met die beskikbare fondse. M.a.w., daar was skool gehou totdat die
geld opgebruik was. Derhalwe was die onderwyser se inkomste nie net
deur sy maandelikse salaris bepaal nie, maar ook deur die aantal

109)maande wat hy diens kon lewer.

Nog 'n aspek van die lae salarisprobleem was dat dit 'n algemene ge=
bruik was vir ~ onderwyser om ~ deel van of sy volle besoldiging
in iets anders as geld te ontvang. Dit was nie iets ongewoons vir
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die betaling om in graan, in vee, in die gebruik van die landerye
of van 'n huis te wees nie. Die resultaat was dat daar dikwels
geen verband tussen die kontant ontvangste en die vermelde bedrag

110)was nie.

Hoewel die salarisse van die onderwysers oor die jare aansienlik
verbeter het, bly dit nog steeds agter by wat die meeste mense ~
goeie inkomste noem. Wanneer die uitwerking van inflasie in ag ge=
neem word, is die salariswinste vir die afgelope aantal jare minder

111)indrukwekkend.

Aangesien onderwysers dieselfde basiese noodsaaklikhede van die
lewe benodig en dieselfde begeertes as ander normale mense het, is
dit nie vir hulle moontlik om die maksimum diens te lewer, ongeag
bevoegdheid of voorbereiding, as hul inkomste nie voldoende is om

.112)ekonomies versekerd te voel nie.

Die onderwyser, vanweë sy formele opleiding, mag belangstel in 'n
lewenspatroon wat hy nie finansiëel kan bekostig nie. Gewoonlik
vind hulle hulself met waardes en belange in kulturele gebiede buite
hul lewenstandaard. Ander professioneles in die gemeenskap is, as
gevolg van akademiese prestasie, gewoonlik finansieel in staat om
belange na te jaag wat 'n persoon verwag van die welopgevoede in=

113)·dividu.

As ~ persoon ~ professionele werker wil wees, sal hy meer as die
basiese noodsaaklikhede van die lewe benodig om sy funksie in die
samelewing te kan vervul. Hy sal In salaris moet verdien wat vol=
doende sal wees om sy professionele studies voort te kan sit, om te
reis, en om in sy kulturele, ontspanning en burgerlike behoeftes te
kan voorsien om na die klas toenemende ryker ervaringe te bring.
Die onderwyser is aan die kinders verskuldig 'n kennis van die beste

114)wat daar in alle gebiede van leer is.

2.3.2.2 Werksomstandighede

Die handhawing van wenslike werksomstandighede blyk 'n groter be=
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sorgdheid by onderwysers te wees as enige ander aspek van hul wel=
vaart, behalwe natuurlik salarisse. Bevredigende werksomstandighede
sal sowel die leerlinge as die gemeenskap bevoordeel aangesien dit
'n beduidende invloed op die kwaliteit van die onderwys wat sal plaas=
vind, het. Gesonde werksomstandighede word omskryf om die volgende
in te sluit:

a. professionele status vir die onderwyser;
b. beleid t.o.v. personeel, insluitende prosedure om griewe op

te los;

e.

werklas, insluitende grootte van klasse;
onderrigmateriaal en toerusting;
fisiese toestande;
beroepssekuriteit;
akademiese vryheid, en

115)persoonlike vryheid.

c.
d.

f.

g.
h.

2.3.2.3 Mobiliteit en promosie

As 'n onderwyser vrylik van een pos na 'n ander kan beweeg, of 'n rang=
verhoging deur bevredigende dienslewering kan bekom, sal dit die

116)professie aantreklik maak.

Di t is immers die begeerte van enige hardwerkende dienaar om na 'n
paar jaar van toegewyEle diens in 'n hoër pos aangestel te wil word.
Die onderwyser se totale verpligting en benadering t.o.v. sy werk
in aspekte soos bv. sy kurrikulêre en buite-kurrikulêre doeltref=
fendheid asook sy professionele ingesteldheid, sal duidelike aan=
duidings wees of die onderwyser aspireer, m.a.w., die gehalte en
standaard van sy werk sal In goeie aanduiding daarvan wees of die
onderwyser hoegenaamd na 'n senior pos mik al dan nie. Die profes=
sie maak voorsiening vir die aspirasies van die ambisieuse.

2.3.2.4 Aanstellings

Die wyse van advertering van vakante poste wat gepaard gaan met
die feit dat die onderwyser oor die vryheid beskik om na skole van
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sy keuse aansoek te kan doen asook die gemoedsrus wat die sekuri=
teit van 'n aanstelling in die professie kan bied, is aantreklik=

117)hede wat die status van die onderwyser hoog aanslaan.

In die geval van Kleurlingonderwys in Suid-Afrika, word die aan=
stelling van gegradueerde onderwysers slegs tot hoërskole beperk.
Die doel hier is om die beter gekwalifiseerde onderwyser vir onder=
rig in die seniorklasse te benut. Hierdie aanstellingsprosedure
mag 'n statusverrykende faktor wees.

2.3.2.5 Keuring

'nProbleem waarmee die keuring van aspirantonderwysers te kampe het,
is die feit dat slegs daardie kandidate wat aansoek doen om as onder=
wysers opgelei te wil word, aan keuring onderworpe sal wees.118)
'n Feit wat die probleem verder kompliseer is die redelike beskik=
baarheid van beurse en lenings vir onderwyseropleiding. Baie studen=
te maak gebruik van hierdie vergunning, nie soseer omdat hulle graag
onderwysers wil word nie, maar bloot omdat daar vir hulle ~ geleent=
heid geskep is om op staatsonkoste tersiêre opleiding te kan ont=

119 )vang.

In ~ ondersoek wat deur Stones onderneem is, kom sy tot die gevolg=
trekking dat dit blyk onderwyserselektering gegrond is
a. op ~ persoonlike besluit om onderwys te gee en
b. op die vervulling van sekere kurrikulêre vereistes in beide
hul Senior Sertifikaat en graadstudies. Die gebrek aan meer duide=
like keuringprosedures suggereer dat alle aspirantonderwysers wat
die bovermelde kriteria nagekom het, as geskik vir onderwysopleiding
gereken sal word. Hiervan kan afgelei word dat 'n beurs vir student=
onderwysers geen konnotasie dra van prestasie of meriete nie en dat
toegang tot die onderwysberoep verkry word deur persoonlike inisia=

f· I d k . 120)tief en nie deur kompeterende 0 lnv oe ryeetos nle.

Die vraag ontstaan dus of die eienskappe van die aspirantonderwyser
op ~ getroue sistematiese en wetenskaplike grondslag in die keurings=

121)proses bepaal en geïdentifiseer word. Die gehalte aspirantonder=
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wysers wat gewerf word, staan te betwyfel. Die inbreuk wat die
handel , nywerheid en industrie op die beste kandidate maak, is 'n

122)kompeterende faktor wat nie uit die oog verloor moet word nie.

In sommige van die Tweede Wêreldla~de en in feitlik al die Derde
Wêreldlande is daar geen sprake van 'n keuringsproses nie. In 'n
land soos Australië word aspekte soos intellektuele vermoë en per=
soonlike kwaliteite op sy geskuiwe. Die werklike stryd is om 'n

123)leerkrag in elke klaskamer te voorsien. Met h onderwyserste=
kort kan daar hoegenaamd geen sprake daarvan wees dat 'n keurings=
proses toegepas kan word nie.

In die meeste van die Derde Wêreldlande behartig die opleidingsin=
rigtings en of die departement self die keuring van studente.
Studente kies self waar en in watter rigting hulle wil studeer.
Na voltooiing van die aanvanklike opleiding kan hulle verder stu=
deer aan gespesialiseerde inrigtings of hulle kan aansoek doen om

. . " 124)dir-ek na aanvank.li.ke op Le iding tot di e onderwys toe te tree.

As die aspirantonderwyser 'n wyse keuse gemaak het en hy d.m.v. 'n
doeltreffende keuringsproses as geskik vir die professie gevind is,
sal hy geluk en tevredenheid in sy beroep ervaar. In hom sal die
begeerte ontstaan om die beroep ten beste te dien en dus as h be=

125)roepsaangepaste persoon bestempel word.

2.3.2.6 Werwing

Keuring en werwing hou nou verband met mekaar. Die belangstelling
wat in die onderwys getoon word en die beskikbaarheid van onderwysers
is faktore wat beide keuring en werwing grotendeels beïnvloed.

Die beste agent wat die meeste sukses met die rekrutering van nuwe
kandidate sal kan behaal, is beslis die onderwyser en te meer nog
die bekwame skoolvoorligter. Die getroue en opregte onderwyser sal
deur benadering en heilsame invloed op sy leerlinge, sy innerlike
geesteskrag en onvermoeisame werkywer as voorbeeld die slag hê om
in die kinderlike harte daardie ambisie om eendag ook te wil onder=
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wys, te laat ontwikkel en aan te moedig.

Aan die anderkant sal die negatiewe gesindheid van die onderwyser
die teenoorgestelde effek hê. Enige indiskrete neerhalende aanmer=
kings oor die onderwys of ongevraagde klaagliedere wat die onder=
wyser mag uiter, sal moontlik in die gees van die oningeligde kind
die beeld oproep waarin die onderwyser in h soort vagevuur vasgevang
is en verdoem is om die res van sy lewe daarin deur te bring.
Die gevolg sal wees dat rekrute nie so maklik bekombaar sal wees nie
en dat die status van die onderwys tot In lae vlak gedryf sal word.

Die De Lange-verslag wys op die volgende faktore wat belemmerend op
die werwingsproses kan inwerk.

a. Salarisse wat nog nie vergelykbaar aan dié van die ander beroepe
gestel is nie.
b. Te veel burokratisering wat eie professionele besluitneming
smoor.
c. Te min word gedoen om die status en beeld van die beroep by die
publiek in h beter lig te stel.
d. Die polemiek wat in die nuusmedia losgelaat word sodra daar oor
kontensieuse onderwysvraagstukke onderhandel word.
e. Geen vrye mobiliteit word in die professie ondervind nie. As h
onderwyser byeen onderwysdepartement bedank en oorgaan na In ander
behoort sy diensvoordele onverstoord voortgesit te word.
f. Die beeld van die professie word deur sommige onderwysers nega=
.. 126)tlef lngeklee.

2.3.2.7 Opleiding

Die hoofvoorvereiste vir aanvaarding in die meeste van die beroepe
wat aan die toppunt van die prestige hiërargie ingedeel is, is In

. 127)omvangryke hoeveelheld formele onderwys.

Die gespesialiseerde opleiding wat enige voornemende beroepsbeoefe=
naar moet deurloop, asook die duurte daarvan, is twee faktore wat
beslis In invloed op die status van In professie ui toefen.
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Te dikwels in die uitoefening van sy pligte, kom die beroeps=
beoefenaar voor vi tale beslui te te staan en dan moet hy 'n beroep
doen op sy verworwe kennis wat in alle opsigte deeglik en diep=

128)gaande moet wees. Op daardie kritieke oomblik word dit van
die professionele verwag om die korrekte besluit te neem,
uitspraak te gee, oordeel te vel of om vaardighede op die mees
professionele wyse oor te dra.

Soos te wagte gaan die lede van ~ fakulteit deur ~ aantal jare
van intensiewe opleiding om beroepsbeoefenaars te word. Die
hoofkwalifikasie vir aanvaarding tot die professionele status is
die hoogste graad in die veld, Ph.D. (Philosophiae Doctor),

129)L.L.D. (Legum Doctor), M.D. (Medicinae Doctor), en sovoorts.

As ons na ~ professie met ~ besonderse ho~ status soos bv. die
mediese beroep kyk, dan salons agterkom dat die minimum tyds=
duurte om die basiese kursus suksesvol aan 'n universiteit te
voltooi, ses jaar is. Dit is derhalwe waarskynlik dat die mini=
mum toelatingsvereistes vir ~ opleidingskollege hoog en die duurte

130)van die opleiding lank genoeg moet wees as 'n hoë status aan
die onderwysberoep toegeken moet word.

Die werklikheid leer ons dat enige onderwyseropleidingskursus wat
131)gevolg kan word, nie lank duur nie. . Vroe~r het lande soos

Engeland, Nederland en Duitsland gepoog om B.Ed. as die minimum
kwalifikasies vir onderwysers te stel - 'npoging tot die "all=

. 132)graduate teaching profession"-ldeaal.

Verder het hierdie lande daarna gestrewe om die toelatingsvereis=
tes en opleidingsduur vir onderwyseropleiding vir primêre- en
sekondêreskoolonderwysers eenv.ormig te maak. Hulle het ook ge=
redeneer dat toelatingsvereistes vir kolleges en universiteite een=

133)ders behoort te wees.

Teen 1960 het die voorbereiding vir die meeste van die nuwe rekrute
tot die onderwys in Amerika ~ vierjarige kursus beslaan, wat ge=

134)woonlik 'n graadkursus was.
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In die meeste van die Westerse lande tref ons die volgende situa=
sie aan sover dit onderwyseropleiding aangaan:

In Amerika is die onderwyser-opleidingsprogram vier of vyf jaar
135)lank. In Oostenryk word primêre onderwysers vir drie jaar

na matriek opgelei; die opleidingskursus vir sekondêre onder=
136)wysers duur vier tot vyf jaar aan 'n universi tei t. 'n Oplei=

dingskursus wat ook praktiese opleiding insluit, neem vier en h
137)half tot vyf jaar om in Nederland te voltooi. Engeland en

Wallis bied h vierjarige kursus vir nie-gegradueerdes aan wat tot
h B.Ed.-graadkursus lei; gegradueerdes neem heenjarige Onderwys=
sertifikaat. In Skotland volg 'n eenjarige opleidingskursus na die
verwerwing van 'n graad. Aan die Skotse Kolleges strek die kur-e

susse wat tot die B.Ed.-graadkursus lei, oor h vierjaartydperk.

In Noord-Ierland is die vernaamste kursusse die sertifikaat (drie
jaar opleiding) en die B.Ed.-graadkursus (vier jaar opleiding) asook

138)die eenjarige na-graadse kursus. . Studentonderwysers kan h vier=
jarige kursus aan 'n Ecoles normales in Frankryk volg of hy kan ver=
kies om 'n vyfjarige kursus aan 'n universi teit deur te loop as hy 'n

~ 139)sekondere onderwyser wil word.

Al lankal in Suid-Afrika is besef dat die minimum standerd wat ver=
eis is om tot die opleidingskursus toegelaat te word, te laag is.
Verskeie pogings is ook aangewend om dit te verhoog. Die eerste
onderwysers is deur die individuele pogings van sekere sendelinge
self opgelei. Toe Cradock in 1813 die monitorstelsel vir onderwys=
opleiding ingestel het, is dit deur die sendingskole gunstig ont=

140)vang.

Later is daar tot die kwekelingstelsel oorgeskakel. In 1866 het
die staat aangekondig dat persone tussen die ouderdomme van dertien
en sewentien, wat In bevredigende standaard in Rekenkunde behaal het
en in Engels kan lees en skryf, tot goedgekeurde staatsondersteunde
sendingskole as kwekelingonderwysers toegelqat kan word. Die op=
leiding moes nie vyf jaar oorskry nie en kandidate het 'n jaarlikse
I 141)
toelae wat tussen R12 en R24 gewissel het, ontvang.
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In 1897 is st. iv as die minimum standerd aan die ouderdomstoe=
142)latingsvereiste, gekoppel.

In 1892 het Muir dit duidelik gestipuleer dat die toelatingsver=
eiste wat tot die "Elementary Teachers' certificate", 'n driejarige
kursus s6u lei, st. vi moes wees. Na 1936 is hierdie kursus ge=
t k 143) D· k 1 1·· f k f 144)s aa . ~e wekelingste se ~s ~n 1920 a ges a

en in 1926 is vir die Kleurlinge h Laer Onderwysersertifikaat inge=
stel, wat twee jaar van professionele opleiding na die Junior Serti=
fikaat ingesluit het.145)

Alhoewel kandidate die keuse kon uitoefen om vanaf 1941 'n tweejarige
onderwysersopleidingskursus na die Senior Se~tifikaat te volg, is
daar voortgegaan om onderwysers nog na st. VlIr op te lei.146)
~ers ~et ingang 1982 is die minimum standerd van onderwys vir toe=
lating tot enige kursus van opleiding vir die Kleurlinge, die
Senior Sertifikaat.147) Blanke kandidate is alreeds vanaf 1929 ver=
plig om hul Senior Sertifikaat te verwerf as hulle vir enige onder=
wyseropleidingkursus wou laat inskryf.148)

Teenswoordig strek die kursus by kolleges oor drie jaar, maar 'n
addisionele vierde jaarkursus in sekere rigtings mag deur geselek=

d 149)teerde onderwysers aangebied wor .
Die universiteite bied h eenjarige onderwyseropleidingskursus na die
verkryging van 'n B-graad aan. Ander tipe universi teitsgraadkursusse
waarin die akademiese sowel as die praktiese opleiding geïntegreer
is, kan ook gevolg word.

2.3.2.8 Opgradering van onderwysers

Die onderwysprofessie kan alleenlik met 'nhoë status aangeslaan
word indien voortdurende professionele groei en ontwikkeling plaas=
vind. Om stagnasie te voorkom, bied die onderwys 'n stelsel van in=
d· 1 ·d· d· d d d ' 150)~ensop e~ ~ng aan ~ens oen e on erwysers.

Die belangrikste oogmerke vir personeelontwikkeling sluit die vol=
gende in:

a. om die kwaliteit van die onderwyser se werk te verbeter;
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b. om die personeel vir veranderende pligte te oriënteer;
c. om die personeel vir bevorderingsposte op te lei;
d. om werktevredenheid aan te moedig;
e. om die personeel te motiveer om professioneel te groei en

151)te ontwikkel;
f. om die kwalifikasies van leerkragte wat Natuur- en Skeikunde

152)en Wiskunde onderrig, te verbeter.

2.3.2.9 Die besit van professionele kennis en vaardighede

Die hoë status wat professionele persone geniet, word toegeskryf
aan die besondere kennisgebied en veld van deskundigheid waaroor

153)hulle moet beskik. Om hierdie rede is h beroep op h gesiste=
matiseerde skat van kennis gefundeer. Hiermee word geïmpliseer
dat h beroep nie alleenlik besorg is met die beoefening van enige
vaardigheid nie, maar h vaardigheid wat op h intellektuele grond=
slag berus. Die intellektuele grondslag van die onderwys sluit

154)beide vakkennis en h kennis van pedagogiese teorie in.
Verder bou dit op die fondamente van die wetenskappe en dissiplines
soos bv. antropologie, biologie, ekonomie, geskiedenis, filosofie,

155)staatswetenskap, psigologie, sosiologie en statistiek.
Dit is in h groot mate die wetenskappe wat status aan enige pro=

156)fessie verleen.

2.3.2.10 Die grootte van die beroep

In alle geïndustrialiseerde samelewings maak onderwysers 'n aansien=
like deel van die "professionele" arbeidsmag uit. Die gevolge van

157)hierdie kenmerk is talryk en verreikend.

As 'n tekort aan beoefenaars van 'nberoep ondervind word, sal dit 'n
aanduiding daarvan wees dat die opleiding moontlik of te moeilik óf
te duur is of dat die toelatingsvereistes relatief te hoog is. Sou
dit die geval wees, sou h hoë status aan die beroep toegewys wees.

Die tekort aan onderwysers het nie as gevolg van enige van bovermelde
faktore ontstaan nie. Die min belangstelling van matrikulante in die
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158)
beroep, die aantalonderwysers wat die diens jaarliks verlaat
en die bevolkingsontploffing van die Kleurlinggemeenskap, is van
die vernaamste oorsake.

As gevolg van die neiging vir die voortdurende agterstand in die
voorsiening van onderwysers, is dit moeilik om dieselfde hoë
graad van selektering wat tipies van die bestaande "professies"
is, te beoefen of om die standaard van kwalifikasie vir onderwy=

dOk 1 thO 159)sers ra ~ aa e ers~en.

Die grootte van die onderwysprofessie het TI opvallende invloed op
beide die vlakke van vergoeding en prestige. Die koste om TIgoed-
gekwalifiseerde en TI hoogbetaalde onderwysprofessie in die konteks
van massa sekondêre onderwys en 'n ui tdydende stelsel van hoër onder=
wys te handhaaf, benodig die steun van 'n gemeenskap wat nie alleen=
lik welgesteld is nie, maar hoog-gekommitteerd teenoor die onderwys
is en bereid is om TI milde bydrae tot die openbare diens te

160)lewer.

Die relatief lae vlakke van die onderwyser se vergoeding word deur
die publiek en skoolverlaters wat andersinds moontlik die onderwys
as 'n beroep sou oorweeg het, herken. Gesamentlik dra die grootte
van die onderwysberoep, die lae toelatingsvereistes en lae vlakke
van vergoeding in TI hoë mate by tot die beskeie status of prestige

o 161)van d~e professie.

2.3.2.11 Die geslagsamestelling van die beroep

'n Verdere kenmerk van die onderwysprofessie wat ten nouste verband
hou met sy status is die getalsverhouding tussen mans en vroue binne

o 162)d~e beroep. In die meeste gemeenskappe vind ons TI oorwig vroue
in die primêre skole, waarop by sekondêre skole die geslagte meer

163)gelykweg gebalanseer is.

Sedert die negentiende eeu, het die aantal vroulike leerkragte in
die onderwys die beroep oorheers, alhoewel die gedeelte mansonder=
wysers nou gaandeweg styg. Mans egter predomineer in onderwysadmi=
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164)
nistrasie, insluitende die pos van skoolhoof.

Een van die hoofgevolge van die oorwig van vroue is die opduiking
van die steriotipe van onderwys as ~ beroep vir vroue en dit op sy
beurt, mag beweer word, dra daartoe by om die beroepstatus te ver=

165)
laag.

2.3.2.12 Die gesegmenteerde aard van die onderwysprofessie

Nog 'n kenmerk van die onderwysberoep wat sy status beïnvloed, is
die differensiasie, en segmentasie wat direk of verskillend die
prestige van die beroep affekteer, of die doeltreffendheid van be=
wegings wat daarop gemik is om die stand van die beroep te verhef,
verminder.

Segmentasie van die onderwysberoep word uit allerlei bronne afge=
lei, waarvan sommige spesifiek tot gegewe gemeenskappe mag wees,

166)terwyl ander universeel voorkom.

'nVoorbeeld van eersgenoemde in die Suid-Afrikaanse konteks sal die
differensiasie wees wat ontstaan uit die eksistensie in die bevol=
king van velerlei etniese groeperings, elk met verskillende oriën=
terings tot die onderwys. Elke groepering sal ~ eiesoortige per=
spektief op die onderwys en sy eie onderwysinstitute hê, maar dit
is ook waarskynlik dat die waarde wat elke groep aan die onderwys
en dus aan die onderwyser heg, verskillend vir elk van die afsonder=
like groepe sal wees. Nog ~ gebied van differensiasie in sommige
gemeenskappe, is tussen publieke en private sektore van onderwys.

167)Laasgenoemde in die reël word met ~ hoër prestige geïdentifiseer.

2.3.2.13 Mag as 'n basis van beroepstatus

~ Belangrike determinant van beroepstatus is die posisie van ~ be=
roepsgroep in die magstruktuur van die gemeenskap. Hoë statusbe=
roepe is daardie waarvan die beoefenaars die optrede van andere
kontroleer en nie sodanig gekontroleer word nie; lae statusberoepe
is daardie wie se beoefenaars gekontroleer word en nie die optrede
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van andere kontroleer nie. Daar moet op gelet word dat die krite=
rium vir gedragskontrole 'n logiese verduideliking van die verskeie
spesialiserings binne die onderwys voorsien. Professore het h ho~r
rang as hoër-akooLonder-wyser-s en hoër-skooIonderwyaer-s beklee 'nhoër-

. ~ k 168)rang as prlmeres ooionderwysers.

2.3.2.14 Outonomie

'nProfessie het 'n hoë mate van outonomie. Die begrip professionele
outonomie dek twee verskillende maar verbandhoudende faktore - die
outonomie van die individuele beoefenaar om besluite in belang van
sy kli~nte te neem en die outonomie van die professie as h geheel
om beslui te aangaande sy modus operandi te neem.169) Professionele
persone soos bv. die medici en prokureurs beskik oor outonomie in
die mate dat hulle vry is om hul eie onafhanklike vaardigheid en

170)oordeel te beoefen.

Oor die jare heen het die onderwys in die westerse wêreld 'nvergeef=
171}se aanspraak op outonomie gemaak. Die staat is verantwoordelik

vir die salari~ring van die onderwysers en moet ook die koste dek
vir die voorsiening van feitlik al die onderwysfasiliteite. Om
hierdie rede is dit moeilik om die onderwys van staatsbeheer los

172)te maak.

Die individuele onderwyser het In sekere mate van outonomie oor die
werk wat hy met sy leerlinge doen, maar dit word deur die skoolhoof

d·· kt d .t 173) A den le lnspe eur van on erwys gemonl or. s on erwysers meer
professionele outonomie sou verkry, moet hulle ook meer erkenning
vir hulle professionele kwalifikasies verwerf; hulle moet die ver=
antwoordelikheid hê om die vakinhoud wat onderwys moet word en die
onderrigmetodes en toerusting wat gebruik moet word in die lig van
die bepaalde doelwitte van die skool self te determineer.

'nFaktor wat nou saamhang met professionele outonomie, is akademiese
vryheid. Onderwysers is opgeleide professionele mense wat bevoeg
genoeg is om te kan oordeel wat die geskikste onderwysmiddels en
-metodes vir hul leerlinge is. Derhalwe behoort hulle akademiese
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vryheid te geniet om onderrigmiddels te kan kies, leer- en lees=
boeke te selekteer en onderrigmetodes binne die raamwerk van goed=

174)gekeurde onderwysprogramme te kan aanbeveel.

'n Gebrek aan akademiese vryheid vir die onderwyser weerkaats die ge=
meenskap se onwilligheid om hom veel ruimte vir professionele onaf=
hanklikheid te gun.175)

2.3.2.15 Die uitvoering van TI diens aan die gemeenskap

Professionele beoefenaars as gevolg van die aard van hul werk, lewer
'n diens aan andere in die gemeenskap j hierdie diens word van soveel

176)belang beskou dat dit spesiale gemeenskapsanksie ontvang ..

Die diens wat gelewer moet word, moet ook TI unieke en definitiewe_
sosiale diens wees. Prakties is dit slegs die geneeshere wat
chirurgie kan uitvoer of aan die siekes medisyne voorskryf. Die uit=

177Yoefening van die reg word eksklusief tot die regspraktisyn beperk.
Sover dit die onderwys aangaan, het dit veralop verafgeleë plekke
die gebruik geword om van ongekwalifiseerde persone gebruik te maak
om die onderwys van kinders te behartig indien die dienste van ge=
skikte gekwalifiseerde leerkragte nie verkry kan word nie. Dit ver=
leen meer geloofwaardigheid aan die stereotipe dat enigeen onderwys
kan gee.

Die diens wat die onderwys uitvoer is essensieel vir die kind wat
nie ten volle in 'n geïndustrialiseerde samelewing gesosialiseer kan
word as hy nie 'n betreklike lang tydperk in voltydse formele onder=
wys deurgebring het nie.

Die diens is ook belangrik vir die samelewing wat afhanklik is van
mense wat nie alleenlik gesosialiseerd is nie, maar ook opgelei is
vir beroepsrolle wat TIhoë graad van vaardigheid vereis~78)

2.3.2.16 Etiekkode

Elke erkende professie handhaaf TI hoë standaard van professionele
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gedrag deurdat elke professionele persoon deur ~ gedragskode g~bind
179)

is. ~ Gedrags- of etiekkode is ~ formele opgaaf van die norme
van gedrag wat deur 'n beroepsorganisasie tot stand gebring is; di t
spesifiseer standaarde vir verwantskapbetrekkinge tussen beroepsbe=
oefenaars en diegene wat hul dienste gebruik en ander beroepsbeoefe=
naars en hulself. Slegs deur ~ formulering kan daar ~ grondslag vir
oordeel betreffende beroepsbevoegdheid wees; slegs langs hierdie

180)weg kan wanpraktyke ontdek word.

Sekere onderwysliggame het 'n kode opgestel wat 'n aantal vorms van
onprofessionele gedrag omskryf en wat meestal besorg is om die on=

181)derwyser en die onderwysliggaam te beskerm.

2.3.2.17 Verbintenis tot die professie

Lidmaatskap van die belangrikste professies impliseer 'n lewensver=
bintenis aan die taak. Een hinderpaal tot die verbetering van die
prestige van die onderwys is dat juis so ~ lewensverbintenis tot
die onderwystaak nie so waarneembaar as in die ander professies is
nie. 'n Aantal faktore dra by tot hierdie verskynsel. Een hiervan
is die afwisselende loopbaanpatroon van getroude vroue. 'n Ander is
die algemene opvatting van die onderwys as ~ tweede keuse beroep
waar heelwat gegradueerdes hulle eers op 'n laat stadium daaraan
verbind en waar persone wat ander loopbane gevolg het, toenemend
opgeneem word. 'n Derde faktor is dat opwaartse mobiliteit binne
die professie dikwels die individuele beoefenaar buite die klaskamer
en miskien die skool neem.

In Ander faktor wat alreeds genoem is, is die kwessie van salarisse
van onderwysers wat nie vergelykbaar met dié van ander professies
is nie.

Voorts kan vermeld word dat daar in die algemeen ~ mate van twee=
spalt in die gemeenskap is betreffende die agting van die onderwyser
en die aard van die vaardighede en kennis wat benodig word vir die

182-)onderwystaak.
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2.3.2.18 Die aard van die finale toekenning

Die finale akademiese toekenning wat deur die-meerderheid van die
lede van 'n professie verwerf is, kan beskou word as 'n algemene aan=
duiding van sy intellektuele standaarde. Wat die Kleurlingonderwys
betref, is daar slegs h minderheid van die onderwysers wat oor h
universiteitsgraad beskik en hierdie faktor moet die status van die
professie noodwendig verlaag. In 'n land soos bv. Amerika het die
onderwysliggame lank reeds 'n professie van gegradueerdes bepleit
en h verdere stap in hierdie rigting was geneem met die instelling
van die B.Ed._graad.183)

2.3.2.19 Beroepskultuur in die onderwys

Die lede van 'n beroep werk in op mekaar gedurende hulopleiding, in
hul werksplekke, binne-in hul beroepsverenigings en ook informeel.
Deur middel van hierdie wisselwerking genereer h professie h distink=
tiewe kultuur wat sy fundamentele waardes, die norme wat die gedrag
van die lede beheer en sy simbole insluitende sy geskiedenis, folk=
lare, spesiale woordeskat, insigma en stereotipes insluit. Hierdie
kultuur is die bron van 'n beroepsolidariteit, eiedunk en selfbewust=
heid. Ofskoon h professie in terme van die pligte wat sy lede uit=
voer, gedifferensieer mag word, is die beroepskultuur 'n bron van een=
heid.

Wat die onderwys betref mag dit wel wees byvoorbeeld dat daar 'n
agterdog en dalk selfs In vyandigheid heers tussen onderwysers in ver=
skillende soorte skole en tussen diegene wat onderwys gee en diegene
wat doseer, administreer of wat opvoedkundige navorsing doen wat die

184)ganse opvoedkundige onderneming ondermyn.

2.3.2.20 Die beklemtoning van intellektuele tegnieke om sy diens te volvoer

'n Professie is in 'n hoë mate afhanklik van intellektuele eerder as
fisiese tegnieke om sy taak uit te kan voer. Professionele werk be=
klemtoon sulke intellektuele tegnieke soos die omlyning van h pro=
bleem, die soeke na relevante data en die formulering van moontlike
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oplossings. Bevoegdheid in fisiese tegnieke mag benodig word
185)al dan nie.

In die regspraktyk is die gebruik van fisiese tegnieke minimaal.
Die geneeskundige moet in beide intellektuele en fisiese tegnieke

186)onderleg wees.

Uit die voorafgaande het dit duidelik geword dat om onderwys te
gee dit nie altyd nodig is om oor enige kennis t.o.v. intellektuele
en fisiese tegnieke te beskik nie.

2.3.2.21 Die aanvaarding van persoonlike verantwoordelikheid t.o.v.
besluite deur beoefenaars

'n Groot mate van outonomie impliseer 'n ooreenkomstige groot mate van
verantwoordelikheid. Die lewensbelangrike beslui te wat 'n geneesheer
of die loods van h vliegtuig dikwels moet neem, verleen aan hierdie
professie h ho~ status. In die onderwys is dit baie selde dat h
leerkrag voor 'n dringende beslui t te staan kom.

2.3.2.22 Die beklemtoning van 'n diens wat gelewer moet word in stede van
ekonomiese wins deur beoefenaars

Die klem op die diens wat bewys word in stede van h beloning vir
die beoefenaar, word algemeen erken om h essensi~le kenmerk van h
professie te wees. Hierdie kriterium egter verwys nie na die motiewe
van die gemiddelde professionele werker nie. Die kwessie is dat die
professies so georganiseer en gekontroleer is dat professionele
werkers nie sekere verpligtinge kan vermy nie, ongeag hul persoonlike

187)gevoelens.

Die onderrig is ook veronderstelom sonder enige winsmotief gegee

te word.

2.3.2.23 h Komprehensiewe selfregerende vereniging vir beoefenaars

Die professies moet h soort ordelike prosedure hê om die standaarde
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vir toelating tot en uitsluiting van die professie te stel; om hoë
praktykstandaarde te bevorder en om die sosiale en ekonomiese status

188)van die groep te verhef. Geneeshere voldoen aan hierdie behoef:
te deur die Mediese en Tandheelkundige Raad van Suid-Afrika; proku:
reurs deur die Regsbalie van Suid-Afrika.

Die onderwysers het hul eie onderwysverenigings wat na hul belange
omsien, gestig. Een belangrike funksie van 'n onderwysvereniging is
om die status van die onderwysprofessie en ook die van die onderwyser
te bevorder.

2.3.2.24 Respek wat die professie afdwing

Die mense, gewoonlik, ag nog nie die onderwysers as op dieselfde
vlak te wees as geneeshere, prokureurs en tandartse nie. Die onder:
wys sal nie h volwaardige professie word voordat die ge~iddelde ouer
nie sy kind se onderwyser met dieselfde vertroue konsulteer as wat
hy beroepsadvies by die lede van ander professies soek nie. Hierdie
gebrek aan publieke aanvaarding van die onderwys word geïllustreer
deur die feitdat selfs 'n gewone persoon 'n klaskamer kan beman as

189)h onderwyser nie beskikbaar is nie.

Cerff beskou die volgende as belangrike faktore wat die status van
190)'n beroep bepaal:

2.3.2.25 Die aard van die werk wat die persoon verrig

Die aard en gehalte van die dienste wat 'nprofessie lewer is twee
aspekte waarna die publiek kyk in hul beoordeling van 'nprofessie.
Hierby moet ook gevoeg word die sektor van die publiek aan wie
die dienste bewys word.

Feitlik al die gerespekteerde professies en in besonder die regs:
praktisyne se kliënte is die volwasse publiek. Die onderwyser se
dienste het met kinders te doen wat gevolglik die status van die
onderwys in aansien laat daal.

https://etd.uwc.ac.za



52

2.3.2.26 Die agting wat elke lid van die beroep afdwing

As die status van die onderwys veredel moet word, sal alle pogings
aangewend moet word om respek vir die onderwys by die samelewing af
te dwing. Die daaglikse rol van elke individuele onderwyser is be=
langrik en kenmerke waarna gekyk sal word, sal onder andere sy per=
soonlikheid, kwalifikasies, bevoegdheid en diensvaardigheid wees.

2.3.2.27 Die waarde van die diens wat die beroep in die oë van die publiek
aan die samelewing bewys

Die diens van 'n professie word geëvalueer op grond van "die onmid=
dellike en waarneembare resultaat." Die uitslag van bv. 'n dispuut
is ~ onmiddellike resultaat in ~ regsgeding.

Wat die onderwys betref, is die resultate nie onmiddellik waarneem=
baar nie. Die onderwys is 'n proses wat oor 'n lang tydperk plaasvind.
Alhoewel die akademiese sukses aan die einde van elke skooljaar
bepaal kan word, benodig ander hoedanighede soos bv. mooi maniere,
opregtheid en eerlikheid h langer tydsverloop om tot rypwording te
ontwikkel.

2.3.2.28 Die agting wat die persoon self vir die beroep koester

Die onderwyser moet self 'n hoë agting vir sy beroep koester as hy
verwag dat die samelewing die onderwys hoog moet ag. Sy persoonlike
optrede en wel sy gesindheid teenoor die onderwys sal eienskappe wees
wat die dunk van die samelewing beslis sal beïnvloed.

2.3.2.29 Sosio-politieke klimaat waarin die diens gelewer word

Die sosio-politieke situasie waarna in 'n vorige paragraaf verwys is,
het ~ definitiewe invloed op die status van die swart onderwyser
(Bantoe, Indiër en Kleurling) in Suid-Afrika.

https://etd.uwc.ac.za



53

2.3.2.30 Slotsom

Enkele faktore wat die status van die individuele. onderwyser be=
invloed, is aangehaal. Daar salopgemerk word dat sommige van die
faktore nie die strewe na hoër status tot eer strek nie.

Daar is sekere faktore wat bo die ander uitstaan as status bepalend.
Hulle is die professionele optrede van die onderwyser sowel as sy
geaardheid, sy akademiese en professionele kwalifikasies en die
posisie wat hy in die hiërargie van die personeel beklee.

Die ander faktore is ewe-eens belangrik daar hulle bydra tot die
opheldering van die status van die onderwyser.

Die onderwyser wat toetree tot die onderwys - ~ professie wat ~ hoë
premie plaas op geroepenheid - sal gou tot die besef kom dat dit die
edelste beroep is en dat dit met die grondliggendste sake van die
gemeenskap te doen het. 'n Hoër status word ook nie oornag verkry
nie. Eers na lang jare van getroue en opregte diens sal dit aan die
toegewyde onderwyser toegeken word.

Die status van die onderwysprofessie as 'n geheel word deur heelwat
meer faktore beInvloed. Die vernaamste faktore wat 'n invloed op die
status uitoefen, sluit die volgende in: diensvoorwaardes waarvan
salarisse die belangrikste is, werksomstandighede, keuring, werwing,
opleiding en die bestaan van 'n etiekkode.

'n Belangrike punt wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat
die onderwysers hul kragte moet saamsnoer deur lid van een of ander
onderwysvereniging te word. Deur op ~ kollektiewe en koHperatiewe
wyse op te tree, sal dit die vereniging in staat stelom vir aan=
trekliker diensvoorwaardes en diensomstandighede te beding. Die
gevolg daarvan sal wees dat die status van die onderwysprofessie
slegs kan verhoog.

2.4 Moontlike redes vir die afname van die onderwyser se aansien in die
samelewing
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In die vroe~ jare het die onderwyser h lae status gehad. Die rede
hiervoor is dat die kerk sterk beheer oor die onderwys uitgeoefen

191)het. Die kerk se vernaamste oogmerk was om die kind op te voed
192)sodat hy 'n lid van die kerk kon word. . Formele onderwys is dus

as onbelangrik beskou, veral waar die ouers hierdie funksie self kon
193)vervul.

Die predikant het h eervolle plek in die gemeenskap ingeneem en in
sy skaduwee moes die onderwyser tevrede wees om, behalwe sy onderwys=
taak, ook nog ondergeskikte dienste te verrig. Die onderwyser het
die kerkklok gelui, die skool uitgevee, Sondagskool gehou en somtyds

194)as plaasvervanger vir die siek predikant opgetree.

Dit was ondenkbaar vir die onderwyser om eers sy markposisie of enige
van sy vaardighede te eksploiteer, aangesien hy voortdurend gebuk
moes gaan onder die morele druk wat op hom uitgeoefen is. As die
onderwyser nie die verwagte eerbiediging of self-opoffering getoon
het nie, dan sou hy sy pos kwyt wees. Interkerklike verskille en
vyandskap het verhinder dat di e onderwysers 'ngesamentlike aksie kon

195)loods om hul posisie te verbeter.

Nieteenstaande sy lae status, het die onderwyser in veral die dertiger=
jare nietemin 'n ho~ aansien in die samelewing geniet vanwe~ sy pro=
fessionele opleiding, sy kennis, sy vermo~ om die ongeletterdes met
woord en daad by te kon staan en vanwe~ die feit dat hy as die gemeen=
skap se "prokureur", begrafnisondernemer en Sondagskoolonderwyser kon
optree. Die "Meester" was alles vir sy mense en daarvoor het hulle
hom gewaardeer en gerespekteer.

Met verloop van tyd kon die opvoeder nie meer daarop aanspraak maak
196)om as die enigste alwetende bekend te staan nie. Sy aansien het

afgeneem en die redes hiervoor kon moontlik die volgende wees:

1. Die aanwas van die bevolking het die aanvraag na meer en geskikte
197)onderwys akuut gemaak. Die enigste korttermynoplossing om hierdie

probleem die hoof te bied, was om die deur van die onderwyseroplei=
dinginrigtings vir almal wyd oop te maak. Dit het meegebring dat
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rekrutering nie op h sistematiese en wetenskaplike grondslag
. 198)gefundeer kon word n1e, met die gevolg dat persone sonder

enige roepingsbewustheid in die professie gevind is. Hierdie toe=
drag van sake het beslis nie die aansien van die opvoeder bevorder
. 199)n1e.

2. Omdat die werkprogram van die opvoeder hoofsaaklik met die onder=
rig van kinders te make het, en, soos dikwels gekonstateer word, die'
opvoeder blykbaar nie oor veel meer kennis as die kind beskik 'nie,
kon dit sy aansien200) verlaag. Hierdie feit word aansienlik meer

201)geaksentueer as die onderwyser self ook nog jonk is.

3. Op die platteland word die lae aansien van die onderwyser deur
nog 'n faktor negatief beInvloed. Aan die onderwyser word nie net
as jonk en onervare gedink nie, maar hy bevind hom ook in 'n af'hank-e
like posisie. Dit is onmoontlik vir die onderwyser om hom totaal
van die gemeenskap af te sluit of onafhanklik teenoor die ouers te
probeer optree. Dit is juis die dorpelinge wat gewoonlik aan hom
kos en inwoning verskaf. In sulke gevalle word die junior en af=

202)hanklike status van die onderwysers duidelik beklemtoon.

4. Onderwysgeriewe by die Kleurlinge, Indiërs en Bantoes van die
Republiek van Suid-Afrika is ontoereikend. Dit het tot gevolg dat
die aantal beskikbare onderwysers onvoldoende is om die groot getalle
leerlinge doeltreffend te onderrig. Die verhouding tussen aantal-
leerlinge-per-onderwyser is hopeloos uit verband geruk. In die tyd=
perk 1981 - 1982 was die verhouding tussen onderwyser leerlinge
vir die verskillende bevolkingsgroepe van Suid-Afrika as volg:
Bantoes: 1:43; Blankes: 1:18; Indiërs: 1:24 en Kleurlinge:

203)1:27.

Hierdie toestande verleen 'n lae aansien t.o.v. die onderwys in die
algemeen.

5. Die groot persentasie ondergekwalifiseerde en ongekwalifiseerde
onderwysers wat diens in Kleurlingskole doen, het veroorsaak dat h
betreklik lae rang aan die onderwys in die Kleurlinggemeenskap toege=
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ken is. Hierdie tendens het meer betekenisvol geword nadat ~
noemenswaardige aantal rigtings wat voordelige werkgeleenthede aan
Kleurlinge met hoë akademiese en tegniese kwalifikasies geopen is.
Nie net is die beter gekwalifiseerde persoon deur hierdie nuwe werk=
rigtings aangetrek nie, maar die meer intelligente persoon het ook
in daardie stroom beland. Dit het die gedagte laat posvat dat die
onderwysberoep hoofsaaklik die minder intelligente persone aantrek.

6. Baie mense het tot die geloof geraak dat die oordrag van Kleur=
lingonderwys na ~ afsonderlike departement, bygedra het tot ~ status=

204)verlaging.

7. Nog 'n strukturele swakheid van die onderwysersrol is die gewone
gedagte dat onderwys, veralop primêre vlak, meer geskik vir vroue
geag word. By die meeste gemeenskappe het die geloof ontstaan dat
die man superieur teenoor die vrou is, sodat 'n werksaangeleentheitl
wat kindersorg insluit (tradisioneel ~ vroulike aktiwiteit) ~ lae

205)aansien sal geniet.

8. Menige jong man wend hom tot die onderwys, nie soseer omdat dit
sy eerste keuse is nie, maar meer om die onderwys te gebruik as 'n

206)middel tot 'nander finansieel meer voordelige loopbaan.

Studiebeurse wat die departement aan kandidate wat die onderwys as
207)

'n loopbaan kies, jaarliks beskikbaar stel, bring aansienlike
finansiële verligting vir talle persone wat dit andersins nie sou
kon bekostig het as hulle 'n ander loopbaan moes kies waar beurse nie
so vrylik beskikbaar is nie.

Sommige vroue betree die onderwysberoep as ~ tydelike werktuiste met
208)die oog gerig op ~ moontlike troue êrens in die verskiet.

Die onderwysberoep bied ook aan die getroude vroue 'nveilige hawe
waar hulle vir 'n ruk kan aanbly, die pos tydelik verlaat om lewe aan

209)'n baba te skenk en later weer terug na die skool te keer.

Jaarliks vind daar heelwat posteverwisseling by skole plaas. Aan=
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stellings in bevorderingsposte, sekonderings, oorplasings en die
vulling van tydelike poste het al sulke afmetings aangeneem dat in
die geval van die Departement van Onderwys en Kultuur nagenoeg
8 000 poste jaarliks geadverteer moet word~lO) Uit die vooraf=
gaande word die indruk geskep dat 'n permanente karakter nie aan die
onderwysposte gekoppel kan word nie - 'n faktor wat 'n lae aansien
aan die onderwysersrol verleen.

9. 'n Stereotipe mening wat dikwels gelig word, verwys na die onder=
wysberoep as een wat voorsiening maak vir diegene wat sukses nie
elders kan behaal nie~ll) Blykbaar werk hierdie negatiewe kritiek
deur tot die onderwyserskrops aangesien by sommige opvoeders h lae

. . 212)verpllgtlng teenoor hul taak bespeur word.

la. Oor die jare het die platteland ook gaandeweg sy unieke karak=
ter verloor. Eers kon die plattelanders met sekerheid as h nou
verenigde en stabiele gemeenskap beskryf word. Dit was ook moontlik
om die gemeenskap met die skool te identifiseer. Een van die karak=
tertrekke van die gemeenskap was juis sy historiese kontinuïteit met
die skool. As die leerling in die hoërskool beland het, kon sy onder=
wysers sy geslag nagaan tot miskien sy oupa. Andersyds het die
leerling ook alles omtrent die skool en sy leerkragte geweet, want
hy was hulle al jare bekend. 'n Gemeenskap volksoorlewering t.o.v.
die skool het ontstaan waarmee die kind opgegroei het: vir die kind
was daar h deurlopendheid vanuit die verlede na die hede en tot die
toekoms.

Teenswoordig word so 'ngemeenskap weinig aangetref. Die stabiele
karakter van die gemeenskap, sowel as die permanente verbondenheid
van 'n leerkrag aan 'n spesifieke skool, het verander. Hierdie tendens
kan toegeskryf word aan die geografiese mobiliteit van die hedendaag=
se samelewing. Hieraan kan die feit gekoppel word dat die aantal
leerkragte wat in dieselfde skool vir hul werksiewe aanbly, aansien=
lik afneem, aangesien hulle ook deur die mobiele en dinamiese karakter
van die gemeenskap geaffekteer word. Hierdie onbestendigheid wat die
behou van poste betref, het by die kinders en in 'nmate by die onder=
wysers ook, 'n gevoel laat ontstaan dat hulle deel uitmaak van 'n

https://etd.uwc.ac.za



58

"transi tory institution" . As die onderwyser die skool as 'n tydelike
werkplek beskou, affekteer dit nie net sy identifikasie nie, maar
ook die aansien waarmee die onderwys oor die algemeen bejeën

213)
word.

11. Die meeste rekrute vir die onderwysberoep kom uit die laer
214)sosiale klas. Verder is die toelatingsvereistes vir kolleges

laer as die vir universiteite. Dit bring mee dat die beste studente
215)

hul studies aan laasgenoemde inrigtings voortsit. Faktore soos
hierdie doen afbreuk aan die onderwysersbeeld.

12. Die ouer-onderwyserverhouding hou aansienlik probleme vir die
onderwyser in. Sekere onderwysers slaag daarin om ouers of familie=
lede van leerlinge op 'n diplomatiese wyse op 'n afstand te hou. Dog,
wanneer die gemeenskap voel dat die skool nie behoorlik beheer word
nie, of dat h onderwyser hom aan een of ander oortreding skuldig maak,
is hierdie gebrek aan kommunikasie tussen onderwyser en ouers inder=
daad 'n belemmering.

13. Die mening kring al wyer uit dat die opvoeder se aktiwiteite
216)

deur te veel burokratiese reëls en regulasies ingeperk word.
Dit is dan ook te verstaan as die beroep dit moeilik vind om ge=
gradueerdes te trek, aangesien laasgenoemdes nie deel wil wees van
'n stelsel waarin hulle bloot as werkers gesien word en geen medesegen=

217)
skap in onderwyssake kan kry nie.

Al betekenis wat die burokrasie vir die onderwyser inhou, is h hele
klomp rompslomp wat ook hoofsaaklik of grotendeels irrasioneel

218)lyk.

14. 'n Faktor wat die aansien van die onderwyser tot In lae vlak laat
daal het, en waaroor nou al jare geskreeu word, is die skamele

219 )
salarisse wat'aan onderwysers betaal word. Dit was veral in die
sewentiende- en agtiende eeu dat onderwysgee as 'n bybaantj ie gebruik
is, terwyl 'n meer winsgewende werk die persoon se hoofbron van inkom=

220) 221)ste was. Predikante is ook as onderwysers opgelei en per=
sone wat nie 'n bestaan uitdie salaris van 'n onderwyser kon maak nie,
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het snyerswerk, timmerwerk, weefwerk of enige ander ambag gekies
. 222)om die wolf van dle deur weg te hou.

15. Nog h strukturele swakheid wat in die onderwys aangetref word,
is 'ngebrek aan akademiese vryheid. Ditword van die onderwyser
verwag om neutraal te bly en nie betrokke te raak by kontroversiële

223)of kontensieuse vraagstukke nie. Voorts voel hy nie vry om enige
. 224)nuwe of revolusionêre gedagtes te toets of te inisieer nle.

Die onderwyser se entoesiasme kan daardeur gedemp word en die leiden=
de party is die maatskappy wat kan stagneer as gevolg van 'ngebrek

225)aan nuwe idees. . As die onderwyser eers diens aanvaar het, is hy
geneig om 'ngeesteslose outomaat te word. Hy word gerangeer deur
menige "deskundige" burokrate wat voorgee dat hulle weet wat onder=
wysers benodig. Selde is die onderwyser 'n self-rigtinggewende pro=
fessionele wat die geleentheid gegun word om met sy eie probleme te

226)worstel.

16. Sommige leerkragte se gesindheid teenoor die onderwys bevorder
nie die goeie naam van die beroep nie. Die siening van die leerlinge
en gemeenskap kan ook daardeur beinvloed word.

17. Die deure van meer professies word oopgemaak sodat van die talent=
volste persone daarheen gelok word.

18. Die Engelssprekende het nog min belangstelling in die onderwys=
beroep getoon. Sedert die veertigerjare het veral die Engelsspreken=
de mans die onderwysberoep nie aanloklik genoeg gevind nie. Hulle
het eerder hul toetrede tot die meer winsgewende private sektor ge=

227)maak.

19. Daar's sommige leerkragte wat eiesugtige waardes nastreef.
Hulle eis bv. beter werksomstandighede en voordele, maar vernalaat
om beduidende pogings aan te wend om hulonderwysbekwaamheid verder

228)uit te bou.

20. Die groot aantal vroue wat toenemend die onderwys hul loopbaan
229)maak, het blykbaar prestigeprobleme.
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21. Deesdae veroorsaak die getalonderwysers wat jaarliks af=
studeer, 'n geweldige groei in die onderwyskorps. Hierdeur word

230)die individuele onderwyser minder seldsaam en invloedryk gemaak.

22. Die ander professies wat stelselmatig ontluik het, het die
231)onderwysberoep verbygesteek wat populariteit en aansien betref.

23. Hedendaags bestaan die opvatting dat leer nie uitsluitlik as
gevolg van onderrig ontstaan nie. Die meeste leer vind buite die

232)klaskamer plaas.' . Hier speel veral die onderskeie media In
233)belangrike rol. . Met al die veranderinge wat in die tegnolo=

giese wêreld plaasvind, is dit haas onmoontlik vir die skool om tred
234)te hou. .

. 235)24. Vandag se skool kan nie meer as 'n veilige hawe beskou word n i e ,
236)Dit word geteister deur onluste, aanrandings en vandalisme

237)en die redes hiervoor strek van h politieke aard tot h onsekere
238)toekoms.

25. h Aspek wat nog nie aangeraak is nie, is h nuwe verskynsel wat
sy kop in die moderne tyd uitgesteek het. Die verskynsel staan be=
kend as permissiwiteit en word geopenbaar in gedragsafwykings soos

di . I' dhei d hoor-aaamhei d . 239 )onge lSSlp lneer el , onge oorsaam el en gesagsverwerplng.
Die onderwyser se gesag en dissipline staan voor die uiterste toets

240)van die moderne samelewing.

26. 'n Probleem waarmee die onderwys nou nog te kampe het, is die
tekort aan goed gekwalifiseerde onderwysers vir die sekondêre skole.
In tabel Al word 'n uiteensetting gegee van die kwalifikasie van die
onderwysers van die verskillende bevolkingsgroepe in 1979.
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TABEL 241)Al

ONDERWYSERKWALIFIKASIES IN SUID-AFRIKA 1979

:

Hoogste Bantoe Blank Indiër Kleurling
akademiese
kwalifikasie

% % % %
Univ. graad

I
2,3 32,0 19,4 4,2

St. 10 15,5 68,0 65,3 26,3
I 15,3 69,5Laer as st. 10 I 82,2 Geen i1

Die prentjie vir die Kleurlingonderwys het in 1984 in h groot mate
heelwat beter daaruit gesien. In daardie jaar was slegs 2 427 of
31,61% uit h totaal van 7 678 onderwysers gegradueerd, 3,63% het vier
jaar opleiding na st. 10 gehad, 44,31% het st. 10 plus drie jaar ge=

242)
had, terwyl 20,45% laer kwalifikasies gehad het.

27. Die onderwyser se kliënte is wetlike minderjariges en dit mag
wees dat hierdie feit die status van die onderwyser onderdruk. Nog
'n feit wat in noue verband staan met die lae status van die onder=
wyser se kliënte, is dat skoolbywoning verpligtend is. Hierdie ver=
eiste verander gewone ouerlike besorgdheid in regte om te weet en

243)dus te takseer wat in 'n skool aangaan.

28. Een faktor van die werksomstandighede wat ergelik vir die onder=
wyser is, is die feit dat hy te veel van sy kosbare tyd aan sleurwerk

244)moet bestee.

29. Die inspeksiestelsel was nog altyd h steen des aanstoots vir
die onderwyser. Die meeste leerkragte maak dit af as tydverkwistend;
dit word oppervlakkig gedoen en nie wetenskaplik toegepas nie en dat

245)
dit onmoontlik is om h onderwyser na h vlugtige besoek te evalueer.
Hedendaags is die angel slegs vir die hoërskoolonderwyser daar uitge=
haal. Die inspekie het meer konsultasie-adviserend van aard ge=

246)word.
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30. 'n Verskynsel wat in die moderne tyd kop uitgesteek het en wat
'n groot bekommernis vir die beroep geword het, staan bekend as onder=
wyser "burn-out". Ditword gekaraktiseer as psigiese inspanning, 'n
gevolg van druk van menslike diens. Voorts word beweer dat een uit

247)elke vier onderwysers die onderwys vaarwel toeroep.

31. 'n Knelpunt in die onderwys wat in die Erika Theron-verslag
uitgelig word en wat moontlik ook die status van die beroep kan
diskrediteer, gaan oor akkommodasie en fasiliteite. Kleurlingonder=
wys beskik nie oor voldoende klaskamerakkommodasie nie en die geld=
bedrae wat beskikbaar gestel word vir meer en beter fasiliteite is
ontoereikend.

Sedert 1964 is die toevlug noodgedwonge tot h stelsel van dubbel=
skofklasse geneem om die akute tekort aan klaskamerakkommodasie die
hoof te probeer bied. Hoewel die instelling van dubbelskofklasse
as In tydelike maatreël sou dien, kon die kommissie van ondersoek
die beëindiging daarvan nie in die nabye toekoms sien nie. Dat dit
'n "stremmende faktor" in die hele skoolstelsel is, kan nie wegge=

248)
redeneer word nie.

32. 'nPraktyk van die onderwysdepartement wat dikwels frustasie by
die onderwyserkorps veroorsaak, is wanneer vernuwing geïmplementeer
moet word. Te dikwels bevind die onderwyser hom in die situasie dat
hy die nuwe sillabus in die hand het, maar nie van die nodige hulp=
middele voorsien word nie. Hierdie situasie kan h negatiewe gevoel
in die onderwyser laat ontstaan sodat hy gekant is teen enige ver=
nuwing. h Moontlike konfrontasie met die onderwysowerhede word ook

249)nie uitgesluit nie.

33. 'n Leemte in die onderwys wat gewis nie die beeld van die beroep
ten goede strek nie, is die feit dat die onderwyser nie op hoogte
van benaaide resultate van verdienstelike navorsingsprojekte gehou

- 250)
word nie.

34. Ten laaste 'n aspek van die werksaamhede van 'n skool wat somtyds
'n gevoel van wantroue 'en agterdog by die gemeenskap wek, 'Ls die
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kwessie van skoolfondse. Enige fondsinsamelingsprojek wat die
skool van stapel wil laat loop, word deur sommiges verdag gemaak.
Di t word deur diesulkes as "weer nog 'n geldmaakstorie" afgemaak en
dikwels gebeur dit ook dat een of ander personeellid (gewoonlik die
skoolhoof) van geldverduistering verdink word.

Die faktore wat hierbo genoem word, het 'n remmende effek op die
onderwys. Dit is nie verbasend dat baie van ons belowende jong=
mense wegdeins van die onderwys as beroep nie.

As die lys van faktore wat moontlik tot die lae aansien van die
status van die onderwyser aanleiding gegee het, in aanmerking ge=
neem word, is dit jammerlik om te moet stateer dat sommige aan swak=
hede of leemtes in die onderwysstelsel toegedig kan word. Faktore
wat hier genoem kan word, is die volgende: ontoereikende geriewe
en fasiliteite; ongekwalifiseerde onderwysers wat onderwysposte
beman, burokrasie, onrealistiese salarisse, gebrek aan akademiese
vryheid, die inspeksiestelsel, gebrek aan voldoende klaskamer-akkom=
modasie, navorsingsprojekte wat nie vir die onderwyspubliek beskik=
baar gestel word nie en die vertraging ten opsigte van hulpmiddels
en leerboeke wat plaasvind wanneer nuwe sillabusse ingevoer word.

'n Faktor wat 'n besliste inbreuk op die onderwysprofessie maak en
die onderwys dus van die belowendste kandidate "beroof", is die
private sektor. Wat salarisse, voordele en byvoordele betref, kan
die onderwys eenvoudig nie met die private sektor meeding nie.

As die keuring van kandidate vir die onderwysprofessie strenger en
op h meer wetenskaplike grondslag toegepas word, sal sulke faktore
soos byvoorbeeld om die onderwys as h middel vir ander en meer be=
lowende werk later te gebruik, gesindhede van onderwysers, eiesugtige
waardes na te streef en klagtes oor sleurwerk, moontlik geëlimineer
word.

Dan is daar faktore wat sal bly voortbestaan en hier kan genoem word
die feit dat die onderwyser se kliënte altyd hoofsaaklik kinders sal
wees, meer vroue in die professie aangetref sal word, leer buite die
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klaskamer plaasvind, permissiwiteit, psigiese inspanning en die
karakterverandering van die platteland.

Faktore wat betreur word, is die feit dat so min Engelssprekende
mans die onderwys hul professie maak en die onveilige toestande
wat deesdae in skole heers.

2.5 Kort oorsig oor navorsing wat alreeds in hierdie verband gedoen is

2.5.1 Inleiding

In hoofstuk 1 is gepoog om h beknopte oorsig van die status van die
onderwyser te gee en hoe dit oor die jare ontwikkel het. Voorts is
die probleem gestel en dan ook die doel van hierdie ondersoek. 'n
Werksprogram is aangedui wat gebruik sal word om die faktore wat die
status bepaal, te belig en om daardeur die aansien wat die beroep
hedendaags geniet, te probeer vasstel. Oor die status van die onder=
wyser en sy beroep is daar al heelwat bespiegel en is dit desnoods
ook altyd met die statusse van die erkende professie vergelyk.

Verskeie ondersoeke is gevolglik van stapel laat loop juis om die
status van die onderwyser en dus dié van sy beroep in perspektief
te stel. Die vrae wat indringend beantwoord moes word, is: wat
is die status van die onderwys en hoe vergelyk dit met die ander
professies?

Daar sal nou oorgegaan word om enkele van hierdie ondersoeke van
nader te beskou. Die idee is om h oorsig te gee van navorsingswerk
wat hierdie aspek van die onderwys dek.

2.5.2 Enkele ondersoeke wat in Suid-Afrika onderneem is

251)2.5.2.1 Die ondersoek van Langenhoven

In 1951 het Langenhoven 'nvraelysondersoek onderneem om die publiek
se opinie oor die onderwysprofessie te bepaal. Langenhoven se be=
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vindinge oor die status van die onderwyser kan as ~olg weergee
word. 71,1 persent van al die respondente stel die status van die
onderwyser gelyk aan die van ander professionele werkers, soos die
dokter, tandarts, prokureur, predikant, ens. 21,8 persent verskil
in hul mening en antwoord "nee", terwyl 7,1 persent onseker is.

'nWenslike verskil in mening tussen die Afrikaanssprekendes en die
Engelssprekendes word aangetref. Terwyl 'noorweldigende 82,5 persent
Afrikaanssprekendes seker is dat daar geen verskil in status tussen
dié van die onderwyser en dié van die ander beroepe is nie, is daar
57,9 persent van die Engelssprekendes wat beslis die teenoorgestelde
mening huldig. Die persentasies van die respondente van die onder=
skeie groepe wat die hoofmening van elke groep teenstaan, is 13,2
en 31,9 vir die Afrikaans- en Engelssprekende groepe respektiewelik.

Langenhoven meen stellig dat dit moontlik plattelandse Afrikaans=
sprekendes is wat oortuig is dat die status van die onderwysberoep
gelyk is aan dié van ander beroepe. Blykbaar word die status van 'n
onderwyser op die platteland ho~r geag as in die stadsgebiede. h
Verdere ontleding van die gegewens gee ook 'ngoeie aanduiding dat
daar 'n noue verband tussen die status en geneentheid om lid van die
beroep te word, bestaan. Die statistiek maak dit duidelik dat die
Afrikaanssprekendes eerder tot die onderwysberoep sal toetree as
die Engelssprekendes. In sy samevatting lig Langenhoven die volgen=
de feite t.o.v. die status van die onderwysberoep uit:

252)Die meerderheidsgevoel is dat die boonste laag van die bevolking
aangemoedig moet word om onderwyser te word; die onderwysers in daar=
die posisie moet wees waar hul leefwyse gelyk is aan dié van ander
professionele werkers; hulle h kompeterende salaris aangebied moet
word sodat dit nie nodig sal wees om ander bronne van inkomste te
soek om 'n hoë lewensstandaard te handhaaf nie; die beroep slegs die
beste jongmense lok.

'n Eenstemmigheidsgevoel heers ook wat die algemene tekortkomings in
die beroep betref. Die publiek is deeglik daarvan bewus dat die
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onderwysers nie op gelyke voet met die professionele werkers van
die ander beroepe lewe nie en dat hul besoldiging ontoereikend
is om 'nhoë lewenstandaard te handhaaf. Daar is ander beroepe wat
aan jongmense gelyke kompensasie en somtyds beter ook as die onder=
wysberoep bied. Moontlik is dit ~ rede waarom ~ groot deel van die
gemeenskap nie gretig is om hulle kinders wat oor die nodige be=
kwaamheid beskik, aan te raai om onderwyser te word nie.

2.5.2.2
253)

Die ondersoek van Olckers

Die vraelysondersoek wat Olckers in 1951 onderneem het, het onder
andere ook oor aspekte van die status van die onderwyser en die
onderwysprofessie gehandel.

Daar is nie eenstemmigheid verkry op die vraag of die onderwys vol=
doende geleentheid bied om te werk en te presteer en die maksimum
te lewer nie. Uit die totale bevolking meen 52 persent dat hulle
geluk vind in die onderwysberoep, terwyl 35,9 persent hierdie mening
nie steun nie.

Olckers kom tot die gevolgtrekking dat die rede vir die onderwyser
se frustasie moontlik opgesluit lê in die feit dat die Suid-Afrikaan=
se onderwysstelsel gesentraliseerd-outokraties is. Dit is veral die
sekondêre assistente wat die gevoelopenbaar dat hierdie stelsel hulle
beperk om as selfstandige, professionele werkers op te tree.

Op die vraag: "voel u dat u deur u werk as onderwyser 'n belangrike
bydrae tot die opbou en ontwikkeling van die g'emeenskap lewer?" gee
91,6 van al die respondente ~ bevredigende antwoord, 3,3 persent stem
nie saam nie en 5 persent is onseker.

Die proefpersone is verdeeld in hul mening oor die vraag of die
status van die onderwyser laer is as die beoefenaars van ander be=
roepe met gelyke opleidingsduur. 69,6 persent van die totale monster
gee gelyk dat dit die geval is, 25 persent reken dat die onderwysers
'n gelykwaardige status handhaaf, terwyl 'nonbeduidende aantal respon=
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dente, nl. 5,3 persent, onseker is van hul mening. ,

Oor die vraag omtrent die aandeel wat skoolkomitees en skoolrade
in onderwyssake het, siende dat hulle meestal leke op die gebied
van die onderwys is, is die oorweldigende gevoel (74,6 persent) een
van ontevredenheid en ongelukkigheid. Slegs 18,3 persent van die
aantal proefpersone sien geen beswaar in hierdie twee liggame se
bedrywighede nie en 7 persent is onseker.

86,3 persent van die respondente is sterk daarvan oortuig dat die
status van die onderwyser benadeel word deur die feit dat ander
persone se sienswyse oor onderwysvraagstukke dikwels voorkeur geniet
bo dié van onderwysers self. 8,3 persent deel nie hierdie mening
nie en 5,3 persent toon onseker te wees. ~ Verrassende 77 persent
van die onderwysers reken dat die gemeenskap hulle min erkenning gee

vir hul belangrike opvoedingstaak. 13,3 persent egter is die mening
toegedaan dat hulle voldoende erkenning kry, terwyl 10,6 persent on=
seker is. 'n Beduidende meningsverskiloor die vraag: "Is u van oor=
deel dat u genoeg erkenning en beskerming van u onderwysdepartement
kry?" is te bespeur. 33 persent van die respondente antwoord "ja",
46,6 persent gee 'n "nee" antwoord en 30,3 persent swyg oor hul mening.

Meer as die helfte van die onderwysers (54 persent) meen dat die on=
derwyser se kanse maar skraal is om in enige van die hoogste admini=
strati ewe poste wat onderwysaangeleenthede beheer, aangestel te word
16 persent van die respondente reken dat die onderwysberoep wel in
aanmerking geneem word vir sulke poste en 30 persent is onseker.

Verder het Olckers die ontdekking gemaak dat in daardie gevalle waar
geen eenstemmigheid verkry kon word oor ~ sekere sienswyse nie, die
oorgrote meerderheid van die respondente hulle by die "ontevrede-
gevoel" geskaar het eerder as by die groep wat "tevrede" voeloor 'n
onderwysaspek. Die onderwyser se vermoede dat sy professionele sta=
tus nie gelyk gestel is aan die van ander beroepe nie, dat beide die
publiek en die owerheid geen erkenning vir sy dienslewering gee nie,
is faktore wat ontevredenheid en ongelukkigheid by die onderwysers=
korps in die hand werk.
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2.5.2.3 254)Die ondersoek van Nathan

Die vraelysondersoek wat Nathan in 1956 geloods het, het 900
Engelssprekende matrikulante betrek. Die leerlinge se siening oor
die sosiale en professionele stand van hoërskoolonderwysers in ver=
gelyking met die lede van twaalf ander professies, kon Nathan die
volgende bepaal:

a. h Rangordelys van die twaalf professies.
Volgens die matrikulante se keuse van beroepe verskyn hier onder:-

Ls t.e Dokter
2de Prokureur
3de Argitek
4de Predikant
5de Tandarts
6de Ingenieur
7de Rekenmeester
8ste Sakeman
9de Bankier
lOde Hoërskoolonderwyser
llde Boer
12de Loods

Die algemene indruk wat verkry word, is dat die publiek die hoër=
skoolonderwyser as een van die minsgerespekteerdes van die twaalf
gegewe professies beskou.

Met die uitsondering van die plattelandse dame matrikulante, het al
die ander groepe se menings dit gelyk dat die publiek Hoërskoolonder=
wysers nie hoër as negende plaas op die lys van die twaalf gegewe
professies nie.

Al die groepe seuns meen dat die rangposisie van Hoërskoolonderwyser
slegs hoër is as die van Boer en Loods, terwyl die dogters oor die
algemeen reken dat dit ook die Bankier oortref.
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b. Geen ooreenstemmende opinie word by die groepe Engelssprekende
matrikulante verkryoor die aangeleentheid of Hoërskoolonderwys oor
die algemeen as 'n "geleerde" professie gelyk aan die Medici, Regte
en Ingenieurswese gestel kan word al dan nie.

'n Gemiddelde 39,5 persent meen dat Hoërskoolonderwys as sulks beskou
moet word. Die groepe wat beslis "nee" hierop antwoord, is die eer=
steklas leerlinge met 32,4 persent en die plattelandse dogters met
45,7 persent.

c. Nathan wys daarop dat hierdie bevindings blyk die vermoede te
steun dat intellektuele kriteria 'n onvoldoende gids is tot die sta=
tus van 'n professie in die Engelssprekende gemeenskap. Alhoewel
nagenoeg veertig persent van al die respondente aandui dat Hoër=
skoolonderwys as 'n "geleerde" professie beskou word, gelyk aan
Medici, Regte en Ingenieurswese, meen hulle nietemin dat sy'status
in die oë van die publiek laer is as dié van bykans al die ander ge=
gewe professies en beroepe.

255)
2.5.2.4 Die ondersoek van Visagie

Visagie het In teoretiese ondersoek na die status van die onderwysbe=
roep en van die onderwyser gedoen. In sy ondersoek het hy sekere
gemeenskaplike faktore uitgelig wat eie is aan en die status be=
paal van die drie erkende beroepe, nl. die evangeliebediening, die
mediese beroep en die regsberoep.

Aan die hand van hierdie faktore wat as maatstaf dien, het hy die
ooreenstemmende aspekte van die onderwysopset getoets.

a. deur dit met die drie professies te vergelyk;
b. om vas te stelof daar enige gronde is om te beweer dat die
onderwysberoep as minderwaardig teenoor die ander professies staan;
c. om te bepaal of die onderwysberoep dit regverdig dat sy status
indien dit nodig mag blyk, verhoog behoort te word.

https://etd.uwc.ac.za



70

Die faktore wat hy in sy ondersoek gebruik het, het die volgende
ingesluit:

i. Belangrikheid en onontbeerlikheid.
ii. Gesaghebbendheid.

iii. Opleiding en toerusting.
iv. Keuring en toerusting.
v. Gespesialiseerde aard.

vi. Geslotenheid en samesnoering.
vii. Verantwoordelike aard.

viii. Emolumente of inkomste.
ix. Motief.
x. Handhawing van etiese beginsels.

xi. Vryheid.
xii. Status.

Visagie se ondersoeke het aan die lig gebring dat die onderwysberoep
in die verlede nie ~ ho~ aansien geniet het nie. In sy gevolgtrek=
king noem hy die volgende redes waarom dit die geval was:-

1. Vir 'n te lang tydperk was die onderwys beskou as bloot 'npro=
ses om ~ mate van lees, skryf en die rekenkuns aan die leerlinge te
onderrig. Enigeen, selfs die ouers wat 'nbietj ie kon lees en skryf,
kon hierdie aspek van die kind se lewe behartig. Opgeleide onder=
wysers was nie as belangrik en noodsaaklik beskou nie.

2. Selfs nadat dit ~ mate van erkenning gekry het, het die onder=
wysprofessie nog nie tot 'n selfstandige onderwysvereniging ontwikkel
nie. Die leemte van 'n onafhanklike onderwysraad, toegerus met statu=
tire mag en wetlik erkende funksies en wat beheer sou uitoefen, is ~
rede waarom die status van die onderwysberoep nie verhoog kon word
nie.

3. Voorheen was daar nie so iets soos gespesialiseerde opleiding
om tot die onderwysberoep toe te tree nie. Slegs ~ oppervlakkige
kennis van lees en skryf was voldoende om aan die geringe vereistes
van die ouers te voldoen.
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4. Die gebrekkige aansien en status wat die onderwysberoep geniet
het, kan toegeskryf word aan die onvoldonede maatreëls wat getref
is om te verhoed dat ongewenste en ongepermitteerde persone die
onderwysberoep kon binnesypel.

5. Vir 'n aantal jare het die onderrig van kinders hoofsaaklik be=
staan uit die oordrag van kennis op die heel eenvoudigste wyse - bloot
'n oorvertelling of die nabootsing van handelinge. Enige leek is as
bevoeg beskou as sy leerlinge h bietjie kon lees, skryf en reken.
Dit is ook bekend dat matrose en ander opportuniste gehuur is om as
onderwysers op te tree. Die besef is derhalwe hierdeur tuisgebring
dat enigiemand onderwys kan gee - iets wat tot vandag toe ontsaglik
skade aan die beeld van die onderwysberoep berokken.

6. Twee faktore, nl. geslotenheid en samesnoering, wat. belangrike
eienskappe van die erkende beroepe is, ontbreek by die onderwysberoep.
Die onderwysberoep kon nog nooitas 'n verenigde front optree wanneer
oor sake betreffende die beroep onderhandel moes word nie.

7. Die breë publiek het nog altyd onverskillig teenoor die onderwys
van hul kinders gestaan. Te veel "geleerdheid" het hulle as van
minder belang en oorbodig beskou. Vroeë skoolverlating is 'n tendens
waarmee ons nog steeds te kampe het.

8. Die ekonomiese welvaart van die onderwyser was oor die jare maar
altyd 'nbron van ergenis. Die lae besoldiging wat hy vir sy dienste
moes ontvang, het grootliks daartoe bygedra dat 'nminderwaardige
status aan die onderwysberoep toegeken is. Eers na die Tweede Wêreld
oorlog is aandag aan hierdie aangeleentheid gegee en het daar 'n
verbetering in die finansiële posisie van die onderwyser ingetree.

9. Die feit dat die onderwyser nog voortgegaan het om sy dienste te
lewer ten spyte daarvan dat hy onder die mees laags besoldigdes ge=
klassifiseer is, is genoegsame getuienis dat h diensmotief eerder as
'n winsmotief nagestreef is. Hiervan is die publiek blykbaar salig
onbewus.
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Eers nadat dit die publiek aan die verstand gebring is watter belang=
rike rol die onderwyser in die opheffing en opbouing van 'n volk speel,
sal die beroep miskien met meer agting bejeën word.

10. Die onderwysberoep het voorheen mank gegaan aan deeglike op=
leiding, groepsbewustheid en 'n samehorigheidsgevoelj gevolglik kon
dit nie 'n hoë aansien verwerf nie.

Onlangs is onderwysverenigings gestig wat die goeie gees en gesind=
heid waarin die onderwyser sy taak moet vervul, probeer stimuleer
en aanwakker binne die onderwyserkorps.

11. Daar is voldoende getuienis dat die onderwyser van oudsher
nie die vryheid gegun is om sy taak sonder voortdurende toesighou=
ding van buite te verrig nie. Hierdie toedrag van sake het by die
publiek die indruk geskep dat die onderwyser nie vertrou word nie,
wat daartoe gelei het dat sy aansien en wel sy status verminder het.

12a. Die volgende is h lys van faktore wat deur Visagie opgestel
is en wat hy voel in 'n mate verantwoordelik was vir die verlaging
van die status van die onderwys in die algemeen en van die onder=
wyser in die besonder.

i. Die belangrikheidsbesef vir die onderwysberoep het nie sterk
posgevat nie.
ii. Die beroep is nie met gesag beklee nie.
iii. Die beroep het nie oor 'n wetenskaplik gefundeerde keuring=
stelsel beskik nie.
iv. Vir jare het die onderwysberoep nie oor gespesialiseerde onder=
wystegnieke beskik wat deur die praktykbeoefenaars aangeleer moes
word om hul taak doeltreffend te verrig nie.
v. Daar kon nog nie daarin geslaag word om die lede van die beroep
as h verenigde front saam te snoer nie.
vi. Die 'beroep het gesukkel om as verantwoordelik beskou te kon
word.
vii. 'n Gedrags- of erekode waardeur die lede van die beroep aan
etiese standaarde verbind word, het ontbreek.
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viii. Die onderwysberoep het h gebrek aan akademiese vryheid ge=
had.

12b. Die opleidingspeil van die onderwys was laag wat tot gevolg
gehad het dat die onderwyser akademies nie goed toegerus was nie.
Hierdie feit het dit in die hand gewerk dat die status van die on=
derwysberoep en dié van die onderwyser laag gebly het.

12c. Die sosiale lewe van sommige van die pioneeronderwysers het
veel te wense oorgelaat. Hul werksomstandighede en diensvoorwaardes
was nie juis aantreklik nie. Om hierdie rede is die sosiale status
van die onderwyser as minderwaardig beskou.

12d. Die onderwyser was nie goed besoldig nie en moes derhalwe 'n
lae sosiale status handhaaf. Hy kon om hierdie rede nie 'n bestaan
voer wat sy status en dié van sy beroep sou verhoog nie.

12e. In die verlede kon die onderwyser geen volkome burgerregte
geniet nie. Hierdie beperking wat hom opgelê is, het sy status be=
lemmer en sy beroep as afhanklik bestempel.

13. Visagie het die volgende vraag gestel en daarna redes aange=
voer waarom die onderwysberoep statuserkenning moet geniet:

Verdien die onderwysberoep om langer met minderwaardige status te=
vrede te wees en indien nie op welke status durf aanspraak gemaak
word.

I. Belangrikheid en onontbeerlikheid
Die onderwystaak is een van daardie prosesse waartydens kennis oor=
gedra word. Die bestaan van die mens en sy verdere ontwikkeling is
van hierdie kennis en die uitbreiding daarvan afhanklik. Die on=
derwysberoep en in besonder die onderwyser is heelwaarskynlik die
enigste instansie wat aanspraak kan maak op daardie voorreg dat hy
die mediese dokter, die predikant en die prokureur aan sy voete ge=
had en hulle geskool het.
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Wat die onderwysberoep baie belangrik maak, is dat hy hom beywer
vir die kind se intellektuele ontwikkeling, karaktervorming, morele
opheffing, gesondheidsbewustheid en sy gevoelslewe.

Verder beklemtoon Visagie die feitdat "wanneer In beroep se aktiwi=
tei t- en invloedsfeer strek oor die verskeie aspekte van In reeds be=
langrike aangeleentheid soos die opvoedingswetenskap sowel as oor
die maatskaplik-kulturele, die politieke en die ekonomiese terreine
van die volkerelewe, kan tot geen ander gevolgtrekking gekom word
nie as dat die beroep beslis van fundamentele belang en onontbeer=
lik vir die mensdom is." In die lig hiervan hoef die onderwyser nie
terug te staan vir die ander beroepe nie en die mening van die publiek
dat dit In minderwaardige status het, te aanvaar nie.

II. Die gesaghebbendheid van die beroep
Deesdae het die onderwysberoep veel meer seggenskap in baie onderwys=
sake en word dit in heelwat komitees en rade verteenwoordig waar be=
sluite aangaande die beroep geneem word. In Registrasieraad wat groter
outonomie aan die onderwysberoep sal verleen, ontbreek egter nog.
Sodra so ~ raad eers in die lewe geroep is, sal die beroep met meer
gesaghebbendheid kan optree wat sy status dienooreenkomstig sal laat
toeneem.

III. Opleiding en Toerusting
Die kennisontploffing wat in hierdie eeu plaasgevind het asook die
geweldige uitbreiding wat die tegnologie in die moderne samelewing
ondergaan het, maak dit gebiedend noodsaaklik dat die aspirantonder=
wyser meerdere gespesialiseerde opleiding moet ontvang sodat hy beter
toegerus kan wees vir sy belangrike taak.

Die duurte van sy opleiding steek sleg af by dié van ander beroepe.
Eers as die deeglikheid van sy opleiding opgeknap word en die duurte
daarvan in lyn met dié van die erkende beroepe gebring word, sal die
onderwysberoep aanspraak op hoër status kan maak.
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IV. Keuring en doeltreffendheid
In Onderwysertekort asook In gebrek aan In "wetenskaplik-opgestelde
en praktiesbruikbare skema" vir die keuring van voornemende onder=
wysers, is faktore wat daartoe gelei het dat die beroep oopgegooi
is vir enigeen wat In heenkome in die onderwys wou soek. Ontoerei=
kende vergoeding en powere werksomstandighede en diensvoorwaardes
kon slegs die swakker studente lok. Alvorens toelating tot die

onderwysberoep nie strenger beheer word nie, sal dit nie soos die

ander beroepe aanspraak op In hoë status kan maak nie.

V. Gespesialiseerde aard van die beroep
Die stelling dat "enigiemand onderwys kan gee" is deesdae nie meer
geldig nie. Die ouer of enige ander persoon kan miskien beperkte
hulp verleen, maar slegs ~ opgeleide onderwyéer wat oor gespesiali=
seerde kennis beskik, kan In kind stapsgewys deur al die stadia van
sy ontwikkeling begelei. Hierdie besondere eienskap ken aan die on=
derwysberoep ~ hoë status toe soos dit ook die geval met die ander
erkende beroepe is.

VI. Die geslotenheid van die beroep en die samesnoering van die lede
Die afwesigheid van In onderwysraad is In struikelblok wat verhinder
het dat die onderwysberoep geen professionele solidariteit en ge=

slotenheid kon openbaar nie. By die breë publiek is die indruk ge=

skep dat die beroep oop is vir enigeen en vandaar die lae status wat
daaraan toegeken is.

VII. Die verantwoordelike aard van die beroep
Die hedendaagse onderwyser word nie net tot die verantwoordelikheid
van die kind se onderwys geroep nie; die kind se totale opvoeding
word in die brandpunt geplaas. Na sy geestelike en fisiese welsyn,
sosiale geluk en benutting van sy burgerregte word omgesien. In
die lig hiervan behoort die onderwysberoep se status gelykmatig aan
dié van die ander beroepe gestel te word.

VIII. Besoldiging
Alhoewel die salarisse van die onderwysers oor die jare en veraloor
die laaste vyf jaar groot verbeterings getoon het, kon dit nog nie
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vergelyk word met die salarisse wat aan die ander beroepe gekoppel
is nie.

Visagie noem heelwat leemtes in die salarisstruktuur van die onder=
wysberoep wat dit minder aantreklik maak en derhalwe meebring dat
die beroep nie dieselfde mate van aansien deel wat ander beroepe
geniet nie.

IX. Die motief wat beoefening van die beroep ten grondsalg lê
Visagie noem sekere behoudende faktore wat die diensmotief van die
beoefenaars in die onderwysberoep sterk beklemtoon. Die beroep kon
nog altyd op sy onderwysers staat maak om die ontwikkeling van die
kind eerste te stel.

X. Die handhawing van etiese standaarde
Hier te land is daar onderwysersverenigings wat In hoë premie op die
handhawing van etiese standaarde plaas. Dit word algemeen aanvaar
dat verhoogde status alleenlik verwerf kan word as die beoefenaar
se gesindheid ~n houding teenoor sy beroep gesond is.

XI. Vryheid in die beoefening van die beroep
Die onderwysberoep is nog nie h selfstandige en selfregerende instan=
sie nie. Van owerheidsweë word die onderwys nog te veelonder nou=
keurige toesig gehou. Die beperkinge wat sy vryheid aan bande lê,
is nie bevorderlik vir sy status en dié van die beroep nie.

XII. Die status van die onderwyser
a. Vervolgens lys Visagie die volgende redes waarom die onderwyser
nie langer verdien om met minderwaardige professionele status tevrede
te wees nie.

i. Sy beroep het vandag belangriker en onontbeerlik geword.
ii. Hedendaags vereis die beroep gespesialiseerde opleiding indien
die onderrigtaak tot sy reg moet kom.
iii. Die verantwoordelike aard van sy beroep het toegeneem namate
die gebied van aktiwiteite wat vandag in die beroep aangetref word,
uitgebrei het.
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iv. Die feit dat hy die diensmotief voorop stel.

Andersyds verlaag die volgende faktore die professionele status van
die onderwyser:

i. Leemtes t.o.v. gesaghebbendheid en outoriteit kom in die beroep
voor.
ii. Keuring wat nie op 'nwetenskaplike grondslag toegepas word nie.
iii. 'n Geslotenheid en 'n samehorigheidsgevoel ontbreek nog in die
beroep.
iv. Die beroep heg te min waarde aan die handhawing van etiese stan=
daarde.
v. Die beroep is aan te veel toesighouding van buite onderworpe.

b. Die onderwyser se opvoedkundige status is nog laag deurdat die
opleidingsvereistes van die beroep laag is en indiensopleidingsfasi=
liteite vir hom beperk is.

c. Heelwat verbeterings in die beroep is aangebring en dit het die
aansien van die beroep in die oë van die publiek stadigaan geopen
vir die belangrikheid van onderwys en dat dit deur opgeleide persone
behartig word.

d. Wat die ekonomiese status van die onderwyser betref, is heelwat
verbeterings aangebring, maar nogtans vergelyk dit nie gunstig met
die drie erkende beroepe nie.

e. Aan die onderwyser se burgerlike status is nog min gedoen.

Visagie vat sy ondersoek as volg saam:

I. As die onderwysberoep aan die hand van die twaalf norme met die
ander drie beroepe vergelyk word, kan die gevolgtrekking gemaak word
dat die onderwysberoep nog 'n agterstand toon en derhalwe nie dieselfde
aansien kan geniet as die ander beroepe nie.
II. Daar is tog genoegsame gronde wat sal toon dat die onderwyser
en sy beroep nie langer minderwaardige status hoef te aanvaar nie,
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maar op gelyke aansien met die ander beroepe aanspraak kan maak.

2.5.2.5 256)Die ondersoek van Oosthuizen

In 1965 het Oosthuizen in 'n landwye vraelysondersoek probeer bepaal
wat die mening van onderwysers is oor hul diensvoorwaardes en diens=
omstandighede. 'n Totaal van 5 017 skoolhoofde, onderhoofde en assis=
tente asook dosente verbonde aan hoëropleidingsinrigtings is in hier=
die ondersoek betrek.

Die vraelys is opgestel om die onderskeie aspekte van die onderwys=
struktuur te dek. In die eerste gedeelte van die vraelys word die
onderwyser se siening gevra oor sy geluk en tevredenheid in die be=
roep, of hy sou wens om vir 'n ander beroep. bekwaam te wees, of hy
weer die onderwys as beroep sou kies en of hy ander sou aanraai om
onderwyser te word:

1. Bykans vier uit elke vyf onderwysers het hul geluk en tevreden=
heid om in die beroep te wees, uitgespreek. Aan die anderkant was
daar een uit vyf wat ontevrede en ongelukkig was.

2. Een uit elke vyf van die onderwysers wens dat hulle vir 'n ander
beroep opgelei was.

3. Nagenoeg twee derdes van die proefpersone sou ongeag van watter
kennis hulle alreeds oor die onderwys opgedoen het, weer tot die
beroep wou toetree.

4. Ongeveer drie uit elke vier onderwysers sal ander persone aan=
moedig om onderwys hul keuse van beroep te maak, terwyl daar een uit
elke vier is wat ander sal afraai.

Vervolgens is onderwysers gevra om aan te dui watter aspekte van
die onderwyser se diensomstandighede hom in sy beroep as onderwyser
ongelukkig stem. Na 'n ontleding van die gegewens, het Oosthuizen
'n rangorde van die faktore wat die onderwysers as beswarend aangedui
het, opgestel en dit sien as volg daaruit:
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1. Die promosiestelsel of moontlikhede.
2. Die eksamenstelsel wat 'n jag na resultate veroorsaak.
3. Salaris.
4. Dat die huwelik die dame verhoed om h vaste betrekking te beklee.
5. Die status van die onderwyser.
6. Die administratiewe werk wat die onderwyser moet doen.
7. Dat die onderwyser nie gedurende sy opleiding genoegsaam toege=
rus word vir sy taak nie.
8. Die beperkinge wat op die onderwyser gelê word as gewone lands=
burger.
9. Die prosedure wat gevolg word wanneer 'n onderwyser by 'n tugsaak
betrokke raak.
10. Die pensioenskema.
lI. Die buitemuurse bedrywighede wat die onderwyser moet behartig.
12. Die verlofregulasies.
13. Wat van die onderwyser in die koshuis verwag wor;d.
14. Die onderwyser se werk in die klaskamers.
15. Die ure wat die onderwyser moet skoolhou.

Di t word gewaar dat "status" 'n vyfde plek verdien op die lys van
aspekte van diensomstandighede van die onderwysers wat hulle onge=
lukkig en ontevrede in hulonderwystaak maak ..

Aangesien die status van 'n beroep 'n beduidende invloed ui toefen op
die geluk en tevredenheid in die beroep, op sy vermoë of onvermoë
om sy lede in die beroep te behou en op die sukses van werwing vir
die beroep, het Oosthuizen dit wenslik geag om die siening van die
onderwysers oor hul status en ook dié van hul beroep binne die raam=
werk van ander beroepe, te probeer vasstel.

Vyftien beroepe is in die vraelyste vervat en die respondente is
gevra om elke beroep volgens hul keuse in statusrangorde op 'n lys
te plaas. Hierdie keer het die respondente uit vier groepe bestaan,
nl. hoofde van skole, onderhoofde en assistente aan skole verbonde,
dosente aan hoë opleidingsinrigtings en hoofde van hoër opleidings=
inrigtings.
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Tabel Bl gee ~ aanduiding van die gegewens wat verkry is uit die ondersoek:

TABEL Bl
STATUSRANGSKIKKING VAN BEROEPE

HOOFDE VAN HOëR
OPLEIDINGSINRIGTINGS

HOOFDE VAN
SKOLE

ONOERHOOFDE EN
ASSISTENTE

DOSENTE

lo Mediese dokter Mediese dokter Mediese dokter Mediese dokter
2. Ingenieur Predikant Predikant Predikant
3. Predikant Ingenieur Ingenieur Argitek
4. Skoolhoof Skoolhoof Argitek Ingenieur
5. Argitek Argitek Prokureur Prokureur
6. Prokureur Prokureur Skoolhoof Skoolhoof
7. Tandarts Tandarts Tandarts Tandarts
8. Hoërskoolonderwyser Hoërskoolonderwyser Hoërskoolonderwyser Hoërskoolonderwyser
9. Sakeman Sakeman Ouditeur/Rekenmeester Ouditeur/Rekenmeester

10. Boer Ouditeur/Rekenmeester Sakeman Sakeman
lI. Laerskoolonderwyser Boer Boer Boer
12. Ouditeur/Rekenmeester Laerskoolonderwyser Laerskoolonderwyser Laerskoolonderwyser
13. Loods Loods Loods Loods
14. Verpleging Staatsamptenaar Verpleging Staatsamptenaar
15. Staatsamptenaar Verpleging Staatsamptenaar Verpleging

Oosthuizen het die vier ranglyste, wat die statusrangskikking van beroepe
van die vier groepe aandui, vergelyk. Hy was getref deur die mate van oor=
eenstemming tussen die groepe in hul toekenning van rangorde aan die onder=
skeie beroepe.

Ten slotte wilOosthuizen verneem waarom die onderwyser ~ laer status hand=
haaf ten spyte van die feit dat sy kwalifikasies, opleidingsduur en diens
aan die gemeenskap gunstig vergelyk met die beroepe wat 'n hoër status ge=
niet. Moontlik word die laer status toegeskryf aan nog 'nkomponent van die
statusstruktuur, te wete die salaris of vergoeding wat aan die beroep ver=
bonde is, en dit is 'n erkende feitdat die onderwysberoep ver te kort skiet
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by die ander beroepe sover dit hierdie aspek betref.

2.5.2.6 257)Die ondersoek van Venter

In die vraelysondersoek wat Venter in 1966 onderneem het, het hy on=
der andere studentonderwysers wat aan onderwyskolleges verbonde is,
as sy proefpersone gebruik. Die studente is gevra wat hul siening
en dié van hulouers oor die status van die onderwysberoep is.

a. Status van die beroep soos die student dit sien
Na h ontleding van die antwoorde, is Venter se bevindinge as volg:
In die algemeen gesien, blyk dit dat daar min ooreenstemming is by
die groepe onderling of die studente as 'ngeheel, oor die status van
die beroep soos deur die studente gesien. Die enigste groepe wat dit
die hoogste waarde toeken, is die Afrikaanssprekende mans en dames,
eerstejaarstudente en die Engelssprekende dames, eerstejaarstudente.
Slegs die tweedejaar Engelssprekende mansstudente ken die laagste
waarde toe aan die status van die beroep. Al die ander groepe se
waardetoekenning val tussenin.

b. Status van die beroep soos die ouers dit sien
Die antwoorde wat die onderwysstudente ten opsigte van hulouers
verstrek, blyk die volgende tendense te toon:

In die algemeen blyk dit dat die status van die onderwysberoep oor=
wegend hoog aangeslaan word deur beide die Afrikaanssprekende mans
en dames. Volgens die respons van die betrokke studentegroepe is
die sienswyse van hulouers bo-gemiddeld en gemiddeld. Die mening
van die ouers van die Engelssprekende studente blyk oorwegend ge=

middeld tot ondergemiddeld te wees. Slegs die siening van die derde=
jaar mansstudente en die tweedejaar damestudente is die laagste vir
hierdie groep. Hul toekenning van punt een aan hierdie aspek toon
hierdie tendens.

258)
2.5.2.7 Die ondersoek van Kemp

In 1968 het Kemp h empiriese ondersoek ten opsigte van die houding
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van onderwysers teenoor die onderwys as 'n beroep onderneem. Hy het
voltooide vraelyste van 652 proefpersone ontleed en hul siening
oor hul status as volg bevind.

7,9% van sy respondente huldig die mening dat die status van die
onderwysberoep nie op dieselfde vlak as dié van die ander beroepe
verkeer nie. Die onderwyserkorps vind hierdie feit onrusbarend
aangesien 91% van die respondente te kenne gee dat die status van
die onderwyser alleenlik verhef sal word as erkenning aan die profes=
sionele dienste wat 'n onderwyser lewer, gegee word.

Die respondente het veral twee faktore geïdentifiseer wat die status
van die onderwysberoep sou bepaal, nl.: 76% van die respondente meen
dat die status deur die onderwyser se salaris bepaal word, terwyl
87% van die respondente weer reken dat die status bepaal word deur
die siening wat die volk en die staat van die onderwysberoep het.

2.5.2.8 Slotsom

Die ondersoeke wat in Suid-Afrika onderneem is, het interessante ont=
hullings opgelewer. Langenhoven kom met sy ondersoek tot die ge=
volgtrekking dat 'n groter persentasie Afrikaans- as Engelssprekende
studente reken dat die status van 'n onderwyser gelyk is aan dié van
enige van die ander beroepsbeoefenaars. Sy bevinding is ook dat die
Afrikaanssprekendes meer gewillig is om tot die onderwys toe te tree
as in die geval van die Engelssprekendes. Ten laaste het Langenhoven
tot die gevolgtrekking geraak dat die onderwyser nie h realistiese
salaris ontvang nie.

Die ondersoek van Olckers het twee belangrike aspekte ten opsigte
van die status van die onderwyser wat ook ontevredenheid in die ge=
ledere van die onderwyserkorps veroorsaak, aan die lig gebring. Eer=
stens het die onderwyser die sterk vermoede dat sy status laer is as
dié van ander beroepsbeoefenaars en tweedens kry hy geen erkenning
en waardering vir sy dienste van die owerheid en publiek nie.

Nathan kom tot die ontdekking dat die ho~rskoolonderwyser h bedui=
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dend lae aansien by die publiek geniet. Uit 'n lys van twaalf ge=
gewe professies kan die ho~rskoolonderwyser beswaarlik h negende
posisie op die ranglys beklee.

In sy ondersoek meld Visagie 'n aantal redes waarom die onderwys=
professie in die verlede nie met 'n ho~ agting beje~n is nie. Daar=
na lys hy verskeie faktore wat volgens sy mening tot die lae status
van die professie en die onderwyser aanleiding sou gegee het.
Visagie kom tot die algemene konklusie dat as die status van .die on=
derwys aan die hand van twaalf kriteria getoets word en die bevin=
dinge vergelyk word met dié van die drie erkende professies (die,
Evangeliebediening, die mediese beroep en die regsberoep), toon die
status van die onderwysprofessie h aansienlike agterstand.

Voorts meen Visagie dat daar voldoende rede is om te aanvaar dat
die status van h onderwyser nie langer as minderwaardig beskou hoef
te word nie.

Deur middel van sy ondersoek kon Oosthuizen vasstel dat die onder=
wyserkorps taamlik hoog opgee oor die lae status wat aan hul pro=
fessie toegeken word.

Die populariteit van die onderwys toon ook h lae waarde as dit met
ander professies vergelyk word. Die min respek wat teenoor die
status van die onderwyser getoon word, stem ooreen met Nathan se
bevinding in sy ondersoek.

Ten slotte spreek Oosthuizen die mening uit dat die lae status van
die onderwyser blykbaar verband hou met die relatief lae salarisse
wat aan onderwysers betaal word.

In verband met Venter se ondersoek is daar uiteenlopende sienswyses
ten opsigte van die status van die onderwyser. Wat welopmerklik
na vore kom, is die feit dat die Afrikaanssprekende mans en dames
die status van die onderwyser die hoogste aanslaan. Die waarde wat
die ouers van die studente aan die status van die onderwyser toeken,
wissel tussen bo-gemiddeld en gemiddeld.
Die bevindinge waartoe Kemp in sy ondersoek kom ten opsigte van die
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feit dat die onderwyser se status nie gelyk is aan dié van ander
professies nie, stem ooreen met Visagie se bevindinge. Die onder=
wyserkorps skryf die lae status toe aan die min erkenning wat aan
die onderwyser se dienste gegee word. Tot hierdie gevolgtrekking
het Olckers ook gekom.

Ten slotte identifiseer Kemp twee faktore wat blykbaar die onder=
wyser se status beïnvloed, nl. salarisse en die siening wat die
volk en staat daaromtrent huldig.

By vyf van die ondersoeke waaroor h kort oorsig gegee is, word dit
baie duidelik uitgespel dat 'n groter persentasie van die publiek nie
h groot respek vir die status van die onderwyser het nie. Slegs in
die geval van die ondersoeke van Langenhoven en Venter word gewaar
dat h groter persentasie van die Afrikaanssprekendes h ho~ waarde
aan die onderwyser se status toeken.
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HOOFSTUK 3

HISTORIESE PERSPEKTIEF

3.1 Inleiding

Elke era het sy eie soort onderwysers opgelewer, asook denkers en
skrywers wat oor die vernuwing van die onderwys en die hoë verwag-
tinge wat hulle van die onderwysers gekoester het, geldealiseer het.
Sommige van hierdie skrywers se sieninge het ooreengestem, terwyl
ander weer uiteenlopende sienswyses daaroor gehad het. In hierdie
hoofstuk word h terugblik gegee van die beeld van die onderwyser
soos dit in onderskeie eras geopenbaar is, asook die ideale be-
voegdhede wat enkele prominente denkers aan die onderwysowerheid
gekoppel wou hê. In die bespreking sal onder andere veralop die
status van die onderwyser en sy tugmetodes gekonsentreer word.

Omdat die doel van die onderwys h duidelike idee sal gee wat met
die onderwys be-oog word, en dus h refleksie wees watter waarde
daaraan geheg word, m.a.w. watter status aan die onderwys toege-
ken word, is dit belangrik dat die doel en terselfdertyd die aard
van die onderwys ook toegelig word waar dit van toepassing is.

3.2 Die onderwyser in die Voor - Middeleeuse tydperk

3.2.1 Inleiding

Die oermens het h eenvoudige bestaan gevoer, en vir sy eenvoudige
behoeftes het hy slegs h eenvoudige vorm van opvoeding nodig gehad.
Sy opvoeding was hoofsaaklik daarop gemik om sy voortbestaan te
verseker: deur dit wat eie aan hom was; dit wat hy geskep het;
dit wat hy deur ervaring aangeleer het om sy daaglikse lewe ge-
makliker te maak, behoue te laat bly, met ander woorde, sy kul-
tuur moes bewaar word en van geslag tot geslag oorgedra word.
Die enigste metode van kultuuroordrag wat gelmplementeer kon word,
was deur middel van opvoeding en opleiding.1)

Hierdie opvoeding was basies informeel en toevallig 2) van aard en
dit is deur die ouer geslag aan die kinders deur kommunikasie oorge-
dra.3)
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Die klein kindertjies het deur ervaring, beoefening en nábootsing
geleer, terwyl die jonger geslag eenvoudig geleer het deur te lewe.4)
Al wat van belang vir die oermens was, was om voorsiening vir sy
daaglikse bestaan te maak en slegs die natuurwette te gehoorsaam.

Die eerste leermeesters van die primitiewe kind was sy ouers. On-
der hulle toesig het die kind eers geleer om te speel 5) en soos
hy ouer geword het, is hy oefening in die daaglikse pligte en take
van daardie tydperk gegee.6) Soos die eerste gemeenskappe uitge-
brei en ingewikkelder geword het, het sy kultuur ook verder ont-
wikkel,7) wat, onder andere, ritus en godsdiens ingesluit het.
Op sekere dae in die jaar was die hele gemeenskap betrek by ri-
tuele en godsdienstige byeenkomste.8) Hierdie seremonies het
onder leiding van een van die vooraanstaande inwoners van die
gemeenskap plaasgevind en dit het later die eksklusiewe verant-
woordelikheid van die toordokter en die priesterklas geword.

Om h toordokter te kon word of tot die priesterklas te kon be-
hoort, was h bevestiging in die kunste van hierdie bedrywe h
voorvereiste 9) en moes die belangstellende derhalwe daarvoor
opgelei word. 10) Só het die eerste skoolmeester sy gestalte ge-
kry.

In latere jare kon die opvoeding van die kinders nie die uitsluit-
like verantwoordelikheid van die natuurlike ouers alleen bly nie.11)
Ander instansies moes ook h deel van hierdie las dra.12) In die
moderne gemeenskap is daardie inrigting die skool.13)

Die koms van die skryfkuns 14) het h groot deurbraak vir opvoeding
gemaak. Enersyds kon die geskrewe woord die leergesprek in die
skool aanvul en andersyds het dit die oordrag van die kultuurerfe-
nis verewig.15)

Die totstandkoming van die skool het nie die ouer van sy primêre
plig, die van opvoeding, onthef nie; dit het slegs voorsiening ge-
maak om die onderwys van kinders toe te vertrou aan spesiaal opge-
leide personeel om in daardie gebiede van die lewe leiding te gee
wat vir die leke-ouer nie beskore is nie.16)
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Dit spreek vanself dat die onderwyser nie net die belangrikheid en
invloedrykheid van sy rol moet.:besef nie, maar bevoeg moet wees om
.di t te kan uitvoe!r.17)

Meer nog, die onderwyser moes vir die kind 'n gesagsfiguur wees met
wie hy hom met veiligheid, geluk, sonder enige vrees en die volste
vertroue kan identifiseer. Ofskoon die modelonderwyser slegs as h

ideaal vir die akademici voorgehou kan word, het die gemeenskap en
die kind tog die volste reg om te verwag dat die opgeleide onderwyser
die hoogste waardes moet verteenwoordig en h beeld projekteer wat
met daardie waardes geïdentifiseer kan word.18)

3.2.2 Opvoeders van die Ou Joodse Volk

Vir die ou Israelitiese beskawing was die hoofdoel van die onderwys
om h teosentriese dog geïndividialiseerde karakter onder morele wet-
te te laat ontwikkel.19)

Die vorming van h religieuse karakter was die grondbeginsel waarop
die Joodse opvoeding berus het. Slegs geringe aandag is aan enige
vorm van kennis geskenk, en ook net indien hierdie oogmerk daardeur
bereik kon word.

In ooreenstemming met hul religieuse doel, het die Jode egter daar-
na gestrewe om ook h praktiese afleiding te verskaf. In hierdie
verband het hulopvoeding h voorbereiding vir die pligte van die
lewe betreffende handel en beroepe asook godsdiens en seremonies,
beoog.20)

3.2.2.1 Die ouers as opvoeders

Gedagtig aan die feit dat die Jood nie veel waarde aan akademiese of
tegniese kennis geheg het nie, maar eerder opvoeding in heiligheid,
het hy die huis as bron van sy opvoeding beskou.21) Baie nadruk is
op die behoorlike opvoeding van die kind geplaas 22) en tot hierdie
verpligting is die vader as hoof van die huisgesin deur die wette
van Moses moreel verbind.23)
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Die plig van die vader was drieërlei van aard: Om die kind in
die Wet te onderrig, om hom in die huwelik te laat bevestig en
om hom h ambag te leer.24) Die moeder het grotendeels haar tyd
aan die opvoeding van die klein kindertjies en dogters gewy.25)

3.2.2.2 Die opvoeders in die skole

Die eerste Joodse skool het sy oorsprong in die Sinagoge gehad.26)
Hier het die priesters en skrifgeleerdes of rabbi's hul dienste
as leermeesters gratis aangebied.

Die Jode het die onderwys besonder hoog geag 27) en om hierdie
rede is hoë eise aan die opvoeder gestel.28) Persone wat tot
die onderwys wou toetree, is sorgvuldig gekeur en opgelei en
moes h onkreukbare karakter hê.29) Verder moes hy h getroude
man in sy middeljare wees en in alle opsigte h bevoegde persoon.30)

Die opvoeder moes met oorleg onderrig gee. Sy strewe moes nie
net wees om God aan hulle wat aan sy sorg toevertrou is, bekend
stel nie, maar dat hulle daarin sou slaag om h sukses van hul
lewe te maak.31) In die lig hiervan is dit geen wonder dat die
opvoeder h hoë aansien in die gemeenskap geniet het nie 32) en
dit sonder dat hy enige materiële vergoeding van-die ouers van
sy leerlinge kon verwag.33)

3.2.3 Opvoeders in die Ou Griekse Tydperk

3.2.3.1 Die Spartaanse opvoeders

Die hoofdoel van die Spartaanse opvoeding was militaristies
van aard 34) en om hierdie rede moes die gemeenskap geharde en
patriotiese krygsmanne voortbring.35) Behalwe dat die staat
in volle beheer van die kind se opvoeding was, 36) het dit ook
elke detail van die handel en wandel van sy onderdane regstreeks
en onregstreeks beheer.37)

3.2.3.1.1 Die ouers as opvoeders

Nadat die staat die pasgebore kind as fisies sterk en gesond
verklaar het - die sieklike of gebreklike babas is blootgestel
aan die natuurelemente as gevolg waarvan hul later gesterf het 38
en verder onderneem het om na sy voortbestaan om te sien, is die
baba tot die ouderdom van sewe jaar aan die sorg van die ouers
toevertrou.39)
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3.2.3.1.1.1 Die moeder

Die rol wat die moeder gespeel het, was relatief gering.40)
Haar moederlike plig het grotendeels gegaan om die voorberei=
ding van die toekomstige geharde en gedissiplineerde soldaat.41)

3.2.3.1~1.2 Die vader

Paternalistiese betrokkenheid het merendeels te make gehad met
die bekenstelling van die leefwyse van die volwassene aan die
jong seun.42)

3.2.3.1.2 Die staat as opvoeder

Die Spartaanse leermeester het as die paidonomous bekend ge=
staan.43) Hy is deur die staat aangestelom toesig oor die
opvoeding van die jeug te hou.44) Die paidonomous het h ho~
rang in die samelewing beklee en het derhalwe die agting en
respek van ieder en almai gehad.45) Die status posisie wat hy
beklee het was hoog.46) Vanwe~ s~ militêre stand; .moes die
paidonomous h ho~ morele standaard handhaaf en h genadelose
tugmeester wees om juis die deugde van bedagsaamheid en ge=
hoorsaamheid by die jeug in te skerp.47)

3.2.3.2 Die Atheense opvoeders

Die Atheense opvoeding was gekenmerk deur demokratiese indivi=
dualisme.48) Dit het die opleiding van die gehoorsame "staats=
burger door een harmonishe vorming van lichaam en geest" ten
doel gehad.49)

3.2.3.2.1 Die huis

In die huis het die ontwikkeling van die kind onder die toesig
van die ouers en somtyds h slaaf plaasgevind.50) Hulle het oor
sy karaktervorming waggestaan en het daarna gestreef om hom tot
h sterk, gesonde en welvoeglike individu te lei.51)

3.2.3.2.2 Die pedagogus

Die dienste van h betroubare slaaf is gebruik om die kind na en
van die skool te begelei.52) Die pedagogus was ook die plig op=
gelê om toe te sien dat die sedes van sy pleegkind na wense gevorm
word.53)
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3.2.3.2.3 Die Leermeesters (didaskalas)

In die primêre skole het die grammatiste diens gedoen.54)
Hulle het nie h ho~ status in die gemeenskap beklee nie weens
die feit dat sommige van hulle slawe was, dat hulle tot niks
anders instaat was nie en dat hulle die onvergeeflike gedoen
het, nl. om geld vir hul dienste te vra.55) Daarbenewens was
die onderwysprofessie ook nog verag omdat die leermeesters geen
opleiding vir hul beroep gehad het nie.56) Die paidotribes en
sophroniste weer was aan die ho~rskole verbonde.57) In teen=
stelling met die laaggeklaste grammatiste, het die ho~rskool=
leermeesters h aansienlike ho~r aansien geniet.5B) Veral ten
opsigte van die indiensneming van die paidotribes moes daar
sorgvuldig gekeur word, aangesien hulle welopgevoede persone
moes wees en h deeglike kennis van die gesondheidswette moes
hê asook van die voortvarendheid van die jeug.59)

3.2.3.2.4 Die Sofiste

Die Sofiste het h nuwe vorm van onderrig na die Atheners ge=
bring.60) In wese was dit utilitaristies 61) in dié sin dat
dit h praktiese vorm van opvoeding aan die jeug verleen het.62)
Die gespesialiseerde vakgebiede wat hulle onder leiding van die
sofiste beoefen het, het die redenaarskuns, taal- en politieke
wetenskap ingesluit.63) Hierdie opleiding het die jeug vir h

politieke loopbaan voorberei.64) Die sofiste het h besonder
ho~ status in die gemeenskap waarin hulle beweeg het, beklee;
eerstens omdat hulle die hoogste vorm van onderwys aangebied
het en tweedens omdat hul dienste baie gesog was, veral deur
diegene wat tot die staatsdiens wou toetree.65) Daar moet
ook gewag gemaak word van die feit dat die sofiste h ho~ dunk
van die waarde van hulonderwys, en h diep geloof in die onfeil=
baarheid daarvan gehad het.66)

Die Sofiste het egter weer in onguns van die meer konserwatiewe
deel van die gemeenskap gekom omdat hul dienste eerder op self=
verryking gemik was as om die jeug behoor lik te skool. 67) Verder
is die jeug se lewe vir persoonlike gewin en vooruitgang gebruik
terwyl die belange en welvaart van die staat agterwe~ gehou is.6B)
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3.2.3.2.5 Filosowe as opvoeders

3.2.3.2.5.1 Socrates (469 - 399 ve )

Socrates se benadering tot die onderwys was nie volgens die
aanvaarde metodes van onderrig nie. Eerstens was sy "skool"
enige plek op die markplein, in die winkels, in die palaestra,
in die gimnasium en oral waar hy gewillige leerlinge kon aan=
tref.69) Tweedens was sy doel nie sodanig die inskerping van
kennis nie,70) maar eerder die ontwikkeling van die vermoë om
te kan dink.71) Dan was sy onderrigmetode hoofsaaklik daarop
gemik om die kennis deur ondervraging uit sy leerlinge voort
te bring.72) In kort was sy onderwys informeel 73) en was dit
gedoen deur middel van die leergesprek.74)

Hy het die opvoeder gesien as h persoon wat oor voldoende kennis
en wysheid moet beskik 75) om daardeur die opvoedeling tot self=
kennis te kan lei 76) en van hom h nuttige en bruikbare burger
te maak.77) Die hoofdoel van die goeie opvoeder moet nie bloot
die gejaag na materiële gewin wees nie, 78) maar ingestel wees
op die verkryging, vir sy leerlinge, van universele kennis 79)
wat aan alle mense gemeenskaplik is.80)

Omdat Socrates self h kritiese, skeptiese, geduldige, simpatieke
en goed gemanierde leermeester was, 81) sou hy juis hierdie voor=
treflike eienskappe in die goeie opvoeder wou sien.

Socrates, het die leermeesters van sy tyd, die sogenaamde Sofiste,
met minagting, bejeën.82) Dat hy wel hoë agting vir die ware
onderwyser gehad het, het duidelik geword toe hy gedurende sy
verhoor die gifdood 83) meer aanvaarbaar gevind het as om voort
te leef en die voorreg om die jeug te onderrig, ontsê te word.84)
Socrates het streng dissipline en tug as oorbodig beskou. Sy
leerlinge was sy gespreksgenote 85) en hierdie verhouding het
h wedersydse respek tussen hulle laat ontstaan.86)

3.2.3.2.5.2 Plato

Plato het h vorm van selektiewe onderwys voorgestaan.87)

https://etd.uwc.ac.za



102

Dit het gegaan om die voorbereiding van diegene wat in die
onderskeie strata van die samelewing opgeneem sou word.SS)
Die onderwys sou h staatsaangeleentheid wees wat volle beheer
oor die opvoeding van die kind vanaf sy geboorte sou uitoefen.S9)
Om hierdie verwagtinge te vervul, moes die opvoeder of voog
soos hy ook bekend gestaan het, h uiters verantwoordelike en
uitdagende rol speel. Eerstens moes die opvoeder h staatsamp=
tenaar wees wat daarop neerkom dat hy self aan die eise van die
staat moes konformeer.90) Dit sou hom in staat stelom as bewaker
van die sedes van die staat op te tree.91)

Dan moes hy in staat wees om die potensiaal van sy opvoedelinge
te kan bepaal en hulle in ooreenstemming met hul vermoëns in
hul bestemde sosiale strata te kan kanaliseer.92)

Plato het geëis dat die onderwyser oor die beste intellek en
die edelste karakter moes beskik en het aan hom h hoë status=
posisie in die samelewing toegeken.93)

3.2.3.2.5.3 Aristoteles

Die geluk van die individu en dus van die staat het Aristoteles
as die grootste verpligting van die opvoeding beskou.94) Om
hierdie rede het hy die kind sentraal in die onderwys geplaas
en aan hom (die kind) sy plek midde-in die gesin teruggegee.95)

Die natuurlike ouers sou as die eerste opvoeders van die kind
optree.96) Tuis moes die kind mooi maniere aangeleer word wat
daarop neergekom het dat die ouers altyd voorbeeldig in hul
optrede moes wees.97)

Hierna moes die onderwys van die kind die verantwoordelikheidvan
die staat word.9S) Aristoteles se bewering dat karaktisering
h belangrike aspek van die kind se opvoeding moes uitmaak, is
insiggewend.99) Vir hierdie taak het dit gebiedend noodsaak=
lik geword dat die onderwyser in liggaam en siel hoogsontwikkel
moes wees aangesien hy meester van die universele waardes moes
wees.100) Die onderwyser se taak moes n6g h las n6g minder h

ligsinnige geldbedryf wees.101) Aanvanklik was die opvoeder
in Aristoteles se tyd nie h gerespekteerde persoon nie. Hierdie
lae status wat hy geniet het, was vanweë die feit dat hy h lae
besoldiging ontvang het, oor geen kwalifikasie beskik het nie
en van die slawestand afkomstig was.102)
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3.2.4 Opvoeders in die Romeinse Opvoeding

Die Romeinse onderwys was hoofsaaklik daarop gemik om aan die
mens h praktiese opleiding in die sake van die staat te gee.
Daar was weinig sprake van intellektuele of estetiese opleiding.103)

3.2.4.1 Primêre en sekondêre opvoeders

3.2.4.1.1 Die ouers

Die kind het groot geword onder die liefdevolle hand van die
moeder.104) Sy het hom die volkstradisies aangeleer,105) terwyl
die vader hom meestal in die drie r'e, ambagte en vaardighede
onderrig het.106) In die huis het die godsdiens ook sy beslag
gekry.107) In die huis was die dissipline streng toegepas.10S)
Die vader was die absolute gesagvoerder. Hy het die alleenreg
gehad om te besluit of h kind mag lewe.109) Die seun op sy
beurt moes algehele trou en onderdanigheid aan sy vader sweer.110)
Die Romeinse ouers was gerespekteerde mense, en het h hoë posisie
in die samelewing beklee.111)

3.2.4.1.2 Die Ludi Magister (litterator)

Op die ouderdom van sewe het die kind die prlmere skool bygewoon
waar hy deur die ludi magister onderrig is.112) Hy was na en van
die skool deur h getroue en gewoonlik afgetrede slaaf, die pedago=
gus, vergesel.113)

Die ludi magister het geen opleiding vir sy amp gehad nie.114)
Aangesien geen lisensie nodig was om onderwys te gee nie, het
dit enigiemand vrygestaan om h skool te begin.115)

Slegs h oppervlakkige kennis was nodig om die drie r'e te onder=
rig.116) Verder het die litterator staat gemaak op sy eie vlak
van opvoeding (gewoonlik ook maar laag) en sy kennis van volks=
oorleweringe en mite wat hy by monde van ander aangeleer het.117)

Die ludi magister was h laag besoldige ploeteraar,11S) gewoonlik
h slaaf.119) As gevolg van die lae status wat hy beklee het, kon
hy geen respek en eerbied afdwing nie. Hy was met minagting be=
jeën en die ouers het hom nie eers vertrou nie.120)
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3.2.4.1.3 Die Grammaticus

Vanaf sy twaalfde jaar het die kind na die skool van die gramma=
ticus gegaan.121) Hierdie opvoeder was beter onderleg in die
kennis wat hy moes oordra en het gevolglik ook h beter emolumente
vir sy dienste ontvang.122)

Sy klante was die hoëlui en diegene wat sy dienste kan bekostig.
Hy het in hoë kringe beweeg en was derhalwe h meer gesiene per=
soon.123)

3.2.4.1.4 Die Rhetor

Sou die ouers verlang dat die kind sy skoolloopbaan moet voort=
sit, en in die kuns van welsprekendheid opgelei word, was hy
na die skool van die rhetor verwys.124)

Die rhetor het h hoër sosiale posisie as enige van sy kollegas
beklee; gevolglik was hy h beter gesalarieerde onderwysman.125)

3.2.4.2 Enkele invloedryke Romeine se beskouinge van die
opvoeder

3.2.4.2.1 Cicero (106 - 43 vC)

Cicero was nie h onderwysman nie en kon nie volledig oor onder=
wyssake uitwei nie, maar wat hy wel nagelaat het, is betekenis=
vol. Hy het goed geweet watter fundamentele plek onderwys in
die gemeenskap inneem en die eise wat die gemeenskap aan die
geleerde man stel.126)

Cicero se opvoedingsideaal was die volmaakte orator wat oor wye
kennis 127) beskik en h hoë standaard van gedrag handhaaf.128)
Vroeg al moes met die kind se opvoeding begin word 129) en hier
sonder hy huis en haard uit as die bron van vrugvolle onderwys.130)

Hy voel sterk daaroor dat slegs die dienste van die mees bekwame
en goed gekwalifiseerde onderwysers bekom moet word om die onder=
wys van die kind te behartig. Hy het groot respek en waardering
vir die goeie opvoeder gehad en hy het jong mans aangeraai om
altyd in die geselskap van persone wat hoë aansien geniet, te
verkeer.131)
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3.2.4.2.2 Lucius Annaeus Seneca (3 vC - 65 nC)

Die doel wat Seneca voor oë gehad het, was tweërlei. Eerstens
het hy probeer om skoolonderrig tot praktiese doeleindes te
rig, m.a.w. dit wat in die skool geleer word, moet prakties
toegepas kan word.132) Tweedens moet die kind deeglik opgevoed
en sedelik gevorm word vir h beter lewe.133)

Hy beklee h baie belangrike posisie, daarom het hy h groot
respek vir h opregte en goeie opvoeder gehad. Volgens Seneca
is die onderwyser meer werd as die dienste wat hy verrig. h

Persoon wat hom lewenslank beywer vir die opheffing en welsyn
van ander en wat al daardie sluimerende moontlikhede by hulle
kan opwek, kan slegs met die grootste eer bekroon word.

Die bekwame en voorbeeldige onderwyser wat sy opvoedingstaak
ernstig opneem, het hoë agting by Seneca afgedwing. Sy status
het by Seneca hoog opgegaan.134)

3.2.4.2.3 Marcus Fabius Quintilianus ( + 35 - + 100 nC)

Quintilianus het die opleiding van die orator vooropgestel.135)
Hy was die mening toegedaan dat dit nooit te vroeg kan wees om
met die kind se opvoeding te begin nie.136) Daarbenewens moet
die kind h deeglike onderwys ontvang en hier bepleit Quintilianus
dat die ouers baie nou aan sy onderrig verbonde moet wees.137)
Aan die versorgster tuis is die verpligting opgelê om goeie
maniere en gewoontes asook korrekte taalgebruik by die kind in
te skerp.138)

Waar daar van die dienste van h pedagogus gebruik gemaak word,
is dit verkieslik dat hy h geleerde en h voorbeeldige persoon
moet wees, anders mag dit gebeur dat sy verkeerd beduidende
pogings die werk van die onderwyser kan belemmer.139)

Quintilianus het aangevoer dat die morele vlak en intellektuele
kwalifikasies van die opvoeder baie hoog moet wees.140)

In Quintilianus se tyd het die onderwyser nie h hoë aansien
geniet nie,141) maar tog was daar tekens dat belangstelling
in die onderwys gaandeweg aan die toeneem was.
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Quintilianus se eie belangstelling in die onderwys, die sukses
wat hy daarmee behaal het, die ho~ status wat hy self geniet
het, tesame met die feit dat hy ho~ verwagtinge van die onder=
wyser gekoester het, is onteenseglik genoegsaam bewyse dat hy
die rol van die onderwyser baie hoog geag het.142)

3.2.5 Die opvoeders van die Vroe~ Christelike Tydperk

Aan die begin van hierdie tydperk was daar nie veel sprake van
formele onderwys of enige vorm van Christelike onderwysinrigtings
nie.143) Die onderwys wat wel aangebied is, was hoofsaaklik
sedelik-religieus gerig.144)

Die Christen-volk het van die gewoontes en tradisies van die
ou Joodse volk oorgeneem en dit hul eie gemaak. Die kind is
ook as die grootste gawe van God beskou en vir sy opvoeding in
die Christelike leer het dit die plig van veral die vader ge=
word.145)

Huisonderwys was derhalwe aan die orde van die dag en hier het
die vader streng gewaak oor die morele opvoeding van sy kind.146)
Sy tug was uiteraard onverbiddelik.

Daar het vroeg in die tweede eeu die behoefte ontstaan om vir
die onderrig van die bekeerling wat tot sy lidmaatskap tot die
Christelike Kerk sou lei, voorsiening te maak.147) So het die
Christelike skole soos die Katekumene-, Kategete- en Episkopeie
skole ontstaan.148)

Die onderwysers verbonde aan hierdie skole was kerkleiers.149)
Aangesien hul hoofdoel die sedelike herlewing van die gemeenskap
was,150) was dit dringend noodsaaklik dat hul karakter sedelik
onberispelik moes wees. Hulle het h baie belangrike taak vervul
en daarom was hul dienste baie gewaardeer.151)

Ook is die Christenonderwyskorps aangevul deur hoogstaande heiden=
se onderwysers wat hulle bekeer het.152) Die status van die onder=
wysers is hierdeur verhoog omdat hulle nie net bekwame geleerde
manne was nie, maar ook uitstaande en gerespekteerde kerkleiers.153)
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In die geledere van die onderwyserskorps het h statushi~rargie
voorgekom. Die biskoppe en priesters was ho~r aangeskryf as die
kerkdienaars wat onderwys in die Katekumeneskole gegee het.154)

3.2.5.1 Jesus Christus as opvoeder-onderwyser

Die betekenis van Jesus Christus se lewe op aarde en in h

groot mate Sy onderwys was om die mens uit sy diepte van ver=
wording te verhef 155) en sy lewe so te verander dat dit na-aan
die Christusbeeld gebring word.156)

Jesus se beroep was nie sodanig op die intellek van die mens
. . d·t h td· k di td· h t . 1 157)gerlg nle; l e lre na le gewe e, le ar en Sle gegaan.

Sy onderwys was hoofsaaklik morele onderrig.

Die verheffingswerk van Christus het onder by die kind begin.
Uit die vroegste jare het die gelowige Israelitiese gesin baie
waarde aan die opvoeding van hul kinders geheg. Hulle het streng
volgens die bevel van die Here hul kinders groot gemaak en die
kinders van .kleins af Sy grootheid en Sy goedheid geleer, soos
dit in die Wet vervat en in die geskiedenis van Israel geopenbaar
is. 158)

Jesus het sy opvoedingstaak as die belangrikste sending op aarde
beskou. Sy taak was tweedelig. Behalwe dat Hy die mense tot
bekering en h beter lewe geroep het, 159) het Hy ook die addisio=
nele verantwoordelikheid onderneem om Sy dissipels self op te lei
om Sy Woord na Sy dood te bedien.160)

In die drie jaar wat Jesus Sy dissipels opgelei het, het Hy ge=
poog om goeie eienskappe in hulle in te boesem sodat hul statuur
kón groei tot dié van voorbeeldige leiers, maar ootmoedig bly om
met die geringstes en nederigstes van .Sy mense te kan verkeer.

Hy het Sy posisie met waardigheid beklee. Al die mooiste eien=
skappe wat enige leermeester behoort te hê, het die Heiland ge=
openbaar. Sy persoonlike beeld, Sy voo~treflike voorbeeld, Sy
liefdevolle gemeenskap met almal, selfs met die armes, nederiges
en ellendiges,161) Sy opregte belangstelling in elkeen se welsyn
is aangryplike eienskappe waarmee slegs die grootste leermeester
van alle tye bekroon kan word.162)
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Sy volgelinge het Hom rabbi genoem,163) h titel wat h hoê
statussimbool in die Joodse gemeenskap was.164) Hy het Sy
hoogheilige roeping met soveel erns benader, met soveel waarde
bejeën, dat selfs Sy besondere leefwyse die betekenis van Sy
onderwys uitgebeeld het.165) Van sy dissipels het Hy daardie
eienskappe vereis wat hul roeping slegs tot eer sal strek en
aan hulle derhalwe h gerespekteerde en gewaardeerde posisie
in die samelewing sal besorg.166)

Jesus het altyd Sy tere liefde aan kinders betoon. Kinders
moet met die grootste sorg en liefde grootgemaak word. Hulle
moet nie verstoot of stiefmoederlik behandel word nie, maar
omhels en geseën word.167)

Liefde bring liefde voort en as kindertjies in liefde onderrig
word, sal hulontvanklike harte in liefde reageer. Hierdie
situasie sal baie beslis die leerproses begunstig, wat weer
die toepassing van streng tug oorbodig maak.16B)

Jesus het die individualiteit van elke wese gerespekteer en
so ook het Hy elkeen se oor~reding op meriete behandel.169)
Sy tug het h verskeidenheid van vorms aangeneem en die roede
het hy ook nie agterweë gelaat nie.170)

3.3 Die opvoeder gedurende die Middeleeuse Tydperk
( + 500 - + 1500)

3.3.1 Opvoeders in die Klooster - en Katedraalskole

Die totstandkoming van kloosters gedurende die Middeleeue het
die voortbestaan van die Christelike onderwys en kultuur ver=
seker.171)

Die monnik - onderwyser was verantwoordelik vir onderrig in
hierdie skole. Hulle was die draers van kennis en het ook
gedurig pogings aangewend om hul kennis uit te brei.172)

Hoewel hulonderwys bra middelmatig en somtyds weliswaar swak
was, het die monnike immers die gloeiende kooltjies van die
onderwys aangeblaas om daardeur h mate van opvoeding en oplei=
ding aan die gang te hou.173)
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Die monnik - onderwysers was nie met hoogagting bejeën nie. Die
gewone kerkamptenare wat behalwe hul ander veelvuldige pligte
ook nog onderrig gegee het, se status was veel laer. Die op=
voeders in die katedraalskole se aansien was veel hoër, met
die biskop aan die spits van die statushiërargie.174)

3.3.2 Enkele Middeleeuse opvoeders se sieninge van die ideale
opvoeder'

3.3.2.1 Flaceus Alcuïnus (+ 735 - 804 nC)

In sy strewe om ongeletterdheid in sy koninkryk te bekamp, het
Karel· die Grote onder andere h skool aan sy hof tot stand ge=
bring. Hierheen het hy groot geleerdes en onderwysmanne genooi
om onderwysers vir die klooster- en katedraalskole op te lei.

Een van hulle wat h invloedryke rol in die hofskool gespeel
het, was Alcuïn.175)

Alcuïn was h eenvoudige, openhartige, opregte en eerlike ge=
leerde man wat bewondering en respek deur die onkreukbaarheid
(opregtheid) van sy daaglikse lewe by almal afgedwing het.176)

In sy omgang met sy leerlinge op skool het hy op h wonderlike
wyse kontak met hulle gemaak en daardeur getoon dat hy h ware
onderwyser is.177) Daarbenewens was Alcuïn h opwindende persoon
wat deur sy entoesiasme sy leerlinge se nuuskierigheid kon prik=
kel.178) Sy leefwyse, sy persoon, was vir andere aanmoedigend
om verder te studeer.179) Inderdaad, sy hele wese as voorbeel=
dige mens is h duidelike aanduiding met watter hoë agting en
respek hy die ond~rwysberoep bejeën het.180) Dit was vir hom
belangrik dat die onderwyser h hoë status moet handhaaf.

3.3.2.2 Petrus Abelardus (1079 - 1142)

Abelardus het sukses as onderwyser behaal nie omdat dit vir hom
lonend was nie,181) maar eerder vanweë sy inskiklike persoonlik=
heid, sy slag om geskilpunte vreedsaam te skik en sy leerlinge
tot selfwerksaamheid aan te moedig.182)
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Verder was hy h spontane, minsame en vrolike persoon en het
die vermo~ besit om op h selfversekerde, duidelike en dramatiese
wyse sy leerstof goed oor te dra.183)

Abelardus was h briljante onderwysman, ortodoks in sy onderrig
gee, maar het nie gehuiwer om die geestelike kerkleiers teen
te gaan nie. Sy knapheid, moed en verbeelding het sy studente
geïmponeer.184)

Sy ideale onderwyser is die hoogs gekwalifiseerde persoon wat
voortdurend deur studie sy horison wil verbreed. Die toegewyde
onderwyser moet verworwe kennis en onderrigmetodes so aanwend
dat dit die kind tot h liefde vir kennis en dat die soeke daar=
na vir hom h aangename oefening sal wees. Dat die onderwyser
h gerespekteerde persoon moet wees, het hy geen geheim van ge=
maak nie.185)

3.3.2.3 Thomas van Aquino (1227 - 1274)

Aquino het die onderwys gesien as die voorbereiding van die
kind vir die vervulling van sy pligte hier op aarde, sonder
dat daar vergeet word wat sy eindbestemming sal wees - nl.
God.186)

Sy betoog is dat slegs God die kind leer, maar dat die onderwyser
gebruik word om die kennis wat alreeds in die kind is, (deur God
daar gestel) na vore te bring.187) Die onderwyser gee leiding,
die leerling vorder onder sy eie lig (kennis) en maak ontdek=
kings.188) Dan bereik hy konklusies wat die onderwyser beoog
het om aan hom te pewys.189)

Maar meer as dit: die onderwyser verteenwoordig die Christelike
Kultuur, die geloof en orde van waardes waarsonder die aller=
laaste waarheid vir die kind ontneem sal word en waarvan sy vor=
dering na persoonlike volmaaktheid onvermydelik afhang.190)

Verder lê hy besondere klem op die mag van die onderwyser en sy
vermo~ om kennis te kan verskaf vir karaktervorming.191)
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3.3.3 Dosente aan die Middeleeuse Universiteit

Die Middeleeuse universiteit het sy oorsprong in die klooster-
en katedraalskool gehad.192) Dan ook het dosente en professore
gildes gevorm wat tot die stigting van TI universiteit gelei het.193)

By al die universiteite was die metode van onderrig die lesing=
tipe. Hierna het TI verduideliking en vertolking van die geskrewe
woord gevolg. Die student het alles neergeskryf aangesien leer=
boeke uiters skaars was.194)

Om as dosent opgelei te word, het TI tydperk van vyf tot sewe
jaar van intensiewe studie geverg. Die enigste toelatingsver=
eiste tot TI universiteit was om bevoegd in Latyn te wees.195)

Na afloop van hierdie tydperk van opleiding, het die student
homself aan TI komitee van professors voorgestelom deur die
komitee mondeling ge-eksamineer te word.196)

As die kandidaat suksesvol was, is die eerste graad van baca=
laureus aan hom toegedien. Verdere studie, wat omtrent net so
lank sou duur en net so moeisaam sou wees, sou TImeester- en
doktersgraad aan hom besorg.197) Alle grade wat uitgereik is,
het bevoegdheid in TI gegewe vak gesertifiseer en grade was teg=
nies lisensies om onderwys te gee.198) Dit is die eerste keer
in die geskiedenis dat TI onderwyssertifikaat (licentia docendi)
aan TI afgestudeerde student uitgereik is.199)

Universiteitsopleiding het sy voordele gehad. Die suksesvolle
student kon na TI paar jaar van tersiêre opleiding, sy toetrede
tot die onderwysberoep maak.200) Die gildes waaraan die dosente
behoort het, het hoër status aan hul beroep verleen.201)

Verdere statusverhoging is verkry deur sekere privelegies wat
aan die doserende personeel van TI universiteit toegestaan is.
Die dosente was byvoorbeeld van belasting en militêre diensplig
vrygestel.202) Alhoewel hulle dit altyd nie breed gehad het nie,
kon die dosente tog daarin slaag om werk van TI hoë gehalte te lewer
en daarvoor het hulle aansienlike respek by hul studente ontboesem.203)
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3.4 Die opvoeder in die Renaissance - Humanistiese Tydperk
( + 1400 - + 1600)

In essensie het die Renaissance h wedergeboorte van die menslike
gees beteken.204) Hierdie ontwaking is gekenmerk deur halgehele
intellektuele en kulturele herlewing.205) Dit het ook ingesluit
h wegbeweging van die teosentriese gerigtheid wat teweeggebring
het dat die individualiteit van die mens weer vierkantig in die
brandpunt van belangstelling geplaas is vandaar die term
"Humanisme.,,206) Die Renaissance - humaniste het hulle in drie
onderskeie gedagtevelde uitgedruk, naamlik die Sedelike, Natura=
listiese en Stilistiese Humaniste.207)

3.4.1 Die Sedelike Humaniste se beskouing van die opvoeder

3.4.1.1 Vittorino da Feltre (1378 - 1446)

Aan Vittorino is die titel van die eerste moderne skoolmeester
toegeskryf 208) vanweë sy besondere kennis van al die aspekte
van die opvoedingswysheid soos dit in daardie tyd bekend was.209)

Vittorino was h nederige mens,210) het vaderlik teenoor sy leer=
linge opgetree, na hul welsyn omgesien en baie moeite gedoen om
hulle van enige kwade invloede te beskerm.211) Hy het die rare
onderskeiding verwerf om deur beide die ouers en sy leerlinge
vereer te wees.212)

Sy keuse van h onderwyser is h persoon met h onberispelike karak=
ter, wat gemaklik en vertroulik met sy leerlinge kan verkeer, ge=
duld kan beoefen,213) h deeglike studie van kinders gemaak het om
sodoende die verskille in die vermoëns van sy kinders gou agter
te kom en derhalwe sowel die inhoud van sy leerstof as die onder=
rigmetode diensooreenkomstig aan kon pas.214) Die skool moet h
aangename plek vir die leerling wees.215) Vittorino het gevoel
dat die onderwyser h hoogstaande persoon in sy gemeenskap moet
wees. Vittorino het uitermatige tug verafsku. Slegs in uiterste
gevalle mag lyfstraf toegedien word, maar dan moet dit onmiddellik
geskied, 216) nie wreed wees en geensins die selfrespek van die
kind skaad nie.217) Hy het meer geglo aan h nugtere benadering
tot die onderwyssituasie sover dit tug betref.218)
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3.4.1.2 Desiderius Erasmus (1466 - 1536)

Die onderwysideaal wat Erasmus ten doel gestel het, was die ont=
wikkeling van die wetende en denkende persoon met inagneming van
die gevoelsaspek van die mens.219)

Om sy oogmerke werklikheid te maak, het Erasmus daarop aangedring
dat die formele onderwys van die kind reeds op h vroeë stadium,
trouens in die eerste drie jaar van die kind se bestaan, moet
plaasvind.220)

Die moeder is die aangewese persoon om hierdie vroeë onderrig
te begin. Daarna kom die vader of h tutor aan die beurt totdat
die kind in h openbare skoolopgeneem word.221) Erasmus was een
van die eerste opvoedkundige denkers wat h stelselmatige opleiding
van onderwysers voorgestaan het.222)

Hy was hierdie mening toegedaan, omdat hy nie veel van die onder=
wysers van sy dae gedink het nie.223) Erasmus het hoë eise aan
die onderwyser gestel. Volgens hom moet die onderwyser die drie
kardinale konsepte van die leerproses nl. die natuur, rede en
gebruik kan waardeer en aanwend tot die beste taktiese voordeel.224)

Ook moet die opvoeder in die fleur van sy lewe wees, h natuurlike
simpatie jeens die jeug openbaar en hom by die eise van die jeug
kan aanpas. Verder moet hy gekenmerk word deur sy ouerlike hou=
ding teenoor die kind. Hierdie hartlike onderwyser - kind - ver=
houding sal beide die onderrig- en leerproses bevorder. Hy moet
h goeie karakter hê en h geleerde man wees; oor daardie vermoë
beskik om die kind op h onopsigtelike wyse tot leer aan te moedig
as om daartoe te dryf.225)

Erasmus het ongetwyfeld goeie redes gehad waarom hy eienskappe
in h onderwyser wou sien wat in die onderwysers van daardie tyo
nie teenwoordig was nie. Die gerespekteerde statusfiguur was sy
ideaal.

Die kind se eerste indrukke van die skool moet mooi en gelukkig
wees. Dit is belangrik om eers die toegeneëntheid van die kind
te wen en hom sover te kry om sy werk te geniet.226)
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3.4.2 Die Naturalistiese Humanisme se beskouing van die
opvoeder

3.4.2.1 Juan Luis Vives (1492 - 1540)

Vives word beskou as die voorvader van die emplrlese pedagogiek.227)
Sy onderwysideologie was sedelik - godsdienstig georiënteerd.228)

Vives is van mening dat die kind sy basiese opvoeding by die
huis moet ontvang en hier het die moeder h belangrike rol te
speel. Die vader se aandeel is om toesig te hou oor sy kind
se onderwys en welsyn.229)

Die gepeupel wat die skole van sy tyd beman het, het geensins
vir Vives beïndruk nie. Waarna hy gesoek het, was persone met
integriteit, wat met h deeglike vakkennis toegerus is, watmoreel
gesond is en wat ook as onderwyser opgelei is.230)

In hulopleiding moes die leerlingonderwysers voldoende proef=
onderwys in h voorbereidingskool gehad het en as hulle die on=
derwysloopbaan betree het, moet hulle hul dienste aanbied in
h omgewing wat geskik is vir die leerproses.231)

Om aan hom status te verleen, het Vives voorgestel dat die onder=
wyser deur die staat besoldig word en nie afhanklik wees van
bydraes wat deur die kinders se ouers gemaak word nie.332)

3.4.3 Die Stilistiese Humanisme se beskouing van die opvoeder
3.4.3.1 Johann Sturm ( 1507 - 1589 )

Die doelstelling van Johann Sturm se lewensbeskouing oor die
onderwys was piëteit, kennis en welsprekendheid.233) Hierdie
eienskappe wou hy graag in die beskaafde persoon vorm laat
kry.234)

Die skool moes h beperkte leergang volg 235) en vrome, dog
geleerde persone van hoë aansien, voortbring.236)

Dit is h uitgemaakte saak dat die opvoeders self oor diep
christelike beginsels moet beskik om aan die hoë vereistes
van moraliteit te kan voldoen.
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Met hierdie Godvrugtige bewapening was dit die taak van die
opvoeder om die kind na die goeie te lei.

Volgens Sturm moet die organisasie van die skoolonder die
beheer van die stadsvaders resorteer237) en as dit doeltref=
fend uitgevoer sou wees, sou dit die handhawing van goeie
dissipline verhef.238)

3.5 Die opvoeder gedurende die Protestantse Hervorming en
die Teenhervorming (16 de eeu)

3.5.1 Die Protestantse Hervorming

Die hervorming kan primêr gesien word as h rekonstrukturering
van die sosiale, politieke en religieuse lewe van die mens
teen die einde van die Middeleeue tydperk.239) Dit het gegroei
uit h reaksie teen die leerstellings en die misbruike van die
kerk en het op h terugkeer na die meer simplistiese onderwys
van Christus aangedring.240) Anders as die Humaniste wat
individualiteit van die mens beklemtoon het, het die Reformiste
h gelbofslewe bepleit wat direk tot h versoening met God sou
lei.241)

Die leerinhoud sowel as die stelsel van die onderwys moes
sodanig verander word dat dit elke kind kon bereik,242) en
aan hom h mate van opvoeding besorg sodat hy (die kind) min=
stens die Bybel kon lees en verstaan.243)

3.5.1.1 Martin Luther (1483 - 1546)

Die onderwysstelsel wat Luther bepleit het, was godsdienstig
in wese en moes in die landstaal gegee word.244) Hy het h

volkskool voorgestaan wat deur die staat onderhou word en
waarvan die bywoning deur elke kind verpligtend gemaak moes
word.245) Gedwonge skoolplig sou verseker dat die christelike
leer elke individu bereik.246)

Die christelike grondslag moes alreeds aan huis gelê word.247)
Daarvandaan moes die kind sy vertrek na die volkskool neem
waar hy in die drie christelike beginsels en Kategismus onder=
rig word.248)
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Daarbenewens het Luther die waarde van h goeie opvoeder raak
gesien. Hy het hoë agting vir hom gehad.249) Behalwe die lae
status wat die onderwyser geniet het, het hy ook die skamele
besoldiging wat hy (die onderwyser) ontvang het, beween.250)
h Opvoeder van gehalte kan nie gekompenseer word vir die humani=
têre diens wat hy lewer nie.251)

3.5.1.2 Malanchton (Philippus Schwarzed) (1497 - 1560)

Malanchton word gesien as die beste verteenwoordiger van Luther
se idees wat hy ook met groot ywer probeer ontvanklik maak het
vir die intelligensia.252)

Soos die ander hervormers het hy die tweeledige doel van die
onderwys ondersteun, nl. om die kind vir die geestelike diens
asook die staatsdiens voor te berei.253)

Oor die lot van die onderwysers en die gehalte werk wat hulle
gelewer het, was hy diep bekommerd. Nie net was hulle oorwerk
nie, maar het ook nie eens h billike vergoeding vir hul onbaat=
sugtige dienste ontvang nie.

Hy het nietemin h baie hoë dunk van die onderwys gehad. Die
beoefening van die beroep het hy beskou as die beste leefwyse
wat h mens kon tref. Vir die onderwys sal dit h bate wees as
die onderwyser hoog genoeg geag word. Die onderwyser is h

persoon met h sending in die lewe.254) Deur te leer, kan h

teelaarde vir h gedissiplineerde en Godvresende gemeenskap
geskep word.255)

3.5.1.2 Maturin Cordier (1479 - 1564)

In sy Colloquia Scholashica het Cordier die idee van sy onder=
wys duidelik uitgedruk. Dit was belangrik dat by die jeug h

doelgerigtheid, met hul hele lewe sou inkleur, gekweek word.256)

Cordier voel dat die primêre oogmerk van die skool moet wees
om die goedheid van God vir die kind voor te hou en om daarna
te poog om hom deur onvermoeide geduld nader aan die troon van
God te bring.257)
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Hy het sy ontevredenheid uitgespreek oor die feit dat die skool
meer aandag aan die akademie gegee het en bittermin aan die
geestelike lewe van die kind gedoen het.258)

Hy was h streng sedemeester,259) maar het tog volle simpatie
met die jongeling gehad.260) Sover dit die dissipline betref,
het hy h meer genaakbare tug verkondig. Wat Cordier nagestreef
het, was die ontwikkeling van h gesonde onderlinge verhouding
tussen ouer en kind,261) asook onderwyser en kind. So h open=
hartige verhouding sal veel daartoe bydra dat die dissiplinêre
probleme in veral die skool tot h minimum beperk word. Waar
hierdie gunstige omstandighede voorkom kan dit nie anders dat
h aangename gees in die skool heers en dit vir die leerlingh
plesier is om skool te gaan nie.262) h Toegewyde en voorbeel=
dige onderwyser sal beslis h innerlike en selfopgelegde gehoor=
saamheid by die kind in die hand werk.263)

3.5.1.4 Johannes Calvyn (1509 - 1564)

Calvyn het min te sê gehad oor onderrig oor die algemeen en
onderwysers in die besonder.264) Hy het meer aandag geskenk
aan die informele onderwys wat deur die omgewing aangebied
is.265)

Hy het die huis uitgesonder as die plek waar die kind sy eerste
opvoeding moet ontvang, en waar hy in die Kategisme en Christe=
like lewe onderrig moes word. Hierdie standpunt het Calvyn nou=
geset toegepas. Streng toesig is gehou om te verseker dat sy
opdragte stiptelik uitgevoer is en ook om te bepaal of elkeouer
hom nog daagliks by die letter van God se Gebooie hou.266)

Calvyn het egter die waarde van die skool gesien 267) en om dié
rede daarop aangedring dat die onderwysers hulle daarop moet
toelê om in die kind h liefde vir God en Sy Woord te ontwikkel.268)
Dat Calvyn goed opgeleide onderwysers met onberispelike karakters
sou vereis het, kan aanvaar word as in gedagte gehou word dat hy
baie waarde aan deeglike onderwys geheg het.269) Die opvoeders
was per slot van rekening leke dienaars van die kerk en as sulks
moes hulle hulonderwerp aan dieselfde gedragskode en streng tug=
maatreëls soos dit van toepassing op die predikante was.270)
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Hy het beklemtoon dat die onderwyser h ho~ status moe~ handhaaf.

3.5.2 Die Teenhervorming

Die handelinge van Luther wat tot die verset teen en die breuk
met die Rooms-Katolieke kerke gelei het, het laasgenoemde genoop
om sy huis in orde te bring.271)

Die Rooms-Katolieke Kerk het probeer verlore aansien herwin deur
interne reformasie in die kerk self te bewerkstellig.272) Daar=
benewens het die kerk oor hernuwing in die onderwysstelsel inge=
voer as h teenvoeter vir die gewildheid wat die Protestantse
skole geniet het.273) Hierdie pogings van die Katolieke was
uitsluitlik daarop gemik om die breuk te heel en die ontevrede=
nes na die kerk terug te lok.274) Om hierdie redes is die
Jesuïte-onderwysorde onder leiding van Ignatuis Loyola in 1540
gestig.275)

Die Jesuïte-skole was goed georganiseerd. Dit het geen voor=
siening vir elementêre onderwys gemaak nie, aangesien dit uit=
sluitlik ing~stel was vir die opleiding van onderwysers.276)

Die gehalte onderwyser wat die Jesuïte-skole opgelei het, was
wêreldberoemd en derhalwe hoogs aangeskryf.277) Die hoë status
wat die Jesuïte-onderwyser geniet het, het die verbeelding van
onderwysmanne orals aangegryp. Hul sukses is toegeskryf aan
die streng keuring van kandidate 278) en die deeglike opleiding
wat oor h tydperk van 17 jaar gestrek het.279)

Die onderwysers het hulonderwystaak ernstig opgeneem en het
hart en siel hul hele lewe daaraan gewy. Sonder enige besol=
diging 280) het die Jesuïte-onderwyser onvermoeid en met alge=
hele toewyding sy pligte nagekom.281)

3.6 Die Realisme

Die Realisme het sy beslag gekryeers nadat die wetenskap
bekendheid as h dissipline verwerf het.282) In skrille teen=
stelling met h hoogs verbalistiese onderwys wat die Humaniste
voorgestaan het,283) wou die Realiste die skole na hul oorspronk=
like utilitaristiese karakter terugvoer.284)
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Realisme beteken dan h terugkeer na konkrete kennis sowel as
na die praktiese en beroepsvaardighede.285) Die kind moet
voorberei word vir die konkrete pligte wat op hom wag.286)

Sy opvoeding moet van so h aard wees dat hy selfstandigheid
in denke en oordeel kan bereik. Instede dat die onderwyser
hom gedurig met die abstrakte en teoretiese konfronteer, moet
die kind elke geleentheid gegun word om te eksperimenteer en
self waar te neem.287)

3.6.1 John Milton (1608 - 1674)

Milton stel as doel daardie opvoeding wat die kind sal voorberei
vir die werklike lewe in h werklike wêreld. Veel aandag moet
aan sy sedelike en godsdienstige sowel as aan sy intellektuele
opleiding gegee word. Tyd moet ook ingeruim word vir die kind
se fisiese ontwikkeling.288)

Die leerplan wat Milton aangebied het, was so ensiklopedies in
omvang,289) dat dit essensieel was dat die onderwyser se veld
van kennis net so ruim daar moes uitsien.290)

Die ou klassieke werke moes bestudeer word om so h magdom van
kennis te akkomuleer.291) Milton het die vereistes waaraan die
onderwyser moet voldoen, hooggestel. Sekerlik was sy doelom
die onderwyser te verhef tot h posisie waar hy die respek van
almal kan afdwing.

3.6.2 Michel [yquem de Montaigne (1533 - 1592)

Montaigne, het die standpunt gehuldig dat die funksie van onder=
wys moet wees om leer by ware kennis te laat aansluit sodat oor=
deel en sedelike karakter daardeur gevorm kan word.292) Hy het
hom beywer vir die opvoeding van die hele mens.293)

Omdat Montaigne die huis,294) die skool 295) en veral boekge=
leerdheid nie goedgesind was nie,296) het die keuse van h ge=
skikte en waardige tutor vir die kind h gebied geword waar hy
veel belang by gehad het.297) Alhoewel Montaigne meer omgegee
het vir h tutor wat oor h goed saamgestelde en matige brein be=
skik as een wat slegs met kennis gevul is, het hy glad nie omge=
gee as altwee eienskappe in een persoon verenig is nie.298)
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Die tutor moet vir die kind die wêreld daar buite sy skool kan
rekonstrueer 299) en hom nie tot h eenvoudige pedant reduseer
nie, 300) sy natuurlike neiging om te wil leer aanmoedig 301)
en sy onderwysmetodes so aanpas dat voorsiening vir die kind
se belangstelling en vlak van ontwikkeling gemaak word.302)

3.6.3 Johann Amos Comenius (1592 - 1670)

Die vorming van die kind en sy opvoeding tot geluksaligheid by
God het Comenius die naaste aan die hart gelê.303) Om hierdie
rede het hy beklemtoon dat die kind se opvoeding die ouers 304)
en die staat se hoogste prioriteit moet wees.305)

Die ouers moes as sy eerste opvoeders optree en vir hierdie
doel het Comenius h handleiding vir gebruik, by die onderrig
van die kindertjies, aan die ouers beskikbaar gestel.306)

Comenius het hoë verwagtinge van die opvoeders gekoester. Hy
het daarop aangedring dat die opvoeder h gekeurde persoon moet
wees sodat hy as h gerespekteerde en gesiene persoon sy plek
in die gemeenskap kan volstaan.307) Sy besoldiging moet hom
instaat stelom h gemaklike bestaan te kan voer.30B)

Benewens die feit dat die onderwyser h onberispelike moraliteit
moet hê,309) het Comenius ook verwag dat hy die psige van sy
leerlinge moet verstaan.310) Hy moet derhalwe begrip van die
kind se vermoë hê om die leerinhoud asook sy onderrigmetodes
diensooreenkomstig aan te pas.311)

3.7 Die Piëtisme

3.7.1 August Hermann Francke (1663 - 1727)

Francke was h aanhanger van die Piëtisme, h 17de eeuse beweging
in die Lutherse kerk teen wat hulle beskou het as koue, kleurlose
dogma sonder enige religieuse gevoel en praktiese vroomheid.312)

Die hoofdoel wat Francke in sig gehad het, was om die kind eerste
in die belangrike kennis van God te onderrig. Daarna mag die
ander dissiplines volg.313) Ter bereiking van hierdie doel is
dit essensieel dat die onderwyser h voorbeeldige persoon, deur=
trek met piëtisme, moet wees.314)
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Verder moet die onderwyser se onderrig gebaseer wees op h tipe
opleiding wat tot die kind se praktiese voorbereiding vir die
lewe aanleiding sal gee.315) Hy moes h gesiene persoon en h
aanwins vir sy gemeenskap wees.

3.8 Die Rasionalisme

Die Rasionalisme het sy oorsprong in die Renaissance gehad.
Die denkrigting van die Renaissance - Humanisme, waarvolgens
die mens as die maatstaf van alle dinge beskou word, is deur
die Rasionaliste uitgebou tot h verheerliking van die menslike
rede (ratio). "Die mens ", of te wel sy verstandelike vermoë,
sou in staat wees om tot die uiterste beproef te kon word, in=
dien sy vorming behoorlik'geskied. Die vorming is bepaal deur
die rol wat die onderwys speel.316)

Vir sukses het die Rasionaliste vervolgens h vierledige onder=
soek van die onderwys gemaak. Aspekte van die onderwys wat
onder die loep geneem is, was die wese van die opvoeding, onder=
wysmetodes, onderwys opleiding en kindersielkunde. Die hoë eise
wat aan die onderwys gestel is, het die opvoeder sowel as sysiens=
wyse sover dit die onderwys aangaan, beslis beïnvloed.317)

3.8.1 John Locke (1632 - 1704)

Locke se uitgangspunt is h ontkenning van h inherente verdorwe
natuur van die mens.318)

Hy volstaan by die teorie dat by geboorte die gees van h kind
h " tabula rasa " of skoon vel is waarop die onderwyser met
verloop van tyd indrukke ingrif.319) Die onderwyser is dus in
daardie almagtige posisie geplaas om vorm en rigting aan die
kind se opvoeding te gee.320)

Locke se uitgangspunt omtrent die onderwys is dat dit h sedelike
dissipline eerder as h proses van intellektuele onderrig is.
Sy hoofdoel was die ontwikkeling van h praktiese edelman wat sy
plek in h konvensionele gemeenskap kan vol staan.321)

Locke was behep met die idee dat h onderwyser (tutor) vir die
kind se onderrig gekies moet word.322)
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Die leerling se behoorlike opleiding kan slegs verkry word
d.m.v. h (tutor) wat van goeie geboorte is, goed opgevoed is
en gedurig sorg dat die kind na die goeie neig.323) Locke
het ook aanbeveel dat die tutor jonk en h veel berese persoon
moet wees.324) Sy ideale onderwyser, een wat met hoë status
beklee is, het hy nadruklik benadruk.

3.9 Die Naturalisme en die Filantropisme (agtiende tot
negentiende eeu)

3.9.1 Jean - Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Rousseau was h verteenwoordiger van die Naturalisme, h Filosofie
wat eintlik h antitese van die Idealisme is. Naturalisme het
ontstaan as gevolg van die teenkanting wat daar teen die oorheer=
sing van gesag en formalisme tot stand gekom het.325)

In sy opvattinge betreffende die onderwys, skilder hy die rol
van die onderwyser as toesighoudend. Hiervolgens word die onder=
wyser nie toegelaat om te onderrig nie en die leerling word vrye
teuels gegee om sy natuurlike instinkte, impulse en gevoelens on=
belemmerd uit te druk.326)

Rousseau het hoë eise aan die onderwyser gestel.327) Hy moet
oor wysheid beskik, betreklik jonk wees en as speelmaat van sy
leerling optree.328)

Sy onderwystaak moet geen materialistiese ondertone hê nie. Hy
moet bereid wees om sy leerling vir minstens 25 jaar onder sy
leiding en bewaring te neem.329)

3.9.2 Johann Bernhard Basedow (1723 - 1790)

Basedow het daarin geslaag om deur middel van sy skool Rousseau
se konsepte populêr te maak.330)

Basedow het die taak van die onderwyser gesien as een wat die
kind na h nuttige en gelukkige sosiale wese moet omvorm.331)
Sy benadering tot die onderwys moet "alles volgens die natuur"
wees.
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Aan die natuurlike neigings en belangstellings van die kind
moet dryfkrag gegee word. Ook moet dit in die regte rigting
gekanaliseer word, maar geensins moet pogings aangewend word
om sy self-uitinge te onderdruk nie.332) Die leerling moet
as kind en nie as h volwassene behandel word nie.333) Dit
word van die opvoeder vereis dat hy vriendelik, intelligent,
inskiklik en gesond moet wees.334)

3.10 Die Sielkundige Rigting (negentiende eeu)

Die Sielkundige denkrigting wat die opvoedkundiges in die
negentiende eeu aangegryp het, het h deeglike studie van die
. 335)klnd ten doel gestel. Invloedryke onderwysmanne wat met

hierdie beweging geïdentifiseer word, is Pestalozzi, Herbart
en Froebel.

Vir al driewas die gehalte van die onderwys en die daarmee
gepaardgaande lae status van die onderwysers h gevoelige plek.
Dat drastiese veranderinge daaraan gebring moes word, het tot
die besef van elkeen deurgedring. Dit is ook die rede waarom
die drie by geleentheid hulonderskeie indrukke omtrent die
ideale onderwyser gegee het en opvoedkundige insette gelewer
het wat daarop gemik was om die onderwysstelsel te hernu.

3.10.1 Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827)

Vir Pestalozzi moes die onderwys h sosiale hervorming wees.336)

Om die rede het hy die individualiteit van die mens beklemtoon.
Die individu moes ontwikkel en verhef word sodat die samelewing
in sy geheel daardeur geregenereer kon word. Die onderwys was
die enigste middel waardeur hy sy oogmerke kon verwesenlik,337)
en dié proses het hy gemeen, sou die harmonieuse ontwikkeling
van al die kragte - sedelik, intellektueel en liggaamlik - van
die kind behels.338)

Die onderwyser moet h welgeleerde persoon en bevoegd in die
kuns van onderrig wees.339) Sy rol moet een van voortdurende
en welwillende toesighouding en leiding wees.340) Geen pogings
moet aangewend word om die kind te onderrig nie. Slegs metodes
moet gevind word om sy inherente en sluimerende moontlikhede deur
middel van h geskikte omgewing uit te lok.341)
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Hy moet die beginsel van "anschauung" kan toepas 342) en die
kind tot so h mate oplei dat hy (die kind) al sy sintuie kan

,
gebruik om sy omgewing deur waarneming meer betekenisvol te
maak.243)

Die gehalte van die onderwysers van sy tyd was pateties aange=
sien die oorgrote meerderheid van hulle hoegenaamd geen oplei=
ding gehad het nie.

Hierdie gedagte was h groot bron van kommer vir Pestalozzi,
maar hy het nie in as en sak gaan sit nie.

Hy het dit goed besef dat as die kwaliteit van die onderwyser
enigsins verbeter moet word en daardeur sy status, is dit van
die uiterste belang dat die onderwysers vir hul loon opgelei
moes word. Die skool wat Pestalozzi te Yverdun tot stand ge=
bring het, het behalwe die onderrig van kinders, ook voorsiening
vir die opleiding van die onderwysers gemaak.344) Sy gemoeidheid
met onderwysopleiding het tot beter onderwysmetodes, beter oplei=
ding en h beter begrip van die onderwysproses gelei.345) Die
leerlingonderwyser moes in al die nuwe aspekte en onderwysteg=
nieke onderleg wees voordat hy aanspraak op die titel, "onder=
wyser," h professionele man, kon maak.346)

3.10.2 Johann Friederick Herbart (1776 - 1841)

Herbart het h gesistematiseerde opvoedingsteorie ontwikkel.
Daarbenewens was hy ook een van die eerste groot onderwysmanne
wat die onderwys gepsigoliseer het.347)

Hy het hom nie veel uitgespreek ten opsigte van die verstandelike
ontwikkeling van die kind nie, maar het sedelike en karaktervorming
sterk benadruk.358) Die kind moet h goeie en gelukkige staats=
burger in h geordende samelewing word. Die primêre doel van die
onderwys sal dus wees om in die jeug die waardes wat kosbaar deur
die bewaarders van die gevestigde sosiale orde gehou word, in te
prent.349)

Herbart het hoë eise aan die opvoeder gestel.
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Die onderwyser moet van die sterkste moontlike kaliber wees; 350)
goed onderlegd in kindersielkunde wees 351) en die vermoë besit
om die kind se belangstelling na vore te bring en daaraan rigting
te gee.352)

In Herbart se opvoedingssisteem beklee die onderwyser die sen=
trale posisie en nie die kind nie, hoewel sy opvoedingstaak so
gerig moet wees om van die kind h beter mens te maak.

Om te verseker dat die aspirantonderwyser h behoorlike oplei=
ding ontvang, het Herbart h pedagogiese seminaar sowel as h
oefenskool tot stand gebring. In hierdie opvoedkundige inrig=
tings kon die studente onder sy persoonlike toesig hulself
bekwaam.353) Soos Pestalozzi het hy die heil van die onderwys
in die behoorlike voorbereiding van die beoefenaars gesien.
Grondliggend aan sy dissipline is sedelike vorming.355)

3.10.3 Friedrich Froebel (1782 - 1852)

Froebel gaan van die standpunt uit dat die onderwys h tweeledige
doel moet hê, nl. om die kind sedelik op te voed en, in h breër
sin, hom sosiaal te laat ontwikkel.355) Hieronder word verst2an
dat sy persoonlikheid, met inbegrip van karakter, geskool moet
word 356) en dat sy wese so verander word dat hy in vrede met
die natuur sal lewe en h eenheid met God bereik.357)

In sy kinderdae is die kind se opvoeding hoofsaaklik h kwessie
om die kind se inherente verborgenheid na buite te bring. Dit
kan bereik word deur toe te laat dat die kind natuurlik ontplooi
deur selfwerksaamheid.358)

Froebel het intens belanggestel in die vroeë opvoeding van die
klein kindertjies. Terselfdertyd het hy h baie nou skakel tussen
die huis en skool bepleit. Om hierdie redes het hy sy "skool"
of sogenaamde "Kindergarten" wat h samelewing in die kleine voor=
gestel het, opgerig.359) Die "Kindergarten" moes aan die kind
die geleentheid bied om deur spel sy moontlikhede en potensiaal
te openbaar. Die onderwyser was die plig opgelê om toe te sien
dat die kind altyd aktief moes wees. Ten alle tye moes sy pres=
tasie. uit sy eie kinderlike belangstelling groei.360) Verder moet
die onderwyser se rol h passiewe een wees.361)
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Die "Kindergarten" was dus nie alleenlik bevorderlik vir self=
uitlewing nie; dit was ook h uitstekende plek vir sosiale wissel=
werking.362) . h Addisionele belangrikheid van die "Kindergarten"
was dat dit h sentrum gebied het vir die opleiding van kindertuin=
onderwyseresse.363)

Froebel was van mening dat die opvoeder se onderwys meer effektief
sal wees as hy rekening hou met die kind se individualiteit. Dit
is dan noodsaaklik dat hy h deeglike studie van die kind moet
maak.364)

3.11 Die Natuurwetenskaplike Rigting

Die werke van veral Rousseau, gepaardgaande met die vordering wat
die wetenskap gemaak het, het in die negentiende eeu h nuwe gees=
tesdenkrigting, die natuurwetenskaplike filosofie, tot gevolg
gehad.

Die voorloper van hierdie beweging was Auguste Comte. Volgens
hierdie filosofie is die mens as h produk van die natuur gesien
wat God en Sy Skepping totaal negeer. Kennis sowel as die prak=
tiese vermo~ en vindingrykheid van die mens is verhoog tot ~ vlak
wat geen ruimte vir die Konserwatisme gelaat het nie. Die Konser=
watisme het die opvoeding van die kind nie op praktiese leefwyse
aangewys nie. Spencer het hom ook by hierdie geestesstroming aan=
gesluit.365)

3.11.1 Herbert Spencer (1820 - 1903)

Spencer het beweer dat opvoeding die kind vir 'n "complete living"
moes voorberei.366) Die stereotiepe skool van sy tyd het hom
meestal toegelê op suiwer akademiese en literêre opvoeding en
geen of min ag geslaan op die voorbereiding van die kind om aan
te kan pas by die veelvuldige aspekte van die lewe. Hierdie tipe
skool het Spencer verag.367) Die taak van die onderwyser moes
wees om die kind natuurlik te laat leer wat hoofsaaklik op aan=
skoulikheid en selfwerksaamheid gegrond is.368) Die leerinhoud
van die kind se praktiese onderrig moes hom kon voer tot h ken=
nis van selfbehoud, sy voortbestaan kon verseker, van hom h bruik=
bare landsburger maak, h bestaan kan laat maak en in staat stel
om h aangename lewe te kan lei.369)
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3.12 Die Pragmatisme (twintigste eeu)

Die Pragmatisme is h filosofie wat weier om die ordinêre en
aanvaarde waarhede van die metafisika, as die allerlaaste, te
erken, en bepaal homself totaal tot daardie waarhede wat beslis
korreleer met die aktuele feite van die eksistensie.370)

Hierdie mensbeskouing het lynreg in stryd met die tradisionele
skool van die negentiende eeu gekom.371)

Die tradisionele skool het los van die gemeenskap gestaan en het
nie eintlik die kind vir h praktiese en sosiale lewe voorberei
nie.372)

Hierdie skool was gegrond op die leerling se afhanklikheid van
die verstand, gemoed en wil van iemand anders.373) Die kind -
moes dus h passiewe ontvanklike en absorberende houding inneem.
Die omstandighede was sodanig dat hy nie toegelaat is om die
wette van sy natuur te volg nie.374)

Die onderwyser het die aktiewe rol gespeel; hy het die leerin=
houd saamgestel, aangebied, die kind se onthouvermoë geëvalueer
en tug toegedien. Hy het die stand van oorheerser ingeneem,
met die leerling as sy kneg.

Hierteenoor het die "nuwe opvoeding" meer ruimte, t.o.v. vryheid
aan die kind, toegestaan. Die uitgangspunt was dat die kind wat
vry is om h natuurlike bestaan te voer, gouer tot selfdissipline
geraak sou word. Die onderwys het ook meer sekulêr geword en
die individualiteit van die kind geakkommodeer.

Die "nuwe opvoeding" was eintlik h stelsel wat die gedagte van
De Montaigne, Locke, Rousseau, Spencer en andere gelmplementeer
het.375)

3.12.1 John Dewey (1859 - 1952)

Sommige van die hoofgedagtes van Dewey se onderwysstelsel kan
as volg opgesom word: opvoeding is die lewe en nie sommer maar
h voorbereiding vir die lewe nie; opvoeding is h sosiale proses
en om dit moontlik te maak moet die skool h demokratiese gemeen=
skap wees.
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In sy eksperimentele skool het Dewey geprobeer om sy ideale ten
opsigte van die onderwys te laat uitkristialliseer.

Sy opvatting \Was dat die skool die bestaande sosiale bestel tot
h vereenvoudigde vlak moet reduseer sodat dit vir die kind be=
tekenisvol kan wees.376)

Inderdaad moes die skool h miniatuur gemeenskap wees waarin die
kind kon lewe en groei.377) Die skool moes wegdoen met die prak=
tyk dat dit h luisterskool is en meer daarop ingestel wees om dit
in h moderne werkskool te verander.378)

Van die opvoeder was dit verwag om die kind die beste opvoeding
te gee sodat hy h gesonde lewe kon voer en h gehoorsame en nuttige
staatsburger word.379) Die vroeëre rol wat die onderwyser op TI
podium geplaas het, moes verander.380) Die onderwyser moes op
dieselfde vlak as die leerlinge beweeg, saam met hulle na oplos=
sings vir sosiale probleme soek, situasies skep wat hul natuur=
like belangstelling sal prikkel, hulle met raad en advies bedien
en dan ook as hul leidsman optree.381)

3.13 h Beknopte oorsig oor die status van die opvoeder in
enkele Westerse lande in die twintigste eeu

Die hoë status wat aan die onderwyser in die twintigste eeu toe=
geken is kon alleenlik bereik word as gevolg van verbeterings
wat aan die onderwysstelseloor die jare heen aangebring is.
Die onderwys word nou as h professionele liggaam erken en dees=
dae geniet die onderwyser hoë professionele status ten spyte van
die sinisme waarmee sommiges dit wil inklee.

Soos voorheen vermeld, is die status van die onderwyser aan voor-
en teenspoed onderhewig. In byvoorbeeld Amerika het die vermoede
ontstaan dat die onderwyser se status besig is om terug te val
in die duisterheid waarin dit voorheen verkeer het. Redes vir
hierdie eroiSie van die onderwyser se status wat aangevoer word,
blyk die volgende te wees:

die onderwyser word dikwels in sy klaskamer geïsoleer;
professionele outonomie verminder;
ambisieuse onderwysers word aangemoedig om administrateurs te
word - advies wat die professie van menige talentvolle onder=
wyser beroof;382)
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die onderwysprofessie altyd maar sy rekrute uit die onderste
derde van kollege graduandi trek;
afname van die verdienvermoë van onderwysers relatief aan
dié van individue in ander beroepe en professies;
die opening van loopbaangeleenthede in ander terreine;
hoër vereistes vir sertifikate;
die besef onder kollegestudente dat beide onderwyseroplei=
ding en onderwys lae-status ondernemings is;
h afname in die kwaliteit van werksomstandighede en - omgewing
vir die onderwyser.383)

Die lae aansien wat die onderwyser deesdae geniet, het die idee
om onderwyser te word, minder gewild gemaak. Die "Gallys Poll
of the Public's Attitudes toward the Public Schools" het in 1983
bevind dat die populariteit van die onderwyser definitief afge=
neem het.384)

Alles is ook nie pluis met die status van die onderwysprofessie
in Skotland nie. In 1985 is die onderwys daar deur onderwyser=
stakings ontwrig en dit het hoofsaaklik gegaan oor die "under-
paid, under-valued, under-resourced and grossly over-stretched
teaching profession." 385)

Ten spyte daarvan dat die onderwysers in Skotland voel dat hul
status oor die afgelope dekade afgeneem het, word hulle nog
steeds hoog aangeskryf en die ontwrigting in die skole gedurende
die afgelope twee jaar het hierdie geloof geensins geskaad nie.

Dit word gereken dat die status van die "dominie"CSkotse onder=
wyser) verhoog sal word indien hy uit die staanspoor by onder=
wys- en beleidsbeplanning betrek word.386)

In Brittanje weer het die Thatcher-regering stappe in die Witskrif
afgekondig wat daarop gemik is om onder andere die professionele
doeltreffendheid van die onderwyser te verbeter.387)

Die onderwyser in Belgieë beleef h gevoel van onsekerheid en angs
ten opsigte van sy status wat veroorsaak word deur die vlaag
administratiewe verordenings en opdragte wat hy ontvang, die
voortdurende wysigings wat aan werksomstandighede aangebring
word en die afname in die geboorte syfer wat nou al tot die
sekondêre onderwys deurgewerk het.388)

https://etd.uwc.ac.za



130

In Denemarke aan die ander hand, word h beter prentjie geskilder
van die onderwys in die Folkeskole van daardie land. Die hoë
status van die onderwyser in Denemarke word toegeskryf aan die
relatief onafhanklikheid van die Deense onderwysers, hul homo=
gene en hoë professionele kwalifikasies en hul noue verbonden=
heid met die ouergemeenskap.389)

3.14 Opvoeders in Derde Wêreldlande

Met die onderwys in die Derde Wêreldlande gaan dit maar bene=
breek. Die probleme waarmee hierdie lande worstel, is moont=
lik nie so ernstig of so weerspanning soos dié van die onopge=
leide onderwyser nie.390) Afgesien van die feit dat die oor=
grote meerderheid van die onderwysers geen opleiding gehad het
nie, het die akademiese opleiding van bykans die helfte van
hulle nie verder as geringe primêre onderwys gevorder nie.391)
Wat die probleem meer gekompliseerd maak, is die feit dat dit
juis van hierdie halfgeskoolde onderwyser verwag word om feitlik
alle primêre skoolvakke te onderrig. Sou die leerkrag addisionele
kwalifikasies bekom, beteken dit h verlies vir die primêre skool.392)

Omdat die onderwys in die Derde Wêreldlande op die lees van massa=
onderwys en nuwe tegnieke geskoei moet wees,393.) word die lae
status van die onderwyser deur h aantal faktore in die hand ge=
werk. Die belangrikste hiervan is die geweldige leerlingtalaan=
was waarmee onderwyservoorsiening nie tred kan hou nie. Die
gevolg is dat h patroon van ondoeltreffende onderwysers wat
halfgeskoolde leerlinge oplewer, geskep word.39~)
Dit bring mee dat die kwaliteit van die produkte van die toevoer=
bron nie gebruik is om as onderwysers opgelei te kan word nie.)95)
Moontlike potensiële kandidate vir die onderwysberoep wat daar mag
wees, word afgeskrik deur die swak onderwystoestande 396) en die
negatiewe beeld wat die ouers oor die onderwys het.

Verder is die onderwyser self verantwoordelik vir sy lae aansien,
grotendeels omdat hy nie oor die nodige selfvertroue beskik nie;
hy homself veroordeel en hy verwag dat iemand anders sy probleme
sal oplos.397)
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3.15 Die onderwyser in die onderwysgeskiedenis van
Suid-Afrika

3.15.1 Die onderwyser in die vroeë onderwysgeskiedenis
van Suid-Afrika

Die eerste opvoeders wat in die Kaap aangetref is, was die
sieketroosters. In die buitedistrikte het die rondgaande
boeremeesters hierdie funksie verrig.398)

3.15.1.1 Die Sieketroosters (1652 - 1866)

Gedurende die eerste dertien jaar na die Blanke volksplanting
aan die Kaap was daar geen predikante nie. Die verantwoorde=
likheid om die inwoners van die Kaap geestelik te bearbei het
op die skouers van die sieketrooster gerus.399) Daarbenewens
het hulle onderwys aan sowel die kinders van die Blankeneder=
setters as dié van die gekleurdes gegee.400)

3.15.1.1.1 Opleiding

Die werwing van geskikte kandidate en die keuring van appli=
kante was onder andere aangeleenthede waarmee die Kompanje,401)
Kerkraad en sy Deputatiad res Indicas, Classis en Sinode in h

mindere of meerdere mate mee gemoeid was.402)

Wat die opleiding van die suksesvolle kandidate betref, kan
genoem word dat dit die verantwoordelikheid van die predikante
was. Behalwe die onderrig wat hulle ontvang het, moes die
kandidaat-sieketrooster die predikante vergesel tydens hul
besoeke aan siekes, afvalliges en behoeftiges.403)

Na hul voorbereiding is die kandidate geëksamineer in die
teenwoordigheid van die voorsitter van die Deputati. Besondere
klem is gelê op die lees van hoofstukke uit die Bybel, die
sing van Psalms en proefvertroosting.404)

Aan diegene wat die eksamen met goeie gevolg afgelê het, is
die instruksies, ten opsigte van hul werk, voorgelees, is hulle
gemaan om nie die funksies, wat eie aan die amp van h predikant
is, vir hulself aan te matig nie.405)
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Die kandidaat se opleiding het ten einde geloop wanneer hy
die "Confessie, den Catechismus en die synodale canones" as
h wettig-aangestelde sieketrooster onderteken het.406) Uit
Nederland is die sieketroosters verskeep na ander lande,407)
soos bv. Die Kaap die Goeie Hoop.

3.15.1.1.2 Kwaliteit

Persone wat tot die sieketroosters beroep toegetree het, het
uit verskillende agtergronde gekom, verskillende beroepe voor=
heen beklee en verskillende geloofsoortuiginge gehad. Sommige
het h mate van opvoeding gehad; ander weer, was geleerd.40B)

Eienskappe waarop veral gelet is wanneer h kandidaat vir die
amp oorweeg is, was sy opregtheid, morele standaard, sedelike
lewe en Christelike beginsels. Elke kandidaat was verplig om
h attestasie oor sy leer en lewe aan sy ondersoekers voor te
lê.409)

Die sieketrooster moes sy amp met waardigheid beklee en h

voorbeeldige lewe voer. Daardeur sou hy sy leerlinge inspireer
om sy voorbeeld te volg.

3.15.1 .1.3 Status

Sieketroosters was nie met hoë agting bejeën nie. Die ander
amptenare van die kampanje het min respek en waardering vir
hulonbaatsugtige taak gehad.410) Slegs sommige ouers en
veral die kinders het h mate van respek vir die sieketrooster
getoon.411)

Die vergoeding wat die sieketroosters van die Kampanje ontvang
/het, was nie voldoende nie. Sy salaris was egter aangevul deur

sekere voorregte wat hy geniet het, soos byvoorbeeld vrye maal=
tye en somtyds gratis woning.412)
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Die onderstaande tabel vergelyk die maandelikse salaris van h
sieketrooster met ander amptenare aan boord h skip:

TABEL C. 413)
Maandelikse salarisse van enkele amptenare van die Kampanje

Amptenaar Maandelikse salaris
(gulde)

Kaptein 80
Opperstuurman 50
Oppertimmerman 48
Onderkoopman 40
Barbier of opper-
chirurgyn 40
Sieketrooster 24

Die sieketrooster se karige salaris kon hom nie in staat stel
om ordentlike klere vir hulself of sy gesin aan te koop nie.414)
Die ouers van die kinders moes ook h finansi~le bydrae lewer
om die lewe van die sieketrooster verdraagsamer te maak.415)

Dit is dus duidelik dat die sieketrooster ook maar h sukkel
bestaan gevoer het, wat hom nie h ho~ aansien in die gemeenskap
besorg het nie.

3.15 .1 .1.4 Tug

Die sieketrooster se tug was streng.416) Omdat sy les hoof=
saaklik op die voorsê - agterna sê onderrigmetode berus het,
moes die sieketrooster noodgedwonge van uiterlike dissipline
gebruik maak om sukses te behaal. Dit was halledaagse ver=
skynselom die swartgeklede sieketrooster te sien met die
plak in die hand.417)

3.15.1.2 Die boeremeesters

Die boeremeesters is aangetref in daardie gebiede waar daar
nog nie skole opgerig was nie.418)
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Die boere wat dit kon bekostig, het hierdie rondreisende huis=
onderwysers in diens geneem om hul kinders te onderrig.419)
Hul gesogte dienste was hoofsaaklik daarop gemik om die kinders
voor te berei sodat hulle as lidmate van die kerk aangeneem kon
word.420)

3.15.1.2.1 Opleiding
-,

Die boeremeesters het geen onderwyser opleiding gehad nie.
Enige persoon wat kon lees en skryf, kon hom as 'n "Meester"
voordoen. Dit is dan ook nie verbasend om gedroste of ontslane
matrose, soldate en kompanjedienaars in die geledere van die
boeremeesters aan te tref nie.421)

3.15.1.2.2 Kwaliteit

Die moraliteit van sommige van die boeremeesters en die gehalte
van hul werk het veel te wense oorgelaat.422) Die boeregesinne
in die buite distrikte moes tevrede wees met hierdie toedrag
van sake aangesien hulle vir die onderwys van hul kinders op
die boeremeesters aangewese was.423) Al wat hulle verlang het,
was dat hul kinders h bietjie skryf, uit die Bybel lees en
Psalms sing.424)

3.15.1.2.3 Status

Die boeremeesters was met minagting beje~n. Hulle het h deel
uitgemaak van die ongepermitteerde onderwysers wat nie wou hê
dat hul bekwaamheid en lewe ondersoek moet word nie.425) Die
meeste van hulle was onbekwaam 426) en het hulle ook sleg
gedra.427)

Die boeremeesters het h salaris van tussen 10 en 18 gulden
ontvang.428) Ander voordele het tabak, voedsel, drank, huis=
vesting en somtyds h pak klere aan die einde van h jaar, inge=
sluit.429)
Benewens hulonderrigtaak het die boeremeesters ook sekere
plaaswerkies gedoen.430)
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Hierdie addisionele verpligtinge onderstreep die feit dat die
boeremeesters nie daarop kon aanspraak maak dat hulle die kin:
ders h deeglike opvoeding kon gee nie. Verder het hulle van
plaas tot plaas getrek,431) wat h aanduiding is dat hulle nie
juis bekommerd was oor die sukses van hulonderwys nie. Hierdie
swak beeld van die boeremeesters het h slegte naam aan die
onderwyser besorg.432)

3.15.1.2.4 Dissipline

Die boeremeesters het geen dissiplinêre probleme ondervind nie.
Die klasse was maar klein en vir enige oortreding van watter
aard ookal is daar wreed opgetree.

Die ouers het nie geglo in h onderwyser wat nie die rottang
kon gebruik nie.433)

3.15.1.2.5 Slotsom

Die ontwikkeling van die status van die opvoeder was h geleide:
like proses wat oor baie jare plaasgevind het. Die uiters sta:
dige verloop was te wyte aan sekere faktore waarvan die volgende
die belangrikste is:
- aan die begin van die onderwysgeskiedenis van die wêreld was

die onderrig van kinders nie as h essensiële aspek van die
daaglikse leefwyse van die mens beskou nie;

- die onderrigtaak was aan die minderbevoorregtes en die minder:
geskiktes toevertrou;

- onderrig moes onder uiters treurige omstandighede volvoer word;
- die staat nie verantwoordelik vir die onderwys was nie met die

gevolg dat die ouers wat dit kon bekostig die onderwysers self
moes betaal;
oor die algemeen ongeorganiseerde onderwys in feitlik elke
land aan die orde van die dag was;

- onderrig nooit meer moes wees as bloot die oordra van slegs
h basiese kennis nie. Dit blyk dat die invloed van genoemde

faktore daartoe gelei het dat die opvoeder geminag en sy taak
gering geskat is.

https://etd.uwc.ac.za



136

Dit móét egter hier bygevoeg word dat die status van die onder=
wyser nie in alle lande en by alle volke op h gegewe tydperk
op h laagtepunt verkeer het nie. By die vroe~ Joodse volk
byvoorbeeld, waar onderwysgee h heilige amp was, is die Joodse
seun geleer om sy onderwyser as h geestelike ouer en tot h
groter mate as sy natuurlike vader en moeder te eer.

Waar die staat wel beheer oor die onderwys uitgeoefen het,
soos byvoorbeeld in die geval van Sparta, het die opvoeder
h ho~sosialeprofiel gehad. Sparta het sy eie opvoeders uit
die geledere van vooraanstaande persone aangestel.

Die voorbeeld wat Sparta gestel het en die aandrang van
Quintilianus dat die uiterste sorg by die keuring van h

kinderjuffrou en onderwyser uitgeoefen moet word, het min
daartoe bygedra om die maatskappy se agting jeens kleinkinder=
onderwys in beide Athene en Rome te verbeter. Die ho~r stande
Grieke en later die Romeine het slawe vir hierdie funksie in
diens geneem.

Die status van die opvoeder wat gevorderde vakke soos bv.
filosofie en retoriek onderrig het, was heelwat ho~r. Die
eerste leermeesters van hierdie ho~r vakke, nl. die Sofiste,
kon nie eintlik enige respek by die publiek afdwing nie. Die
rede hiervoor was hul radikale opvoedkundige leerstellings
en die feit dat hulle betaling vir hul dienste ge~is het.

Dus, in teenstelling met wat later die aanvaarbare sosiale
norm geword het, het die agting wat die samelewing jeens die
opvoeder gekoester het, van die opvoeder se amateur - en nie
van sy professionele status nie, afgehang.

In die Middeleeuse tydperk was Karel die Grote terde~ bewus
van die donkerte waarin die onderwys gehul was. Om hierdie
rede het hy h beroep op alle onderwysers gedoen om met die
onderrig van kinders behulpsaam te wees.

Vanaf die sesde tot die tiende eeu was die kerk die enigste
gemeenskapsinstansie wat onderwys behartig het.
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Die priesters aan wie die onderrig van kinders toevertrou is,
het h lae statusposisie gehad terwyl die biskop wat aan die
hoof van die skool gestaan het, h ereplek in die gemeenskap
beklee het.

Die toekenning van grade om onderwys te gee deur die Middel=
eeuse universiteit, het die status van onderwysers op hoër
en meer professionele vlakke geplaas.

Gedurende die veertiende tot die sestiende eeu was die onder=
wystoestande nog beroerd. In hierdie tyd was die skole deur
onbevoegde persone beman wat tot gevolg gehad het dat op pri=
mêreskoolonderwysers wat in so h personeel gedien het, neerge=
sien is.

Die finale oplossing om onderwysers vir hul beroep professioneel
op te lei, het h groot deurbraak vir die status van die onder=
wyser in die laaste helfte van die sestiende eeu versoorsaak.
Vanaf daardie tyd het die onderwystoestande stadigies verbeter,
asook die onderwyser se status. Laasgenoemde is nog meer stu=
krag verleen deur die ontstaan van onderwysverenigings in die
negentiende eeu.

Soos die onderwys op h beter en meer gesonde georganiseerde
grondslag geplaas is, en aan die onderwyser al hoe beter diens=
voorwaardes en diensomstandighede toegeken is, het sy status
stelselmatige groei ondergaan.

Die geskiedenis van die status van die onderwyser op Suid-
Afrikaanse bodem het min of meer dieselfde loop as inoorsese
lande geneem.

Die eerste Blanke persone wat die onderwys hier gedien het,
was die sieketroosters. Hulle was nie werklik vir die onder=
wys opgelei nie, maar het nietemin die taak behartig aangesien
ander geskikte persone nie beskikbaar was om onderrig te gee
nie.
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Die betreklike lae status wat die sieketroosters as onderwysers
gehandhaaf het, is te wyte aan die swak vergoeding wat hulle
ontvang het en die feit dat onderwys nie hul eerste prioriteit
was nie.

Die boeremeesters wat hul verskyning later gemaak het en meestal
op verafgeleë plekke aangetref is, was geensins hoog aangeskryf
in die gemeenskap wat hulle gedien het nie. Hierdie lae status
van die onderwys en die boeremeester - hy het ook as "Meester"
bekend gestaan - het tot in die twintigste eeu voortbestaan,
soos in die volgende deel van hierdie hoofstuk aangedui sal
word.
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3.15.2 Die opvoeder in die laaste helfte van die negentiende
eeu en in die twintigste eeu

Die onderwyspad waarlangs die pioneeronderwysers voortgesukkel
het, is gevolg deur "Meester" wat algaande 'n toenemend bedui=
dende rol in die geestelike opheffing van die gemeenskap ge=
speel het. Ongeag die lae status wat aan hom toegeken is, het
hy op 'n besondere wyse die gemeenskap bearbei, hul lief en leed
gedeel en as 'nonwrikbare anker onder in hullew.e gestaan. Dfe rvruq
van sy arbeid was nie net sigbaar in die intellektuele gedy van
sy leerlinge nie, maar ook in die hoë agting en respek waarmee
die gemeenskap hom bejeën het.

3.15.2.1 Die periode 1839 - 1900

Voor 1839, toe onderwysbeheer nog in die hande van die Neder=
duitse Gereformeerde Kerkraad was,434) het die onderwys oor
die algemeen maar swak daar uitgesien 435) en het die onder=
wyser nie 'n noemenswaardige status gehandhaaf nie.436) Die
status van die Kleurlingonderwyser was nog slegter daaraan toe
omdat die onderwys wat die minderbevoorregte Kleurlinggemeenskap
ten doel geval het, nie van'n standaardgehalte was nie en die
werksomstandighede en geriewe te veel na wense oorgelaat het.437)

Die verskillende sendinggenootskappe wat vir die grootste gedeel=
te van die Kleurlingonderwys verantwoordelik was, moes onder
moeilike omstandighede en sonder enige staatshulp of erkenning,
Kleurlingonderwys self finansier.438)

Na die totstandkoming van die Onderwysdepartement in 1839 wat
die onderwysbeheer op 'n georganiseerde grondslag geplaas het,439)
en sendingonderwys deur die staat sedert 1841 gesubsidieer is,440)
is aan die onderwyser 'n effens verbeterde posisie besorg.

'n Faktor wat baie beslis 'n nadelige invloed op die status van
die onderwyser gehad het, was die uiters swak ekonomiese posisie
waarin die onderwyser homself bevind het.
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h Salaris wat aan hom h goeie en gerieflike lewe moes bied,
was in wese ontoereikend om aan hom enige noemenswaardige
status te verleen.

Toe die eerste vry skole in 1822 tot stand gekom het, het die
onderwysers h vasgestelde salaris van R120 per jaar plus h
huistoelae ontvang.441) In 1843 is sy salaris en indiensneming
vir h tydperk van 3 jaar deur die staat gewaarborg,442) h
situasie wat die dienstyd van die onderwyser nie vreeslik
verseker het nie.

Die staat het egter by verskeie geleenthede h minimum salaris
geprobeer vasstel, maar dit het nie geslaag nie. Dit was in
h mate te wyte aan die feit dat geen formele onderwysopleiding
van voorgenome onderwysers vereis was nie. Die tekort aan op=
geleide onderwysers het h toestand laat ontstaan waar enigeen
wat h bietjie kon lees en skryf vir die onderwys aanvaarbaar
was.443)

h Verslag wat in 1855 uitgebring is, het die onderwysstelsel
in h algemene toestand van wegkwyning gevind en die agteruit=
gang aan die ontoereikende getalonderwysers en lae besoldiging
toegeskryf. Die kommissie het h salarisverhoging sterk aanbe=
veel met die hoop dat die haglike onderwystoestande daardeur
te bowe gekom sou word.444)

In die Skiereiland en distrikte het die onderwysers se salarisse
van so laag as R20 per jaar tot R400 en meer per jaar gewissel.445)
In die geval van die sendingskole kon die onderwyser se salaris
nie op h vaste skaal gepen word nie, aangesien die plaaslike ge=
meenskap die onderwyser moes besoldig en hoewel die staat hdeel
van die salaris betaal het, het die staat se salaristoelae van
die bedrag wat plaaslik ingevorder kon word, afgehang.446)

Die finansiële posisie van die onderwysers het egter nie staties
gebly nie. Verbeteringe is van tyd tot tyd aan sy salaris aange=
bring. Later het h skoolhoof van hA-skool h jaarlikse salaris
van nagenoeg R600 ontvang met h vryonderwyserswoning op die koop
toe. Die hoof van h groterige sendingskool het h kleiner salaris
ontvang. Sy vergoeding was gemiddeld R120 per jaar.
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Benewens die feit dat ~endingskoolonderwysers swak vergoed is,
was daar ook weinig sprake van uniformiteit t.o.v. hul salaris=
se. Sendingskoolhoofde se salarisse het van R48 tot R200 per
jaar gewissel, en dié vir assistente tussen R24 tot R120 per
jaar.447)

Die swak vergoeding wat die onderwysers vir hul dienste ont=
vang het, het inderdaad h nadelige invloed op die werwing van
rekrute vir die onderwysberoep gehad en het eweneens veroorsaak
dat dit h swakerige houvas op dienende onderwysers gehad het.

Gedurende die tydperk 1842 tot 1854 het 353 studente die Normaal
Skool te Kaapstad bygewoon en 66 was in die hoërklasse. Van
hierdie getal het slegs 12 as onderwysers afgestudeer, maar
geeneen het tot die onderwys toegetree nie. Dieselfde het vir
kwekelinge en assistent-onderwysers wat hulopleiding by eerste=
klas skole ontvang het, gegeld. Sedert 1842 is 65 opgelei en
slegs 12 het onderwysposte aanvaar. Ander onderwysers het hul
poste in eersteklas skole bedank en net een het h beter pos ~et
beter vooruitsigte aanvaar.448)

Wat die onderwysstelsel nog h verdere slegte reuk gegee het,
was die misbruik wat met toelae gemaak is en wanpraktyke wat
geheers het. Sommige bestuurders het nie die volle salaris
waarop onderwysers geregtig was, aan hulle uitbetaal nie.449)
Voorts het die gebruik ontstaan om te veel kinders in h klas=
kamer te stop om daardeur h groter toelae te ontvang. Hierdie
gebruik het beslis afbreuk aan die onderwys gedoen.450)

In 1855 is die stelsel om die onderwyser op h driejarige grond=
slag aan te stel, steeds voortgesit en sy salaris (insluitend
die staatstoelae) wat vasgestel is, was R120 vir die eerste jaar,
R130 vir die tweede jaar en R140 vir die derde jaar. h Vry woning
en tuingrond was byvoordele wat hom toegeval het. Sou die leer=
lingtal bokant dertig styg, is die klasgeld wat deur al die leer=
linge bokant dertig betaal is, tussen die onderwyser en die trus=
tees verdeel.451)

Die departement was blykbaar bewus van die lae salarisse wat aan
die onderwysers betaal is en die swak werk wat dit tot gevolg ge=
had het.
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Vandaar dat Langham Dale aanbeveel het dat h "Capitation
grant" van 50 sent aan 'n onderwyser betaal word vir elke
leerling wat hoër as die neergelegde slaagvereiste presteer
het.452)

Die Onderwyswet van 1865 het die waarborg- of die R2 - vir
R2 - stelsel ingelei. Die staat het R2 bygedra vir elke
R2 wat plaaslik deur die gemeenskap vir onderwys ingevorder
is.453) Hierdie steisel het meegebring dat die Kleurling=
gemeenskap moes betaal vir die onderwys van hulle kinders.
Verder het die onderwyser se salaris afgehang van die goed=
geeftigheid en ekonomiese toestand van die gemeenskap waar
hulle onderwys gegee het.454)

h Stelsel wat bekend gestaan het as die "Payments-by-Results"-
stelsel, is in 1882 deur Dale voorgestel en in 1884 in prokla=
masie nr.183 vervat. Hierdie addisionele vergoeding is aan
onderwysers toegeken wat goeie uitslae gelewer het in skole
waar die skoolbywoning goed was. Dit het egter net gegeld vir
skole in die dunbevolkte platteland.455)

Eers in 1887 het die Kleurlingonderwyser weer aan die beurt
gekom om h verbeterde salarispakket te ontvang. Intussen is
die onderwysers in openbare skole bevoordeel deur middel van
spesiale regulasies wat aan hulle gunstige materiële vergoeding
besorg het. Twee gevalle wat as voorbeelde kan dien waar die lot
van Kleurlingonderwysers nie in aanmerking geneem is nie, is
die volgende:

a) In 1874 is aan sekere skole fondse voorsien wat gebruik
moes word vir die salarisse van addisionele assistent=
onderwysers.

b) Sedert 1875 is goeie dienstoelaes aan onderwysers betaal
wat vir vyf jaar volgehoue en bevredigende diens onder
die departement gelewer het.456)

Oor die algemeen was die onderwysers nie tevrede met hul
ontoereikende salarisse nie. Daar het stemme opgegaan om
hul lot te bepleit, maar Langham Dale het betoog dat h ver=
hoging nie voor die voet aan onderwysers toegeken moes word
nie.
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Hy het sy redes as volg aangevoer:

a) Baie gebruik die onderwys as h afspringplek vir beter
betalende posisies later.

b) Sekere skole se gehalte werk is swak en regverdig nie
verdere uitgawes van publieke geld op hulle nie.457)

Soos alreeds genoem, is eers weer in 1887 aandag aan die
salarisposisie van die Kleurlingonderwyser gegee. Die
salarisverbeterings wat die onderwyser te beurt geval het,
het ook voorsiening vir goeie dienstoelaes en pensioene
gemaak.458)

In 1897 is bepaal, soos in 1865, dat die Kleurlinggemeenskap
medeverantwoordelik gemaak word vir die onderrig van hulkin=
ders. Die gemeenskap se finansiële bydraes het deel uitgemaak
van die onderwysers se salarisse.459)

Die salarisvoorsiening vir onderwysers wat hoofsaaklik op die
waarborgstelstel van 1865 gefundeer is, en wat tot aan die
einde van die 19de eeu gegeld het, het heelwat leemtes gehad.

Eerstens was die waarborgstelsel nie tot die maksimum benut
nie. Die probleem was dat die skoolkommissie in baie gevalle
nie h groot genoeg bydrae kon waarborg wat deur die staat ge=
ewenaar sou word nie. Tweedens was die "Payments-by-Results"-
stelsel bykomende vergoeding vir slegs sekere onderwysers.
Die oorgrote meerderheid skole het nie daarby gebaat nie. Selfs
die goeie dienstoelae het slegs vir onderwysers wat uitstekende
werk gedoen het of wat in die goeie guns van die inspekteurs
was, h addisionele inkomste besorg. Ook is geen minimum of
maksimum salaris vasgestel nie en die basiese salaris van
menige onderwyser het vir lang tydperke op dieselfde vlak gebly.
Verder het daar geen gereelde jaarlikse salarisverhogings en h

behoorlike pensioenskema bestaan nie. Nog minder was daar sprake
van h eenvormige salarisstelsel. Dan was dit ook nie snaaks om
gevalle aan te tref van onderwysers wat oor dieselfde kwalifikasies
beskik het, maar nie dieselfde besoldiging ontvang het nie.
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Hierdie anomalieë wat in eksistensie in die salarisstruktuur
was, het die onderwysers h onsekere tydperk laat beleef.
Nie net het dit die onderwyser se status nadelig getref nie,
maar ook was dit h oorsaak van die swak gehalte van die onder=
wys wat die 19de eeu gekenmerk het.460)

Ander faktore wat bygedra het tot die lae status van die
onderwyser, het die swak gehalte van die onderwys, onopge=
leide en lae kwalifikasies van onderwysers ingesluit.

Reeds in 1837 was dit vir Bell en Herschell duidelik dat die \
heersende swak onderwystoestande h uitstekende teelaarde vir
dronk, berugte karakters geword het, h toedrag van sake wat
niks goeds vir die status van die onderwyser beteken het nie.
Om h gesonde onderwysklimaat t~ skep wat aantrekliker vir enige
voornemende onderwyser sal wees, het hulle aanbeveel -dat groter
staatsbesteding vir die betaling van aantrekliker salarisse vir
onderwysers, die instandhouding van skoolgeboue en die aankoop
van skoolmateriaal, van nader beskou moet word.461) Daarbenewens
het Herschell hom sterk ten gunste daarvan uitgespreek dat die
onderwys as h onafhanklike professie moet fungeer.462)

In 1861 het die S.G.O. in sy verslag gewag gemaak van die feit
dat die onderwys in h treurige toestand was. Gevalle by skole
is aangetref waar kleiner klasse in die hande van monitors ge=
laat is. Die monitors was net so onbekwaam as die kindertjies
vir wie hulle leiding moes gee.463)

Die swak gehalte van die onderwys kan ook toegeskryf word aan
die swak beheer en kontrole wat deur die bestuurder uitgeoefen
is. Dit het geleenthede geskep vir die lustelose en onywerige
om kanse in die onderwys te waag.464)

Die groot struikelblok in die onderwys was egter die swak toe=
geruste onderwyser wat benewens die lae salaris wat hy ontvang
het, ook nog onder treurige toestande sy onderrigtaak moes uit=
voer.

https://etd.uwc.ac.za



145

In die vroeë jare van die onderwysgeskiedenis in Suid-Afrika
het daar geen fasiliteite vir die opleiding van onderwysers
bestaan nie. Die monitor-stelsel was die enigste in gebruik
wat h mate van opleiding aan aspirantonderwysers kon verskaf.465)

Verder moes die ouers tevrede wees met enigeen wat hul kinders
kon leer lees en skryf. Die platteland en verafgeleë gebiede _
was hierdeur die ergste getref. Persone "of law moral character
and requirements" was dikwels in sulke plattelandse skooltjies
aangetref.466)

Met die Kleurlingonderwyser het dit glad nie beter gegaan nie.
Baie van hulle was swak toegerus ten opsigte van skolastiese
bekwaamhede en algemene agtergrond met die gevolg dat die ge=
halte van die werk in die skole dienooreenkomstig daaronder
gelei het. 467)

Die De Villiers-kommissie het aanbeveel dat die skoolrade ge=
magtig word om die bestaande sendingskole oor te neem sodat
werk gemaak kon word om hul peil van onderwys op te hef, maar
hiervan het niks gekom nie. Onder Sir Langham Dale kon geen
vooruitgang in Kleurlingonderwys bespeur word nie, aangesien
die Onderwys Departement se eerste prioriteit die onderwys
van die Blanke kind was.468) In hierdie verband het die A.P.O.
in 1909 berig dat dit geblyk het dat dit die skoolrade se
menings was dat dit vir die Kleurlinge "hun onderwijs moet zoo
gering mogelijk zijn,,469)
In die breë gesien was die gehalte van die onderwysers in die
algemeen maar swak. Die De Villiers-kommissie van 1879 het
tot die gevolgtrekking gekom dat h groot getalonderwysers in
openbare skole nie behoorlik vir hul taak toegerus was nie.
Die dilemma waarin die onderwys departement hul self gevind
het, was dat hulle nuwe applikante nie te streng kon keur nie
aangesien daar maar min onderwysers beskikbaar was.470)

Die beeld wat Donald Ross van die gehalte van die onderwysers
en die onderwys in die algemeen gekry het tydens sy inspeksie=
reis in 1883 deur die land, het hom hoegenaamd nie beïndruk nie.
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Sy bevinding was dat die onbeduidende onderwyser nog aangetref
is met dieselfde gebrek aan "moral stamina and intellectual
capacity and refinement" as die boeremeesters.471)

Dat die owerheid geensins onverskillig en onsimpatiek teenoor
die onderwys wou staan nie, veral nadat dit bevind is dat onder=
wysposte deur heelwat onbevoegde persone beman is, kan gesien
word in die pogings wat aangewend is om hierdie probleem te
probeer oplos.

Eerstens het die owerheid gepoog om so vér moontlik gekwalifi=
seerde leerkragte in alle poste aan te stel.472) Waar daar
nog steeds h onderwystekort voorgekom het, is onderwysers in
oorsese lande gewerf en toegelaat om na Suid-Afrika te immigreer.473)
h Ander poging was om onderwysers self op eie bodem op te lei.474)
Ten laaste is die kwekelingstelsel aangemoedig om te ontwikkel475)
en uit te brei.476)

Die skema om immigrante-onderwysers in poste aan te stel, was nie
h reuse-sukses nie. Hulle het min entoesiame getoon om in die
staatsdiens aan te bly. Tussen 1842 en 1855 het dit geblyk dat
sowat 13 onderwysers in Eersteklas skole hul aanstellings bedank
het en almal behalwe een het daarin geslaag om meer invloedryke
of beter betalende werkgeleenthede te bekom.477)

Die pogings om onderwysers op te lei was nie elke keer met sukses
bekroon nie. Die eerste Normaal Kollege is in 1842 gestig. Sy
deur was vir drie jaar oop en in daardie tydperk het nie henkeIe
onderwyser afgestudeer nie. In 1859 het die N.G. Kerk onderwysers
opgelei, maar ook daar is probleme ondervind. In 1859 is die
Normaal Kollege gesluit nadat dit bewus geword het dat dit nie aan
sy doel kon beantwoord nie. In 1878 is die beheer van die Kollege
deur die N.G. Kerk oorgeneem om in later jare h staatsinrigting
te word.478)

Dit was Rose-Innes wat in 1842 aandag aan die kwekelingstelsel
gegee en kwekelinge en assistent-onderwysers laat oplei het.
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Hierdie skema het eweneens min sukses behaal; van die 65
kandidate wat as kwekelinge en assistent-onderwysers indiens
geneem is, het slegs 6 aanstellings in h staatskool aanvaar;
van hierdie ses het almal behalwe een tot h ander diens toe=
getree.479)

Met die kwekelingstelsel is nietemin voortgegaan en nadat
dit in 1858 van owerheidsweë sy amptelike beslag gekry het,
het dit vir vele jare as die vernaamste bron van onderwyser=
voorsiening gedien.480)

Vir die departement was die wantoestande in die onderwys h

steen des aanstoots. Ross het h oplossing vir die probleme
in die daarstelling van h nasionale onderwysstelsel gesien.
Hy het ook voorgestel dat alle Derdeklas Skole waaraan on=
bevoegde of ongekwalifiseerde onderwysers verbonde was, ge=
sluit moes word. Die oprigting van goeie primêre skole asook
iekondêre of intermediëre skole sou van meer waarde vir die
onderwys wees.

Verslae van die S.G.O., van inspeksies en kommissies het dit
duidelik na vore gebring dat die swak gehalte van die onder=
wys en karige salarisse wat aan onderwysers betaal is, faktore
is wat tot die lae status van die onderwyser aanleiding gegee
het. Boonop was die oorgrote meerderheid van die onderwysers
laag gekwalifiseerd; hulle het slegs oor h T3-sertifikaat be=
skik. Hierdie sertifikaat kon kwekelinge na drie jaar van
opleiding na St.vi verwerf.

Teen die einde van negentiende eeu het dit baie duidelik ge=
word dat die kwekelingstelsel uitgedien geword het en vervang
moes word deur h onderwyseropleidingsprogram wat h hoë status
aan die onderwyser sou besorg. Aan hierdie gedagtes is wel
aandag gegee en in die twintigste eeu is die kwekelingstelsel
met h meer progressiewe en doelmatige onderwyseropleidingskema
vervang.
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3.15.2.2 Die periode vanaf 1900

Op hierdie stadium sal dit sekerlik vanpas wees om uit te wys
dat hoewel die onderwys vir Blankes en dié vir Kleurlinge
skouer aan skouer ontwikkel het, daar tog h wesenlike verskil
tussen die twee groeperinge se statusse ingetree het. Hierdie
verskil in status het kop uitgesteek deurdat Kleurlingonderwys
vanaf die vroegste tye h afsonderlike rigting ingeslaan het.
Nieteenstaande die feit dat daar geen landswette was wat h

ouer verhinder het om sy kind na h skool van sy eie keuse te
stuur nie, het h situasie ontstaan waar sosiale status hom
grootliks laat geld het. In die onderskeie kerk- of sending=
skole is die minderbevoorregte kleurlingkinders opgeneem.481)

In 1893 is afsonderlike onderwys aan Blank en nie-Blank opge=
dwing en die Skoolraadswet van 1905 het die beginsel verder
verskans. Sedert 1911 mag Kleurlingkinders nie meer openbare
Blanke skole bywoon nie.482)

Eers vanaf 1930 is die onderwys vir Kleurlinge afsonderlik van
Bl k d d . . t 483) tIt . . 9 3an e on erwys gea mlnlS reer, erwy we gewlng In 1 6
die onderwys vir die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-
Afrika totaal gesegregeer het.484)

In die praktiese uitvoering van h beleid van afsonderlike
onderwys, word bevind dat die Kleurlinge en Bantoes altyd
aan die kortste ent getrek het. Segregasie in skole wat
deur publieke fondse ondersteun word, het vir h geruime tyd
minderwaardige akkommodasie en ontoereikende fasiliteite vir
die Kleurlinge beteken. Desgelyks het dit die salarisse van
onderwysers geaffekteer - die minsbetaalde onderwysers is in
die Kleurling- en Bantoeskole aangetref.485)

Baie van die onderwysers het ongelukkig gevoeloor die lae
status wat aan hul beroep gekoppel is. Die gevolg is dat
minder rekrute na die onderwys getrek kon word. Die min be=
langstelling kan toegeskryf word aan die klein salarisse van
onderwysers, die min respek wat ouers en jongmense vir die
onderwys gehad het en die heersende onkunde ten opsigte van
die onmisbare belangrikheid van die onderwyser.486)
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Die ongelukkiges wat alreeds hul toetrede tot die onderwys
gemaak het, het dit verlaat na twee jaar nadat hulle die
departementele verpligting nagekom het.487)

Behalwe diegene wat die onderwys verlaat het, het onderwysers
in hul menigtes hul poste gewissel en die redes hiervoor was
dat dit die enigste wyse was wat h swak-betaalde onderwyser
kon vind om sy posisie te verbeter. Daar was geen salaris=
verhogings, geen hoop op bevordering en die natuurlikste be=
geerte was om h beter betalende pos te bekom, met ander woorde,
om h meer vrygewige skoolraad te vind.488)

Die Fremantle-kommissie het in 1912 die volgende faktore wat
die onderwys onaantreklik en ongewild gemaak het, geldentifi=
seer: karige salarisse, gebrek aan h bevredigende pensioenskema,
onsekerhei9 van diens, gebrek aan afdoende status, ontoereikende
opleidingsfasiliteite en gebrek aan vryheid.489)

Die bevinding van die Russel-kommissie(1914)was dat die grootste
grief van die onderwysers die ongelyke skale van staatstoelaes
soos neergelê vir assistente in die drie klasse van openbare
skole, was. Die twee onderwysorganisasies 490) het aanbeveel
dat salarisse onafhanklik van die plaaslike owerhede vasgestel
moes word deur die invoering van stelselmatige salarisskale met
bepaalde salarisverhogings. Die kommissie het op sy beurt nuwe
skale aanbeveel met verhogings wat tussen R10.00 en R20.00 per
jaar gewissel het. Voorts het die kommissie gevoel dat die
diensvoorwaardes vir onderwysers in verafgeleë plekke billiker
gemaak moes word. Verlofvoordele en h nuwe pensioenskema is
ook voorgestel.491)

Daardie onderwysers wat teen wil en dank in hul poste aangebly
het, het afwagtend na Uniewording uitgesien, aangesien hulle
gemeen het dat dit ook die einde sou wees van verdeelde onder=
wysbeheer, ongelyke salarisse in die verskillende provinsies
en derhalwe die lae status wat aan die onderwys vasgekleef het.
Die teleurstelling vir veral die Kaaplandse onderwysers was
groot toe dit nie kon geskied nie.492)

https://etd.uwc.ac.za



150

By verskeie geleenthede en op besonderlike wyse is die gehalte
van die Blanke onderwyser verbeter, wat meegebring het dat die
status van die Blanke onderwyser ooreenstemmend op h hoër vlak
gebring is ten opsigte van die onderwys.

Die eerste wysiging wat plaasgevind het, was die vervanging
van die ou plaaslike beheer met die nuwe skoolrade en komitees
in 1905.493) Die voordele van die skoolrade is dat volle aan=
dag aan onderwysaangeleenthede gewy kan word en tweedens het
dit vir h meer stabiele vorm van vergoeding gesorg en kon hulle
aan die Blanke onderwyser h groter salaris betaal. Die bronne
van inkomste vir die Blanke onderwyser se salaris was die staats=
toelaes, die ouers se bydraes en die plaaslike onderwysbelasting.494)

Die Tweede wysiging het in 1910 gekom toe die beheer van Blanke
onderwys onder een gesag, die Provinsiale Administrasie, geplaas
is wat onderwys namens die Sentrale Regering bedryf het. Daarbe=
newens kon die Blanke onderwysers deur bemiddeling van twee ge=
saghebbende onderwysorganisasies hul vertoë oor onderwysaange=
leenthede tot die owerheid rig.495)

Derdens is die toelatingsvereistes tot die kwekelingstelsel ver=
hoog 496) en vierdens is die omstrede tugordonnansie na hewi~e
argitasie in 1920 herroep.497)

Ook op sosiale en ekonomiese gebied is die status van die on=
derwyser verhef.498) Die onpopulêre waarborgstelsel wat soveel
inherente gebreke en leemtes gehad het, is uiteindelik in 1905
afgeskaf toe die Skoolraadswet van krag geword het.499) Ofskoon
die afskaffing van hierdie stelsel nie algehele verligting in
al die skoolraadgebiede gebring het nie, het die verandering
tog die weg na h salarisstruktuur wat op skale gebasseer is,
gebaan. Ordonnansie 12 van 1918 het aan die onderwysers h

nuwe salarisskaal toegeken.500)

Laastens is die status van die onderwyser verhoog namate hy
meer seggenskap in die onderwys gekry het.
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Hy is as lid toegelaat in die eksamenkommissies, die boek=
kommissie, die Adviserende Raaddiens, en sy hulp is gevra
wanneer nuwe leerplanne opgestel moes word.501)

Die gehalte van Kleurlingonderwys was op h lae peil as dit
met Blanke onderwys vergelyk word. Die toestande waaronder
die Kleurlingonderwyser sy onderwystaak moes verrig, was
betreurenswaardig. Daagliks is hy gekonfronteer met groot
klasse, ondoelmatige klaskamers, h maksimum toelae van R150
per jaar en geen vasgestelde minimum salaris nie. Een ern=
stige effek van hierdie toestande en vernaamlik die lae
salarisse wat aangebied is, was dat ouers van belowende kin=
ders al hoe meer onwillig geword het om hul kinders toe te
laat om tot die onderwys toe te tree. Die ouers het ander
en meer belonende beroepe vir hul kinders verkies.502)

Hieruit kon afgelei word dat die gemeenskap terdeë bewus
was van die lae status van die Kleurlingonderwyser en dat
die beroep slegs die swakker tipe kandidaat kon trek.

Die agterstand wat Kleurlingonderwys getoon het, het die
Kleurlingonderwyserkorps nie gelukkig gestem nie. Daadwerk=
like pogings moes aangewend word om die status van die
Kleurlingonderwyser naastenby op dieselfde vlak as dié van
die Blanke onderwyser te bring.

Dit het geblyk dat h oplossing gevind sou word in die skepping
van h verenigde front wat sou dien as h gesaghebbende spreek=
buis waaragter die kragte van die onderwyserskorps gemobiliseer
kon word. h Onderwysersvereniging moes gestig word en die
eerste poging het te Grahamstad plaasgevind, maar daarvan het
niks gekom nie. h Paar jaar later, in 1905, is weer onsukses=
vol geprobeer om die stigting van h onderwysersvereniging van
stapel te laat 100p.503) Eers in 1913 is h onderwysersvereniging
wat as die "Teachers'League of South Africa" bekend gestaan het,
tot stand gebring.504) Die "Teachers'League" was daarop aange=
wys om h wakende oog oor die onderwys en al sy fasette te hou.

https://etd.uwc.ac.za



152

h Groot beletsel in die weg van die vooruitgang van Kleurling=
onderwys het geblyk om in h mate in die beheer daarvan gesen=
treer te wees. Soos alreeds genoem, was die beheer van Kleurling=
onderwys in die hande van die sendinggenootskappe gesetel en die
koste om dit te dra het h te groot las vir hulle geword. Vandaar
dat aartsdeken Brookes die regering versoek het om die verantwoorde=
likheid van Kleurlingonderwys oor te neem.S05)

Een aspek waarop die "Teachers· League" sy aandag nougeset toege=
spits het, was die salarisse van onderwysers. In die praktyk
het daar afsonderlike salarisskale vir onderwysers in sending=
skole bestaan.506) Die hoofdoelwit van die "Teacher~ League"
sou dan wees om die sendingonderwyser in die onderwyser-salaris=
skema van die openbare skole ingesluit te kry.507)

Bowendien het die "Teacher~ League" die onderwyser se salarisse
ewigdurend met die salarisse van ander beroepslui en dié van
Blanke onderwysers vergelyk. So byvoorbeeld is gevind dat h

vulliswabestuurder van die Kaapse munisipaliteit h salaris van
R220 per jaar verdien het wat baie meer as die Kleurlingonder=
wyser s'n was.508) Die beginsalaris van h Kleurling-assistent
was R144. h Blanke onderwyser met omtrent dieselfde kwalifika=
sies het met R270 begin. Na 23 jaar het h Kleurling R240 ver=
dien terwyl die blanke al R900 gekry het; h verhoging van 20
sente per maand in die geval van die Kleurling en R2.50 per
maand in die geval van die Blanke.509) Vir die "Teachers'
League" was dit onaanvaarbaar dat die waarde van h Kleurling=
onderwyser 25 persent minder is as di; van h Blanke s'n sou
wees as in ag geneem word dat almal dieselfde werk moes doen.510)

Hierdie groot verskille in salarisse tussen Kleurling en Blank
kon ontstaan het aangesien staatsbesteding ten opsigte van die
onderwysers se salaris sodanig was dat die Blanke onderwyser
daardeur bevoordeel is. In 1912 het die totale bedrag wat aan
die salarisse van onderwysers bestee is, R2 488 892 beloop waar=
van R2 205 288 aan onderwysers in Blanke skole betaal is en die
balans van R183 604 tussen die onderwysers in Kleurling-, Indiër-
en Bantoeskole verdeel is.
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Vir elke R2.00 wat die staat vir die onderwys begroot het,
is R1.79 vir die Blanke-skole bestem en h bedrag van 23
sente vir al die nie-Blanke skole gesamentlik.511)

Dit spreek vanself dat sou die status van h onderwyser met
h aantrekliker salaris beloon word, sy status daardeur aan=
sienlik verhoog sou word. Derhalwe het h interkerklike komi=
tee in 1917 vir hervormings ten opsigte van die salarisse van
sendingonderwysers bepleit. Die pleidooie was:

a) dat huur betaal moes word vir die gebruik van skoolgeboue
wat die eiendomme van die sendinggenootskappe was;

b) dat h meer liberale beginsel ten opsigte van staatshulp
teenoor die salarisse van onderwysers en voorrade aange=
neem moes word, te wete R3 vir elke R1 wat plaaslik geïn
word;

c) dat die skool van maksimum toelae vir gediplomeerde sen=
dingonderwysers verhoog moes word van R150 tot R240 vir
h skoolhoof en van R90 tot R160 vir h assistent.512)

Salarisaanpassings is gevolglik in 1918 aangebring, maar dit
het nie h vreeslike verligting vir die Kleurlingonderwyser
ingehou nie.513)

Nog h faktor wat die status van die Kleurlingonderwyser
nadelig getref het en waaraan die "Teachers 'League" h wysiging
aangebring wou hê, was die feit dat vakansie- en siekteverlof
benut kon word, maar met dien verstande dat dit sonder enige
betaling toegestaan sou word en mits h geskikte plaasver=
vanger gekry kon word.514)

Aanvanklik was die Departement nie geneë om sy standpunt ten
opsigte van die verlofvoorwaardes te verander nie, maar later
het die Departement getoon dat hy slegs in die geval van
siekteverlof h wysiging sou aanbring. Die Departement het hom
toe bereid verklaar om h toelae aan h onderwyser wat met siekte=
verlof was, te betaal indien die plaaslike bestuur bereid was
om h bydrae te maak wat gelyk gestaan het aan die gebruiklike
skaal waarop h onderwyser se toelae van owerheidsweë gegrond
was.515)
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h Ander faktor wat insgelyks h neerdrukkende invloed op die
onderwys gehad het, was die vraagstuk van ,verpligte skoolby=
woning. Hieraan kon, blykbaar min gedoen word, want sou ver=
pligte skoolbywoning geïmplementeer word, sou dit nie doel=
treffend toegepas kan word nie, aangesien dit die verantwoor=
delikheid van die kerk sou word.516)

h Gebrek aan h doeltreffende opleidingstelsel het ook daartoe
gelei dat die onderwys nie met h ho~ status beklee kon word
nie.

Die opleiding van Kleurlingonderwysers was nie in so h gunstige
posisie as wat die Bantoes geniet het nie. Die lae persentasie
gesertifiseerde onderwysers in Kleurlingskole was genoegsame
bewys dat h groter toevoer van onderwysers vir daardie skole
benodig was.517)

Die getal gediplomeerde onderwysers in die sendingskole het in
1913 op die lae persentasie van 2,18 gestaan. Van die 2,843
onderwysers was die meeste in besit van kwekelingonderwysserti=
fikate vir die eerste of tweede jaar.518) Die volledige kursus
het oor drie jaar gestrek.

Om h bereikende toevoer van goed toegeruste onderwysers te verkry,
het die Fremantle-kommissie in 1912 aanbeveel dat die onderwys=
beroep genoegsaam aantreklik gemaak word om geskikte persone na
hom te trek en dat die persone wat daarheen getrek word, bevre=
digend vir hul taak opgelei word.519)

Die gevolg was dat in die tydperk 1910 - 1912, die toelatings=
vereistes vir Blankes tot onderwysinrigtings verhoog is, maar
nie in die geval van Kleurlinge nie en so ook het die opleiding
tussen die twee groepe verskil.520)

h Verbetering in die kwalifikasies van onderwysers is egter in
1912 bespeur. h Toename van gesertifiseerde onderwysers vir
alle groepe het van 64,41% tot 65,08% gestyg.521)
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In 1913 was daar geen erkende opleidingskool, nog minder h
enkele sekondêre of hoërskool vir Kleurlinge nie.522) Die
onderskeie kerke moes die opleiding van Kleurlingonderwysers
beheer; met die gevolg dat die "Teacher~ League of South
Africa" die ondoeltreffende opleiding van onderwysers aan hier=
die feit (Kerkbeheer) toegeskryf het.523) Die kerke was nie
in staat om geskikte fasiliteite vir onderwysopleiding daar te
stel nie. Dit is een van die redes waarom die A.P.O. die belang=
rikheid van h opleidingskool in 1911 al uitgespreek het.524)

Die advies wat die staat in 1915 gegee het om h beter opgeleide
onderwyser voort te bring, het die volgende ingesluit:

a) Geskikte kandidate moet gewerf word;

b) Die inrigtings moet die opleiding van onderwysers ernstig
opneem; en

c) Minder boekgeleerdheid en meer vaardighede in hande-arbeid
moet aangeleer word.525)

In die twintigerjare het die status van die Blanke onderwyser
h opwaartse gradering beleef. Verskeie faktore het meegehelp
om hierdie neiging te beinvloed.

Eerstens is die toelatingsvereistes tot k:olleges geleidelik
verhoog totdat met ingang Januarie 1929 slegs h Senior Sertifi=
kaat h kandidaat toegang tot h onderwyskollege kon verleen.
Ter selfdertyd is die ou derdeklas onderwysersertifikaat (0.3)
geabrogeer en in die plek daarvan is h "Senior Derdeklas Onder=
wijzers Certifikaat" uitgereik aan kandidate wat heenjarige
kursus na die ou driejarige kwekelingkursus suksesvol voltooi
het.526)

Sy salaris het ook verbeter veral nadat die Blanke onderwyser
sitting in die Viljoen-kommissie, van 1919 gehad het.527)

Die opening van die universiteite, nl. Kaapstad, Stellenbosch
en Suid-Afrika wat deur wetgewing die enigste inrigtings sou
wees waar sekondêre onderwysers opgelei word, het h positiewe
invloed op die status van die onderwyser gehad.528)
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Die aansienlike toename van gesertifiseerde onderwysers en
onderwysers wat hoër kwalifikasies verwerf het, het nie net
die gehalte van die onderwys h inspuiting gegee nie, maar
het ook daarin geslaag om die status van die onderwyser op
h hoër vlak te plaas.529)

Die Unie het in 1928 die bewering gemaak dat die gehalte van
die onderwys soveel vooruitgang getoon het dat dit aantrekliker
vir aspirant rekrute geword het. Aan die universiteite het die
onderwys die beroepskeuse van veel meer van die beter kwaliteit
student geword.53D)

Die totstandkoming van twee Blanke.onderwysers\::~renigings,;·te wete
S.A.D.U. en die S.A.T.A., en hul jarelange onderhandelinge met
die Departement om h aantrekliker bedeling vir die onderwysers=
korps te beding, het die status van die onderwyser goed gedoen.
En die uiteindelike stigting van h Federale Raad in 1922 wat
voortaan sou optree as kampvegter en spreekbuis van al die onder=
wysersverenigings in Suid-Afrika, is h faktor wat die onderwyser
se status bokant die ordinêre verhef het.531)

Na die tweede Wêreldoorlog het die status van die onderwys egter
h terugsinking ondervind. Een van die redes vir hierdie agteruit=
gang was die private sektor wat al hoe meer kompeterend op die
voorgrond getree het en die onderwysberoep tot hondergeskikte
posisie gerelegeer het.532)

Die De Villiers-kommissie (1948) het die oorsake van die onderwyser=
tekort wat derhalwe ontstaan het, aan die volgende faktore gewyt: 533)

*

ontoereikende besoldiging;
die onsekere status van die onderwyser;
ontoereikende opleiding;
gebrek aan bekwame leierskap;
gebrek aan h regverdige bevorderingstelsel;
onaangename werktoestande.(534)

*
*

*
*
*

Die verslag van die Smuts-kommissie (1951) het aan die lig gebring
dat die tekort aan onderwysers te wyte is aan die powere, onbe=
vredigende en onaantreklike diensvoorwaardes en dat dit beslis
verantwoordelik is vir die afname in status van die onderwys=
professie.535)
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Die Smuts-kommissie beweer dat ten einde die onderwys te be=
skerm, dit belangrik is om die individu teen onverdiende aan=
valle van buite te beskerm. Voorts het die kommissie die
Departement versoek om pogings aan te wend om die onderwys in
sy ware lig aan die publiek bekend te stel.536)

Groot kommer het onder onderwysgeledere geheers oor die lae
vlak waartoe die onderwys gedaal het wat ontstaan het as ge=
volg van die ernstige onderwysertekort waarmee.d.ieberoep te
kampe gehad het.

Die besluit om h kommissie van ondersoek (die Britz-kommissie
van 1952) aan te stelom onder andere die status van die onder=
wyser te ondersoek en aanbevelings te doen, is gebore uit hier=
die oorheersende kommer.537)

Die Britz-kommissie het bevind dat die onpopulariteit van die
onderwys wat h onderwysertekort tot gevolg gehad het, sy wortels
in geldelike oorweging, diensvoorwaardes, werktoestande en die
algemene tekort aan mannekrag het.

Behalwe die aanbevelings wat die kommissie uitgebring het wat
beter salarisse, diensvoorwaardes en werktoestande moontlik
teweeg sou bring en die probleem van h tekort aan mannekrag
sou oplos, het die kommissie gevoel dat die volgende aanbe=
velings ook die aandag van die onderwysowerhede en die onder=
wysverenigings moet geniet:

a) Groot onderwyskonferensies behoort by belangrike sentrums
in die land gehou te word waarheen invloedryke opvoedkun=
diges en sprekers genooi word. Hierdeur sal hedendaagse
onderwystendense hier ter plaatse en in oorsese lande onder
die aandag van die publiek gebring word.

b) Die potensiële insette wat die pers kan maak om die beeld
van die onderwys te bevorder, moet ontgin word.

c) h Adviserende onderw~sraad behoort vir elke provinsie gestig
te word om die onderwyshoof oor alle aspekte rakende die on=
derwys van raad te bedien.538)
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Verder het die kommissie die sienswyse van die publiek betref=
fende die onderwysprofessie en aanverwante aangeleenthede uit=
gelig, asook moontlike oplossings vir die onderwysertekort wat
die publiek aan die hand doen.539)

Vanaf die sestigerjare is nog steeds oar, die status van die
onderwyser gemor. Onderskeie onderwysmanne het alle weë onder=
soek om die onderwyser se status op h gesonde voet te plaas.
Leemtes wat in die onderwysstelsel was en wat die status negatief
beïnvloed, is gekritiseer. Hulle het met nuwe gedagtes en voor=
stelle vorendag gekom wat die status van die onderwyser sal ver=
beter, sou dit geïmplementeer word.

Minnaar het gevoel dat die onderwyser h groter mate van kontrole
oor onderwyseropleiding en sertifikasie moet hê. Teenswoordig
beheer die staat die opleiding van die meeste onderwysers en
kan dit aan die wette van vraag en aanbod torring deur die
standaarde van opleiding en sertifikasie te verlaag instede om
die standaard te handhaaf en salarisse te verhoog. Hy wys uit
dat die benaming onderwyser vir enige persoon wat in h klassitu=
asie aangetref word, geld - of hy nou h aantal grade verwerf het
of as h ongekwalifiseerde voor h klas staan. Die status van die
onderwyser sal nie hoër styg nie tensy die minimum toelatings=
vereiste op die driejaarvlak gehou word.

Te dikwels nog, beweer Minnaar, moet die onderwys lei onder die
diktatoriale praktyke van die onderwysowerheid ten opsigte van
skoolbeleid en skoolwerk. Net so onverteerbaar vir die onder=
wyser is die feit dat h onprofessionele groep - die skoolkomitee,
h onderhoud met hom voer of aanstellings maak.

Minnaar noem gevalle waar verbeteringe in die onderwys ingekruip
het en daardeur die status van die onderwys na h hoër vlak gevoer
het. Die inspeksiediens het merkwaardig verander. Die inspek=
teur is nie meer die outokraat wat daarop uit is om slegs fout
te vind nie. Deesdae tree hulle op as vakadviseurs en deskundiges
wat aan onderwysers leiding en hulp kan verleen om meer sukses in
hul werk te behaal.
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Voordat enige innovasie in die onderwys ingevoer word, word
daar met die onderwysers gekonfereer. Verteenwoordigers van
die onderwysersvereniging is nou_toegelaat om in komi tees te dien
wat nuwe sillabusse opstel, ens. Voorts het onderwysers die
smaad ontvlug om as derdeklasburgers geklassifiseer te word.
Dee9dae geniet hulle volle politieke en burgerregte. Ten
laaste wys Minnaar op die "Bureau of Educational Research"
wat h stap in die regte rigting is. Navorsingswerk oor onder=
wysaangeleenthede sal nie net die onderwys verryk nie, maar
ook die status daarvan verhef.540)

In sy referaat het Pretorius die verlaging van status wat by
die onderwys ingetree het, aan die deur van die volgende fak=
tore gelê:

a) h Bre~r spektrum van die bevolking het h ho~r peil van
opvoeding bereik. Die onderwyser kan nie meer as eenvan
die weiniges beskou word wat h goeie opvoeding ontvang
het nie.

b) Die publiek heg h skewe waarde aan status en verkeer onder
die wanindruk dat status deur h persoon se besittings be=
paal word. Die onderwys het hom nog nooit as h geldmaak=
professie voorgedoen nie.

c) Skewe salarisstrukture word aangetref wat nie jare van
studie of die tipe werk wat gedoen word, in ag neem nie.
Byvoorbeeld die onopgeleide messelaar of skrynwerker met
h beperkte skoolopleiding en min beroepsopleiding word
beter as die onderwyser vergoed.

d) Hedendaags is daar h wêreldtendens om mense te nivelleer.
Een beroep word ho~r as h ander geag en so is respek vir
die onderwyser verloor.

Pretorius het aangevoer dat die onderwyser se status inderdaad
herstel kan word as indringend na die volgende aspekte gekyk
word:

1. Die onderwyser moet daarna streef om sy kwalifikasies te
verbeter en sy kennis gedurig uit te brei.

2. Die onderwyser moet geroepe voel en aanvaar dat opvoeding
primêr sy godgegewe taak is.
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3. Sy toewyding moet van die hoogste aard wees.

4. Die voorbeeld wat hy gedurig moet stel, moet navolgens=
waardig wees.

5. Daarbenewens moet die onderwyser h intense liefde vir die
kind en sy werk toon.

6. Hy moet meer gebruik maak van die onderwysmiddels van
waardering en aanmoediging.541)

Bacher huldig die mening dat die onderwyser nie genoegsame
en tydige praktiese erkenning vir verdienstelike werk ontvang
nie. Daar is geen dryfveer vir harde werk nie en nog minder
h rede waarom h onderwyser toegewyd moet wees. Enige erken=
ning sal aan hom toeval eers nadat hy vir h aansienlike aantal
jare getroue en bevredigende diens gelewer het. Intussen ont=
vang die goeie en die slegte onderwyser dieselfde salaris.
Die onderwyser se status sal alleenlik verhoog kan word indien
hy h mate van erkenning vir sy meriete en sy eie toewyding aan
die beroep ontvang.542)

Du Toit benadruk dit baie sterk dat dit uiters belangrik is
dat elke lid van h professie sy etiese gedragskode op h waar=
dige wyse te alle tye volkome gehoorsaam en eerbiedig aangesien
die status en aansien van die professie sal afhang van diedissi=
I" t b" d" f" h dh f word.543) Hl"ero"l"efel"tp lne wa lnne le pro essle ge an aa

word verder deur Singo beklemtoon as hy beweer dat die prestige
van die onderwysberoep verlaag word die moment die onderwyser
nalaat om bewus te wees dat die onderwysprofessie verwag datelke
waardige onderwyser sy lewe tot die bereiking van die ideale en
doelwitte wat deur die professie hoog geag word, te wy.544)

h Mikpunt waarna die onderwyser oor die jare heen strewe, is
outonomie in eie sake wat statutêr vasgelê moet word. Sou hy
volkome seggenskap of volwaardige medeseggenskap in die oneer=
wys verkry, sal dit heel waarskynlik tot meer doeltreffende
dienslewering en dus h hoêr status lei.545)

h Effense stap is in 1979 in hierdie rigting gegee toe die
Federale Buro tot stand gekom het.
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Twee persone verteenwoordig elke onderwysdepartement in die
Buro. Die Buro is die plig opgelê om onder andere die onder=
wysbehoeftes van die bevolking te monitor en gepaste stappe
waar nodig te doen om die onderwys van alle groepe te koordi=
neer en te bevorder.546)

In Julie 1979 het die Minister van Nasionale Opvoeding die
Departement van Nasionale Opvoeding versoek om h navorsings~
projek oor die status van die opvoeder in die Suid-Afrikaanse
samelewing te loods.

Met die projek is beoog om te bepaal wat die teenswoordige
en verwagte status van die opvoeder in die Suid-Afrikaanse
samelewing is. In die ondersoek is die werkIewe van die Blanke
opvoeders onder die ontleedmes gebring en die belangrikste
probleemarea, te wete salarisse, uitgelig.

In sy voorwoord tot die verslag het die voorsitter van die
projekkomitee, dr. H.S. Steyn, die aandag daarop gevestig
dat die verslag op sekere uitgangspunte gegrond is.

Hy het veral verwys na die salarisse van onderwysers en dat
dit as redelik beskou kan word as dit goed vergelyk kan word
met salarisse wat gekoppel is aan vergelykbare poste in die
private sektor. Hierdie uitgangspunt is gefundeer op die
aanname dat die onderwys nie h hoër prioriteit geniet as die
res van die openbare dienste nie. Verder wil Steyn dit dui=
delik stel dat die salarisse in die openbare sektor per slot
van rekening afhang van die prioriteitsposisie wat die regering
aan daardie diens toeken. Die verslag word ingelei deur h
historiese perspektief wat gegee word ten opsigte van die ont=
wikkeling van Onderwys in Suid-Afrika 547) en die besoldiging
van onderwysers.548)

In hierdie deel van die ondersoek word die volgende ontwikke=
lings in die onderwys wat h beter bedeling vir die onderwyser
tot gevolg gehad het en derhalwe sy status verhef het, uitge=
beeld.
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a) Doeltreffender onderhandelings - meganismes is ingestel
wat die bedingingskrag van die onderwyserskorps soveel
meer effektief gemaak het.549)

b) Vanaf 1 April 1979 is aan skoolhoofde en ander opvoeders
in bevorderingsposte verskillende salarisskale wat oor=
stemmend met hul kategorie-indeling is, toegeken. Dit
beteken dat h skoolhoof wat goed gekwalifiseerd is, h

posvlak sal beklee wat hom beter sal vergoed as sy minder
gekwalifiseerde kollega wat presies dieselfde werk verrig,
maar by h laer posvlak ingedeel is.550) Die gedagte is

om opvoeders aan te moedig om hul kwalifikasies te verbeter.

c) Vir vele jare het die onderwyserskorps heftig geagiteer vir
meer bevorderingsposte by skole. Hieraan is uitvoering ge=
gee en tans bestaan daar behalwe dié van skoolhoof, ander
bevorderingsposte soos byvoorbeeld Onderhodfde, Adjunkhoofde,
Departementshoofde, ens. h Verdere ontwikkeling in die onder=
wys is die instelling in 1978 van die stelsel van meriete-
erkenning.551) Hierdie stelsel is grootliks daarop gemik om
die toppresteerder te identifiseer en hom vir sy topgehalte
werk te vergoed.

d) Vanaf die begin van die twintigste eeu is die georganiseerde
onderwysberoep in h stryd gewikkel om statutêre erkenning
vir die onderwys as h professie te verkry. Hierdie stryd
is beëindig nadat die Wet op die Suid-Afrikaanse Onderwysers=
raad vir Blankes (1976) aangekondig is en die onderwysberoep
sy doelwit bereik het. Die erkenning van die onderwys as h

volwaardige professie het meegebring dat die binnegeledere
van die onderwyserskorps sekere vereistes waaraan h salaris=
skaal vir sy professionele lede moet voldoen, voorop gestel
het. Van hierdie vereistes is die volgende:

Groter kerwe moet aan die beginneronderwyser toegestaanword
sodat hy vinniger sy maksimum kan bereik.

In die onderwyspostestruktuur is die hiërargie en postestra=
tifikasie te streng.
Vir h professie behoort dit nie so te wees nie.

Wanneer h professioneel gekwalifiseerde persoon se salaris
bepaal moet word, behoort daar nie h te hoë premie op sy
akademiese kwalifikasies geplaas te word nie.552)
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Hierna word h studie van die kwaliteit van die arbeidsvoor=
siening van die opvoedingsektor gemaak.553) In die ondersoek
word tot die gevolgtrekking geraak dat daar h gebrek aan kwa=
liteit is.554)

h Verdere ondersoek behels h ontleding van die gehalte van die
werklewe van die opvoedersgroep.556) Die bevinding identifiseer
drie probleemareas wat vergoeding, besluitnemingsvryheid en oie
organisasieklimaat insluit.557) Van die drie blyk dit dat ver=
goeding die belangrikste is wat die kwaliteit van die opvoeder
wesenlik beïnvloed.558)

Die verslag word afgesluit met h gedetailleerde ondersoek van
die salaris as h faktor in die gehalte van die werklewe van
Blanke opvoeders in die Republiek van Suid-Afrika.558)

Omdat daar oor die jare heen gedurig vir beter salarisse geagi=
teer is en sommige van die hewige argitasies die geloofwaardig=
heid van die status van die onderwys geskaad het, word in die
versoek aanbeveel dat h salarisstruktuur gevind word wat billik
genoeg sal wees om tevredenheid by alle betrokkenes te verseker.
Verder word gevoel dat voldoende bevorderingsposte geskep moet
word om aan die hardwerkende onderwyser toereikende bevorderings=
geleenthede te bied. Daar moet pariteit wees tussen die vergoeding
van h opvoeder en dié van h beoefenaar in die privaatsektor met
vergelykbare kwalifikasies en h pos beklee met dieselfde komplek=
siteit. Persone wat hul toetrede tot die opvoedersberoep maak,
moet oor vergelykbare kwaliteite beskik. Vergoeding moet op h
wetenskaplike grondslag geskied en die opvoeder moet regverdig
behandel word.559)

Om te verseker dat die gehalte van die onderwyser naby sy opti=
mum verkeer en sodoende h hoë status te handhaaf, blyk dit be=
langrik te wees om voortdurend die vinger op die pols van die
opleidingsaspek van die onderwys te hou. Hierdie belangrikheid
is ook deur die onderskeie onderwysersvereniging besef en derhalwe
die Suid-Afrikaanse onderwysersraad (S.A.O.R) in samewerkingmet
die Federale Raad (FR) in 1985 hul volle aandag aan fasette van
onderwysopleiding gegee.
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Aangeleenthede soos die moontlike akkreditering van inrigtings
vir die opleiding van onderwysers, vennootskapsopleiding van
onderwysers, die professionalisering van onderwysstudente, die
invloed van h opleidingsmilieu op studente, die finansiering
van onderwysersopleiding en h moontlike model vir onderwysers=
opleiding is aangesny.560)

Die volgende bykomende knelpunte oor onderwysersopleiding is
deur di~ S.A.O.R. en die F.R. in 1986 uitgewys:

Die skepping van h raadgewende forum vir die Minister van
Onderwys wat hom in sake betreffende onderwysopleiding kan
adviseer.

Die totstandkoming van h sertifiseringsraad.

Die stigting van h komitee waarin onderwyskollege rektore
kan dien.561)

h Mylpaal in die onderwysgeskiedenis van die Blankes is in
April 1986 bereik toe alle Blanke onderwys onder een wetgewende
liggaam (die Volksraad) en een staatsdepartement (die Departe=
ment van Onderwys en Kultuur = Volksraad) geplaas is. Hierdie
stap het verdeelde beheer oor Blanke onderwys wat vir bykans
76 jaar geduur het, tot heinde gebring.562) Die nuwe dispen=
sasie ten opsigte van Blanke onderwys het die professie se wens
om inspraak te hê in onderwysbeheer op die hoogste vlak, ten
einde laas laat gerealiseer en is statutêr bevestig.563)

In Junie 1986 het nog h historiese moment vir die Blanke-
onderwys aangebreek met die amalgamering van die S.A.O.R. en
die F.R. in h enkele nuwe liggaam, die Federale Onderwysers=
raad (F.O.R.) Die verenigde onderwysersvereniging kan nou met
meer gesag die funksionering van die georganiseerde onderwys=
professie ondersoek met die klem op veral meer doeltreffend=
heid deur middel van rasionalisering.564)

Bovermelde twee gebeurtenisse het veel daartoe bygedra om die
status van die Blanke-onderwyser op h hoogte te plaas wat heel
moontlik nie vantevore bereik is nie.
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Die onderwystoestand van die Kleurlinge in die twintiger=
jare het min tekens van verbetering getoon. Selfs Gen.
Smuts het sy besorgdheid uitgespreek en dus vir h gunstiger
bedeling vir Kleurlingonderwys bepleit.565)

Die Kleurlingonderwyser se status het ook op h lae vlak
verkeer, maar die volgehoue verto~ wat die "TeacheriLeague"
aan die Departement gerig het ten opsigte van die algemene
posisie van die onderwyser, het vrugte afgewerp. Die ver=
skyning van Ordonnansie 8 van 1920 kan as h oorwinning vir
die onderwyser gesien word, want daardeur is sy status in
h mate verhoog.

In hierdie Ordonnansie word die onderwyser erken as h staats=
dienaar onderworpe aan departementele dissiplinêre regulasies
en deur die Departement beskerm. Die professionele onderwysers=
vereniging waaraan hy behoort, word nou erken. Syadviesword
gesoek in problematiese situasies en sy sieninge oor onderwys=
aangeleenthede en aanverwante vraagstukke word in ag geneem.
So ook kry hy verteenwoordiging in die Adviesraad van Onder=
wysers. Salarisse sal voortaan direk deur die Departement
betaal word wat al die hindernisse van plaaslike bydraes
uitskakel.566)

Die verbeteringe wat aan sy status aangebring is, was met
geesdrif ontvang, maar nog steeds het sy status agtergebly
as dit in vergelyking met die Blanke-onderwyser s'n gebring
word.

Dit is veralop ekonomiese gebied waar die status van die
Kleurlingonderwyser h beduidende agterstand getoon het. Al=
hoewel beter salarisskale vir sendingskoolonderwysers ingevoer
en voorsiening vir verhogings gemaak is,567) het die Kleurling=
onderwyser nog nie h1deel van h Blanke-onderwyser se salaris

5
ontvang nie 568) en eers na elke vyf jaar kon hy h verhoging
verwag.569)

https://etd.uwc.ac.za



166

Dispariteit tussen die twee groepe het ook voorgekom wat
siekteverlof, pensioene 570) en algemene werksomstandighede
betref. Oorvol klasse in Kleurlingskole was ook nieh
seldsame verskynsel nie.S71)

Die ondersoek wat die Viljoen-kommissie in 1925-26 onderneem.
het ten opsigte van Kleurlingonderwys, het aan die lig gebring
dat daar geen tekort aan onderwysers vir die standerds tot
St.iv was nie, maar dat die onderwysers vir die St.v- en
St.vi- klasse nie tred met die eise gehou het nie. Die lae
salarisse wat betaal is, het die kwaliteit van die kandidate
wat getrek is om as onderwyser opgelei te word, nadelig ge=
affekteer.S72)

Ten einde die kwaliteit van die onderwys te verbeter, het
die kommissie die volgende aanbevelings gemaak:

dat die opleiding van onderwysers nog steeds deur die
kerke beheer word;

dat die toelatingsvereistes tot die kursus vir onder=
wyseropleiding vir die teenwoordige nog behoue bly, maar
dat die ongewenste kandidate daar gedurende die eerste
jaar geëlimineer moet word om te verhoed dat ongewenste
persone h onderwyssertifikaat mag verwerf.

dat die salarisskale hersien moet word ..

dat voorsiening vir h jaarlikse verhoging gemaak word.

dat stappe geneem word om die salaris en die goeie diens=
toelae te konsolideer.

dat h behoorlike pensioenskema ingestel word.

h Verdere pleidooi wat die kommissie gelewer het, was dat
veral in die groter stedelike gebiede, die diensvoorwaardes
van onderwysers verbeter moet word.S73)

Van die aanbevelings van die Viljoenkommissie is in Ordonnan=
sie nr.17 van 1930 vervat. Die effek van die Ordonnansie was
dat dit Kleurlingonderwys tot die status van h waardige profes=
sie verhef het.
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Die Ordonnansie het voorsiening vir die kategorisering van
die Kleurlingonderwyser gemaak, aan hom verbeterde siekte=
verlof- en pensioenprivileges toegeken, spoorwegkonsessies
toegestaan en h jaarlikse verhoging van RB vir vroue en R12
vir mans bewillig.574) Die goeie dienstoelae is in die sa=
laris opgeneem en daar word gedifferensieer tussen die begin
salaris van h dorps- en h plattelandse onderwyser.575)

Een van die faktore wat h bepaalde invloed op die status
van die onderwyser uitoefen, is die standaard en duurte
van sy opleiding en wat daarmee saamgaan, die vlak van sy
akademiese en professionele opleiding.

Voor 1924 is onderwysers nog aan die hand van die ou kweke=
lingkursus opgelei. Die toelatingsvereiste vir hierdie kur=
sus was maar laag. In 1904 was akademiese opleiding tot die
st.6-vlak voldoende om tot die kwekelingkursus toegelaat te
word.576)

Eers vanaf 1924 toe die kwekelingkursus deur nuwe kursusse
vervang is, is die toelatingsvereiste tot een van die nuwe
kursusse verhoog. h Junior Sertifikaat is vereis om die
nuwe tweejarige Hoër Primêre kursus te volg terwyl st.6 as
minimum standerd behou is vir toelating tot die nuwe drie=
jarige Laer Primêre kursus. h Eenjarige kursus vir klein=
kinderskoolonderwys kon gevolg word nadat die Laer Primêre
Onderwysersertifikaat verwerf is.577)

Teen 1936 is die kursusse wat tot die Laer Primêre Onderwyser=
sertifikaat en die Hoër Primêre onderwysersertifikaat gelei
het, deur die nuwe kursus vir die Laer Onderwysersertifikaat
vervang. h Junior Sertifikaat het as minimum toelatingsvereiste
gedien.57B)

Die regulasies en opleidingskursusse vir Kleurlingonderwysers
is in 1942 hersien en in 1943 is voorsiening vir drie nuwe
kursusse gemaak, nl:

h tweejarige kursus vir h Laer Primêre onderwysersertifi=
kaat (L.P.G.S.) na St.a
h tweejarige kursus vir h Hoër Primêre onderwysersertifikaat
(P.O.S.) na St.10.
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h eenjarige kursus wat kon lei na h Gevorderde Primêre
Onderwysersertifikaat.579)

h Faktor wat tot gevolg gehad het dat die regulasies en op=
leidingskursusse weer hersien moes word, was die bitter min
beroepsrigtings wat vir Kleurlinge bestaan het; h situasie
wat daartoe gelei het dat die onderwys feitlik die enigste
professie geword het wat h heenkome vir veral die Kleurling=
man kon bied.580) h Verdere uitvloeisel hiervan was datdaar
in die dertiger-, veertiger- en vyftigerjare h tekort aan
Kleurlingonderwyseresse was.581)

Die Botha-kommissie (1953 - 1956) het in sy ondersoek die
bevinding gemaak dat daar in 1951 1,650 damesposte was wat
deur mans gevul is. Veral in die platteland en verafgeleë
plekke was toestande wat losies en ander geriewe betref so=
danig dat dameleerkragte sulke poste gewoonlik van die hand
gewys het. Om meer dames tot die onderwysberoep te trek,
het die kommissie aanbeveel dat dames nog steeds met h Junior
Sertifikaat tot die L.P.O.S.- kursus toegelaat word en dat
Kleurlingmans vanaf 1960 h tweejarige professionele oplei=
dingskursus moet volg eers nadat h Senior Sertifikaat ver=
werf is.582)

Daar is op die aanbevelings van die Botha-kommissie gereageer
sodat tot 1958 beide mans en damestudente die L.P.O.S. -
kursus nog kon volg, maar vanaf 1959 is mansstudente nie
meer tot hierdie kursus toegelaat nie. Kleurlingmans wat
nie hulopleiding aan h universiteit wou voortsit nie, is
toe verplig om hulonderwysopleiding aan h onderwyskollege
te ontvang waar hulle die tweejarige P.O.S. - kursus kon
volg.583) Die P.O.S.-kursus is later deur h driejarige
Primêre onderwysdiplomakursus (P.O.D.) vervang.584)

Dames is nog steeds toegelaat om as onderwyseresse na St.8
opgelei te word, maar hul tweejarige L.P.O.S.-kursus is in
1977 tot h driejarige Junior Primêre Onderwyskursus (J.P.O.S.)
uitgebrei.585)
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Laasgenoemde kursus is egter in 1981 gestaak en sedert die
jaar daarna word h Senior Sertifikaat van mans sowel as
dames vereis om tot die nuwe driejarige Onderwysdiploma en
vierjarige Hoër Onderwysdiploma-kursusse (O.O. en H.O.D.)
toegelaat te word.586)

Dit het geblyk dat die eerste instansies wat in beheer van
die opleiding van Kleurlingonderwysers was, in h mate verant=
woordelik vir die swak gehalte van die onderwyser was.

Die eerste Kleurlingonderwysers is in sendingskole opgelei.
In later jare is Kleurling opleidingskole opgerig en teen
1922 was daar vier wat deur die Departement erken was, te
wete Dower Memorial College, Perseverance, Wesley College
en Zonnebloem. In 1924 was daar nog 21 Sendingskole wat op=
leidingsfasiliteite aan aspirantonderwysers verskaf het.587)

In h poging om die gehalte van Kleurlingonderwysers te probeer
verbeter, was die S.G.O., dr. Viljoen, se benadering om meer
aandag aan die opleidingsaspek te gee. Hy het derhalwe aan=
beveel dat opleidingskole in sentrale gebiede gekonsentreer
word waar behoorlike toegeruste inrigtings verskaf en wat
deur goed-opgeleide personeel beman kon word.

Sy sentralisasie beleid is sistematies uitgevoer en so is die
opleidingsinrigtings 8attswood (1925), Athlone Institute (1926)
Rynse Kleurling Opleidingskool (1928), St. Augustines (1935)
en Hewat (1941) tot stand gebring.588)

In die jare daarna is nog meer opleidingsinrigtings opgerig
en tesame met die opleidingskole wat tot kolleges opgegradeer
is, 589) bestaan daar vandag 12 opleidingskolleges en een
technikon.

h Probleem waarmee die onderwys al van vroeë jare mee te kampe
het, is die aantalongediplomeerde onderwysers wat hul toetrede
tot die beroep maak. Die onderwysdepartement het geprobeer om
hierdie probleem op te los deur vakansiekursusse vir diensdoen=
de onderwysers om hul kwalifikasies te verbeter, sedert 1893
in te stel. Hierdie stelsel was in h mate geslaagd, want in
die tydperk 1893 tot 1909 kon 1,737 ongediplomeerde/ ...
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I ... ongediplomeerde leerkragte onderwysersertifikate ver=
werf.590)

Voorsiening is ook gemaak vir onderwysers wat begerig is om
hoër kwalifikasies ten opsigte van professionele opleiding
te verkry. Sedert 1905 kan onderwysers hulle as voltydse
studente by onderwysinrigtings laat inskryf vir gespesiali=
seerde opleiding in vakke soos Houtwerk, Naaldwerk, Sang,
Teken asook Kindertuinmetodiek. Dit was h eenjarige kursus
wat gevolg kan word deur h onderwyser wat alreeds in besit
was van h Onderwyser Sertifikaat. Aan die suksesvolle kandi=
daat is h spesiale sertifikaat uitgereik.591)

Hierdie stelsel van indiensopleiding is in 1965 uitgebrei en
nou kan diensdoende leerkragte wat naby h onderwyskollege woon=
agtig is, en in besit van h P.O.S. is, vir die derde jaar van
die P.O.D.-studie as h deeltydse kandidaat ingeskryf word.
Hierdie kursus strek oor twee jaar en word smiddae aangebied.592)

Nadat h behoeftebepaling in 1980 gemaak is om die geldigheid
vir die instelling van korrespondensiekursusse vir laer gekwa=
lifiseerde onderwysers wat buite die bereik van h kollege is,
te determineer,593) is h Onderwyskollege vir verdere opleiding
te Kaapstad gestig. Vanaf hierdie kollege geskied onderrig
deur middel van korrespondensie wat op h nasionale vlak aange=
bied word. By wyse van afstandopleiding word leerkragte nou
in staat géstel om hul kwalifikasies te verbeter.594)

Die snelle groei van die bevolking en die oprigting van skole
wat tred moet hou met die geweldige aanwas van getalle het h

probleem geskep. Prinsipale moet aangestel word in hierdie
skole en behalwe dat hulle akademies en professioneel goed
toegerus vir hul taak moet wees, is dit ook noodsaaklik dat
hulle oor eienskappe soos leierskap, bestuursvermoë en organi=
satoriese vernuf moes beskik. Baie van die onderwysers wat
in prinsipaalposte opgeneem word, het min of geen ervaring om
h skool te beheer nie.
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Die belangrikheid van h diensopleidingsprogram vir prinsipale
was alreeds terdeê besef in die vroeê sewentigerjare. By h
konferensie wat in 1971 gehou is vir hoofinspekteurs, inspek=
teurs van onderwys en prinsipale, is daar tot die besluit ge=
kom dat indiensopleidingskonferensies elke drie jaar gehou
moes word. Die eerste een is in 1974 gehou, daarna weer in
1977 en die een wat vir 1980 beplan is, moes noodgedwonge
afgelas word.595)

Later het die Departement ook h besluit geneem om indiensop=
leidingskursusse vir prinsipale op h gereelde grondslag aan
te bied. Vir hierdie doel is h vaste indiensopleidingskompo=
nent in 1983 gestig. Die hooftaak van hierdie liggaam is die
organisering van die kursusse. Sedert 1984 word sulke kursus=
se gehou vir die prinsipale en adjunk-prinsipale van sekon=
dêre skole; die rektore, vise-rektore en senior lektore van
kolleges) en die prinsipale van groot primêre skole, P3- en
P4-skole.596)

hIndiensopleidingsprogram vir ondergekwalifiseerde onderwysers
wat die vakke Biologie, Natuur-en Skeikunde, en Wiskunde in die
sekondêre skoolfase onderrig, word sedert 1983 deur die Univer=
siteite van Wes-Kaapland en Stellenbosch aangebied. Die pro=
gram staan bekend as Projek FIOWEWO. Dit is ook h korrespon=
densiekursus met verpligte bywoning van klasse gedurende die
skoolvakansies.597)

h Groot deurbraak vir die status van die onderwyser het gekom
met die aanvaarding en daarna die implementering van die be=
ginsel van salarispariteit tussen die onderwysers van die ver=
skillende bevolkingsgroepe van Suid-Afrika. Die beginsel berus
op die grondgedagte dat onderwysers met dieselfde kwalifikasies
ongeag ras of kleur volgens dieselfde sleutelskaal vergoed word.

In 1980 is die eerste fase van die program vir salarispariteit
in werking gestel. Slegs die topstruktuur in die onderwysdepar=
tement tot en met kategorie F het eerste in aanmerking gekom.
Met ingang April 1982 is die program na die laer kategorieê uit=
gebrei.
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Verbeterings wat aan die diensvoordelepakket van onderwysers
aangebring is, het ook voorsiening gemaak vir die bewerkstel=
ling van salarispariteit tussen mans en vroue op posvlakke
4,5 en 6.598) In 1983 is posvlak 3 bygevoeg.599)

Aanvanklik is kategorie A uitgesluit aangesien hierdie kate=
gorie nie in die diensbedelingstruktuur van die Blanke-onder=
wys aangetref word nie. Teen die einde van 1986 is salaris=
dispariteite tussen Kleurling- en Blanke-onderwysers finaal
uitgeskakel nadat h Kabinetsbesluit dit gemagtig het dat h

verstelling van die diensbedelingstruktuur vir KS-opvoeders
in Katergorie A op posvlak 1 van krag kon word.600)

Nog h faktor wat meer glans aan die beeld van die onderwys
gegee het, was die vervanging van die vakansiebesparingsbonus=
skema deur h diensbonus in 1980. Die diensbonus word bereken
op 93% van die bruto maandelikse salaris van die onderwyser
en word in die maand van sy verjaardag uitbetaal.601)

Voorheen moes die hardwerkende onderwyser wat nie vir h be=
vorderingspos in aanmerking kon kom nie, tevrede wees met
slegs h goeie inspeksieverslag en miskien h ho~ meriete sim=
bool. Tweedens is hy ge~valueer d.m.v. h stelsel wat in mis=
tiek gehul was. Die inspekteur van onderwys is alleenlik met
hierdie belangrike taak om h onderwyser volgens meriete te be=
oordeel, toevertrou en hy was nooit veronderstelom te weet
na watter waarde hy deur die inspekteur geskat was nie.

Dit alles het in 1979 ge~indig. In genoemde jaar is h stel=
sel van prestasie-erkenning vir onderwysers ingestel wat ten
doel het om aan daardie onderwyser wat nie bevorderbaar is
nie, maar diens van so h voortreflike aard lewer wat hom bo=
kant die gemiddelde onderwyser laat uitstyg, addisionele diens-
en finansi~le voordele toe te ken. Van meer betekenis vir die
onderwyser is die feit dat die nuwe stelsel voorsiening maak
dat sy prinsipaal as mede-evalueerder ingesluit word 602) en
daarbenewens mag die onderwyser se evalueringsyfer (simbool)
op versoek aan hom bekend gemaak word.603)

https://etd.uwc.ac.za



173

Die stelsel van prestasie-erkenning het TI beduidende opheme=
ling aan die status van die onderwyser gegee. Hy is daardeur
bewus gemaak dat sy werkverrigting gedurig geweeg en gemeet
word en dat op TI tasbare wyse waardering en erkenning aan sy
goeie gehalte werk gegee word.

TI Verdere statusverryking vir die prinsipaal het in 1984 ge=
materialiseer toe hy tesame met die inspekteur verantwoorde=
lik gemaak is vir aanbevelings vir bekragtiging van proefaan=
stelling.6D4)

Deesdae word sekere byvoordele aan die diensvoordelepakket
van TIwerknemer gekoppel. Vir die onderwyser is die voor=
siening van byvoordele essensieel vir TI gunstige klimaat
waarin hy sy dienste op TI professionele vlak kan lewer.6D5)

Byvoordele wat die onderwysberoep aantrekliker maak en groot
verligting en gemoedsrus vir sy beoefenaars gebring het, sluit
die volgende in: TImediese hulpfonds, TI subsidiebehuisingskema,
die voorreg om met behulp van finansiële ondersteuning van die
staat goedgekeurde studieverlof te benut vir kategorie-erken=
ning.

Ten laaste moet melding gemaak word van die totstandkoming van
die Kaapse Professionele onderwysersunie (K.P.D.) wat as TI
ligpunt in die somtyds sombere wêreld van die Kleurlingonder=
wyser verskyn het. Behalwe dat die K.P.D. voortdurende in TI
stryd gewikkel is om die integriteit, eer, selfrespek en moraal
van die professie wat dit verteenwoordig, te beskerm,6D6) het
dit ook vir onderskeie koophulp - en groepsversekeringsskemas
onderhandel wat lede in staat stelom top kwaliteit produkte
teen lae pryse te bekom.
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3.15.2.3 Slotsom

Opsommenderwys kan gekonstateer word dat die status van die
Kleurlingonderwyser positief beinvloed is deur onder andere
die volgende faktore:
* verbeteringe wat aan die diensvoordelepakket aangebring

is;
die bereiking van salarispariteit tussen die onderskeie
bevolkingsgroepe;
die instelling van h diensbonus wat as h dertiende salaris=
tjek beskou word;
die verhoging van die standaard, duurte asook die toelatings=
vereistes van onderwyseropleiding;

* die oorname van die beheer van onderwyseropleiding deur die
staat en die verskaffing van doelmatige fasiliteite en mo=

*

*

*

*
derne geboue vir onderwyseropleiding;
die indieMsopleidingsprogramme wat van die grond gekom het
om leerkragte beter toe te rus vir hul taak;
die beskikbaarheid van byvoordele en die positiewe rol wat
die K.P.O. tot dusver gespeel het in belang van die onder=
wys en die onderwyser.

*

Deesdae verkeer die status van die onderwyser op h vlak wat
veel ho~r is as wat dit h paar jaar gelede was en dit is
alles te danke aan die aandag wat aan enkele aspekte van die
onderwys gegee is.

Daar is egter knelpunte in die onderwys waaroor dikwels gemor
word. Sou dit uit die weggeruim word, sal dit die werksklimaat
en die professionele lewe van die onderwyser aangenamer maak en
in h ho~ mate bevorder. h Paar kwellende vraagstukke wat uitge=
lig kan word, is die volgende:

Die situasie word nog steeds aangetref dat salarisse en ander
toelae nie betyds uitbetaal word nie. Dit is veral leerkragte
wat in tydelike poste aangestel word wat hierdie verleentheid
beleef.

Dit neem dikwels h geruime tyd voordat nuwe aftrekorders in="
gestel word.
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Die ongerief en ellende wat sommige onderwysers moet ver=
duur, doen die goeie naam wat die professie moet handhaaf,
skade aan.

In te veel gevalle word aansoekers om geadverteerde poste
eers op die nippertjie of selfs nadat die skole aan die
einde van die jaar gesluit het, in kennis gestelof hul
aansoeke suksesvol was al dan nie. Dit veroorsaak nie net
ongerief vir die aansoeker nie, maar ook vir die skoolhoof
wat op daardie laat stadium h ander geskikte leerkrag moet
werf as dit een van sy leerkragte is wat om h pos in h

ander skool aansoek gedoen het.

Die vraag word dikwels gestelof die departementele verhoor
van h onderwyser wat vir een of ander beweerde oortreding
aangekla word, op beproefde kliniese praktyk gefundeer is.
Dit moet onthou word dat enige dissiplinêre tugstappe wat
teen h onderwyser ingestel mag word en tot sy skorsing of
demosie mag lei, die onderwys in sy siel sal tref- en dit
is sy status.

Die beskikbaarheid en voorsiening van leer- en leesboeke
is h hindernis wat h remmende effek op die onderwys het.
Dit kom dikwels voor dat wanneer nuwe sillabusse ingevoer
word, die leerboeke wat op die nuwe sillabus gebaseer is,
nie onmiddellik beskikbaar is nie.

Nog faktore wat die werk-, onderrig- en leertempo asook
toon van die onderwys affekteer, is die versuim om skaal-
en koshuisgeboue betyds op te knap, en die vertraging wat
te dikwels met die lewering van skoolvoorrade en - uit=
rusting ondervind word. 607)

h Probleem waarmee die onderwys nou gekonfronteer word
en wat U.T.A.S.A. beloof het om hand en tand te beveg,
is die politieke inmenging in onderwysaangeleenthede.
Politisering van die onderwys is totaalonaanvaarbaar
vir die professie.60S)
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Laastens kan genoem word dat die status van die onderwyser
skade aangedoen is toe die skoolhoof sedert 1982 die prero=
gatief ontneem is om kontrole oor die interne eksamen uit
te oefen. Die datums en duur van die kwartaal eksamens
word in fyn besonderhede deur die Departement voorgeskryf.609)

Dit laat die vraag ontstaan of die prinsipaal sy plek in
die stelsel nog kan regverdig en of hy verder vertrou kan
word om eie besluite te neem en eie inisiatief aan die
dag te lê.610)
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HOOFSTUK 4

EMPIRIESE STUDIE

4.1 Agtergrond tot die studie

Die skrywer het die grootste gedeelte van sy skoolloopbaantyd in
die Ceres-Worcester-gebied deurgebring. Die breë ervaring wat die
skrywer eers as gewone assistent en later as prinsipaal verbonde aan
~ hoërskool, deurgemaak het, het hom in ~ frontlinieposisie geplaas
om 'n diep en grondige kennis van Kleurlingonderwys in hierdie ge=
bied op te doen.

Deur leerlinge op te lei vir tersiëre onderwys, het hy noue kontak
met veral twee onderwysinrigtings, te wete die opleidingskollege
Sohnge en die Universiteit van Wes-Kaapland, gehad aangesien die
meeste van die leerlinge uit die Ceres-Worcester area hul studies
na matriek aan laasgenoemde twee onderwysinrigtings voortsit. Ook
kom student-onderwysers gewoonlik terug na hul alma mater vir prak=
tiese onderwysopleiding in ~ skoolsituasie.

Juis as gevolg van sy betrokkenheid met die onderwys en derhalwe sy
gedurige verbintenis met die amptenare van die·Onderwysdepartement,
het hy meer as genoeg geleenthede gehad om kontakte te maak en ge=
sindhede op te bou met die personeel by die onderskeie streekkantore
van die Onderwysdepartement dwarsoor die Skiereiland. Die skrywer
se persoonlike kontak met die hoofkantoor van die Departement het
ontstaan terwyl hy daar navorsing gedoen en vergaderings van die
departementele koshuiskomitee bygewoon het.

Die verskillende lae van die gemeenskap het hy ontmoet tydens die
uitvoer van sy onderwysprogram. Ouer-onderwyservergaderings, ge=
meenskapsbyeenkomste, ampteli~e besoeke, ens. het aan hom die geleent=
hede gebied om in aanraking met die breë samelewing te kom.

Gedurende al hierdie genoemde ontmoetinge het daar formele en infor=
mele gesprekvoering oor onderwysaangeleenthede plaasgevind. Die
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onderwyser en sy aansien was een aspek wat altyd maar aangeroer is.
Heelwat van die gesprekke was krities-opbouend, terwyl sommige weer
afbrekend van aard was. Die opmerkings en aanmerkings wat jeens die
onderwyser geuiter is, het skrywer laat besluit dat die status van
die onderwyser die onderwerp van sy studie en die gebied wat aan hom
bekend is soos hierbo geskets, sy ondersoekveld sal wees.

Die doel van hierdie studie is om die status van onderwysers na waar=
de te bepaal en dit sal gegrond wees op die opinies van h toevalmon=
ster van hoofsaaklik die Kleurlinggemeenskap van 'n klein plattelandse
dorpie. Die data is van 'n opname van 'n meningspeiling wat die skrywer
gedurende die lente en somer van 1986 in Ceres, Kaapland uitgevoer
het.

Soos enige ander tipiese plattelandse dorp in Suid-Afrika, is die
populasie van Ceres gekonstitueer uit die drie hoofbevolkingsgroepe
tewete die Blankes, Kleurlinge en Swartes. Hierdie drie groeperinge
word op politieke en sosio-ekonomiese gebiede van mekaar geskei. Hul
onderskeie woongebiede is ook apart en onderwys vir die drie groepe=
ringe word tot op sekondêre vlak afsonderlik gehou.

Die Kleurlinge wat die grootste gedeelte van die populasie beslaan,
behoort hoofsaaklik tot die werkersklas. Slegs h klein persentasie
van die Kleurlinggemeenskap vorm die intelligentsia waarvan die oor=
grote meerderheid onderwysers is. Aan die begin van 1986 was daar
392 onderwysers in die Ceres-gebied wat diens in 59 skole gedoen het.
Van die 59 skole is 50 staatsondersteunde skole. In tabel D word
die klassifikasie van skole met die getalle van elke tipe aangedui:
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TABEL Dl) AANTAL SKOLE IN CERES-GEBIED

TIPE SKOOL GETAL PERSENTASIE

Eenmanskool 8
Tweemanskool 17
Driemanskool 9 43 72,8
Viermanskool 4
Vyfmanskool 5

86,4
Sesmanskool 2
Sewemanskool 2
Agmanskool 3 8 13,5
Negemanskool 0
Tienmanskool 1

11-20 manskool 1 1,7
21-30 manskool 4 6,8
31-40 manskool 2 3,4
Meer as 40 1 ____!_2

TOTAAL 59 100

Die verspreiding van leerlinge oor die standerds word getoon in
tabel E. Hieruitsal In idee gevorm word van die onderwyser-leer=
ling verhouding (1:28) in die betrokke gebied.

TABEL E2) VERSPREIDING VAN LEERLINGE OOR DIE STANDERDS

STANDERD / SEKSIE GETAL GEMIDDELDE PER STAN=
DERD / SEKSIE

Aanpassingsonderwys 73 14,6
Substanderd A 1 469 29,4

B 1 405 24,2
Standerd 1 1 380 27,0

2 1 311 25,7
3 1 240 25,8
4 1 083 27,1
5 1 108 33,6
6 608 33,8
..... 464 33,1I

8 388 32,3
9 285 31,7

10 164 27,3
10 978

In tabel F word die onderwyser volgens kwalifikasies gekategoriseer.
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TABEL F3) KATEGORIEë VAN ONDERWYSERS VOLGENS KWALIFIKASIE

KWALIFIKASIE GETAL

Gegradueerd en gediplomeerd
Gegradueerd sonder onderwysdiploma
St la plus 4 jaar of meer
St la plus 3 jaar
St la plus 2 jaar
Slegs St la
St 9 plus
St 8 plus
St 8 plus
St 8 plus
St 8 plus
St 8 plus
Slegs SOt 8
Laer as St

2 jaar
3 jaar of meer plus St la
2 jaar plus St la
3 jaar
3 jaar L.P.O.S. spesiaal
2 jaar

8

19
2
8

136
37
20
1

13
34
40
5

106
8
3

4.2 Die vraelys

Om gegewens vir die samestelling van die vraelys in te win, het
die volgende werkswyse die gewenste resultate gelewer:

aard;
1. Literatuurstudie uitoorsese en eie bodem van 'n toepaslike

instansies;
I

2. Samesprekings, gesprekvoering en onderhoude met alle onderwys=

3. Sistematisering en verwerking van agtergrondkennis wat skrywer
in sy jarelange ondervinding as onderwyser deur sy kontakte met
ouers, leerlinge, personeellede en kollegas opgedoen het.

Na deeglike pedagogiese besinning en rype oorweging van die gegewens
verkry, het die vorm en inhoud van die geslote vraelys gestalte ge=
kry.

4.2.1 Samestelling van die vraelys

Die vraelys (sien Bylae A) het uit twee afdelings, naamlik A en B,
bestaan, en elk uit 31 en 23 vragies onderskeidelik. Die vragies
was in die vorm van bewerings wat oor sekere aspekte van die onderwys
gemaak is. Die respondent is versoek om elke bewering sorgvuldig
te oorweeg en dan sy mening daaromtrent te gee deur ~ kruisie in ~
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blokkie onder een van vyf moontlikhede te maak. Die moontlikhede
het die volgende ingesluit:

1. Beslis ja
2. Ja

3. Onseker
4. Nee
5. Beslis nee

Die eerste twee vrae van Afdeling A het persoonlike inligting van
die respondente verlang, naamlik hul beroep en geslag. Die daarop=
volgende 29 vrae het informasie verlang oor die faktore wat die
status van die onderwyser as sodanig beinvloed waaronder die volgen=
de moontlikhede geressorteer het:

A. Woongebied en werksituasie, vrae 3, 4, 5, 6, 7.
B. Kwalifikasies en materiële besit, vrae 8, 9, lO, Il, 12, 13,

14, 15.
C. Sosiale betrokkenheid en betrokkenheid by buitemuurse aktiwi=

teite, vrae 16, 17, 18, 19, 20, 21.
D. Persoonlikheidseienskappe, vrae 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30.
E. Oortuigings, vrae 31 en 32.
F. Maritale status, vraag 33.

Afdeling B het gehandeloor hoe die onderwyser deur die gemeenksap
gesien word, d.i. die beeld van die onderwyser.

Die eerste vraag is ~ inisiërende vraag. Dit sou in die onder=
hawige ondersoek as uitgangspunt kon dien vir die eventuele verge=
lykende studie en logiese gevolgtrekkings wat uit die ondersoek kon
spruit.

Van vraag 2 tot vraag 6 is gefokus op die onderwyser se effektiwiteit.
Vrae 7 en 8 het gehandeloor die keuring en werwing van onderwysers,
terwyl vrae 9, 10 en 11 te doen gehad het met die dissipline wat die
onderwyser handhaaf. In vraag 12 het die fokus op die burokratiese
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beheer van die onderwys geval, in vrae 13 tot 20 op sy professionele
ingesteldheid en gesindheid teenoor die onderwys, en in vraag 21 op
die blykbaar moderne neiging in die onderwys. Vraag 22 het gehandel
oor die teenwoordigheid van 'n onderwysersvereniging en vraag 23 of
die respondent sy kinders sou aanmoedig om eendag die onderwysberoep
te betree.

4.3 Die Steekproef

Die veld van ondersoek is beperk tot respondente (dosente, onder=
wysers, leerlinge, ouers, beoefenaars van ander beroepe) wat in die
Ceres-Tulbagh-Wolseley-Worcester-gebied woon.4) Personeel verbonde
aan die onderskeie streekkantore, nl. Bellville, Paarl, Worcester,
Wynberg asook die hoofkantoor van die Onderwysdepartement en wat met
onderwyseraangeleenthede werk, is by die ondersoek betrek. Studente
van die Opleidingskollege Sëhnge en die Universiteit van Wes-Kaapland.
is ook in die ondersoek opgeneem.

Om sover moontlik beide h gebalanseerde en objektiewe beeld te kry,
ten spyte van die beperkinge op getalle, is vooraf besluit om 'n
steekproef ten opsigte van ses kategorieë te maak, te wete dosente
en onderwysers, personeel van streekkantore en die hoofkantoor van
die Departement, die ouergemeenskap en die leerling- en studente=
gemeenskap. Die sesde kategorie is deur lede van ander professies
verteenwoordig.

Die beweegrede waarom tot bogenoemde kategorieë besluit is, kan
as volg verduidelik word:

1. Die dosent of onderwyser staan binne die beroep en slegs hy kan
aanvoel, eerstens, of hy onder gunstige omstandighede sy onderwys=
taak vervul en, tweedens, of hy as 'n gerespekteerde deur die student-
of leerlinge- en ouergemeenskap gesien word.

Die opleiding wat die dosent aanbied sal grotendeels daarop gemik
wees om positiewe gesindhede jeens die onderwys by sy studente in
te boesem. Hyself sal uit die aard van die saak navolgenswaardige
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eienskappe wat die ideale onderwyser sal tipeer, moet openbaar.

Aan die anderkant sal die gesindheid van die onderwyser wel sy
agting wat hy vir die beroep het, in 'n groot mate die siening van
sy leerlinge beInvloed, veral wanneer laasgenoemde voor h beroeps=
keuse te staan kom.

2. Die klerke by die onderskeie streekkantore en hoofkantoor wat
in die Afdeling Personeel werksaam is, is elke dag met onderwyser=
aangeleenthede doenig. Die kennis rakende onderwysers wat hulle
sover opgedoen het deur regstreekse of onregstree~se kontak met
die onderwyserkorps, stel hulle in staat om in h mate h beeld van
die deursnee onderwyser op te bou.

3. Dit is essensieel om die ouergemeenskap by die ondersoek te
inkorporeer, aangesien hulle 'n belangrike opinie-vormende rol in die
lewens van hul kinders speel. Die dunk wat die ouer van die onder=
wyser het, sal baie beslis die kind se besluit om die onderwys sy
loopbaan te maak, beInvloed.

4. Die sts. 9- en lO-leerlinge het die hoogste standerds in die
skool bereik en dit maak hul mening m.b.t. die onderwyser des te
meer geloofwaardig omdat hulle, hulle aan die einde van hul skool=
loopbaan bevind, alreeds 'n beroep of tersiêre loopbaan in gedagte
het en derhalwe 'n sekere ingesteldheid jeens die onderwys as sodanig
het. Die feit dat hulle daagliks met hulonderwysers verkeer en al
welbekend met die onderwysers se wel en wee is, sal tot gevolg hê
dat hulle moontlik 'n duidelike persepsie van die deursnee-onderwyser
het.

5. Die studentonderwyser het alreeds die onderwys as sy loopbaan
gekies. Sy bydrae tot die ondersoek is belangrik aangesien hy
moontlik sterk gemotiveerd en positief beInvloed is om tot so h
besluit te kon geraak het.

6. Die bydrae van individue uit verskillende beroepsfere tot die
ondersoek kon nie agterweë gelaat word nie omdat menings m.b.t. die
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faktore wat die status van die onderwyser beïnvloed en menings oor
die heersende onderwysbeeld uiteen sal loop afhangende van deur
watter sosio-ekonomiese of selfs ideologiese bril daarna gekyk
word. Die lede van al die ander professies se keuse van beroep was
klaarblyklik nie die onderwys nie. Die belangrikheid van hierdie
kategorie se bydrae sal betekenisvol wees veral wanneer hul gegewens
vergelyk word met dié van die lede van die kategorieë wat die onder=
wysberoep as eerste keuse gestel het.

Vervolgens word nou na die samestelling van elk van die kategorieë
gekyk.

Kategorie 1
Die eerste kategorie sluit in dosente en onderwysers. Al 26 dosente
van die Opleidingskollege Sëhnge is genader om die vraelys in te vul,
maar slegs 6 van hulle het dit ingevul en teruggegee.

Die onderwysers is spesiaal geselekteer met die volgende kriteria in
gedagte; hulle moet verteenwoordigend van beide geslagte wees en
onderwys aan óf primêre óf sekondêre skole gee.

Aan al die onderwysers van vier sekondêre skole, nl. een in Ceres
en drie in Worcester is 209 vraelyste gestuur waarvan 73 voltooid
terug ontvang is. Van een sekondêre skool in Worcester is geen vol=
tooide vraelyste ontvang nie ten spyte van telefoniese versoeke om
dit wel te doen.

Van die 45 primêre skole in die Ceres gebied (Warm- en Koue Bokke=
veld ingesluit), is h 40 persent monster van al die skole in die
Warm Bokkeveld, Koue Bokkeveld en twee addisionele groot skole, een
in Tulbagh en een in Wolseley, getrek.

'n Totaal van 208 vraelyste is dus aan die onderwysers van die 8 skole
gestuur en 158 is voltooid terugbesorg.

Katagorie 2
Al die 30 klerke aan wie die vraelyste gestuur is, het dit voltooid
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teruggestuur.

TABEL G
KLERKE VAN DIE BETROKKE STREEKKANTORE EN HOOFKANTOOR WAT ONDER=
WYSERAANGELEENTHEDE BEHARTIG

STREEKKANTOOR

4
4

12
5
5

30

GETAL

Bellville
Paarl
Worcester
Wynberg
Kaapstad (hoofkantoor)

Tabel G gee 'n aanduiding van die getalle van klerke by die verskil=
lende streekkantore en hoofkantoor van die Departement van Onderwys
en Kultuur wie se menings betreffende die status wat onderwysers
geniet, verwerk is.

Kategorie 3
Die vraelyste was aan 49 ouers uitgedeel en deur almal ingevul.

Kategorie 4
In die leerlinggemeenskap is st. 9- en st. lO-leerlinge in die onder=
soek betrek. Vraelyste is voltooi deur h 20 persent steekproef van
die universum van elk van die st. 9- en st. 10-leerlinggroeperinge
van die Sekondêre Skool Fred Gaum in Ceres. (Sien Tabel H)

Kategorie 5
Wat die studente van die Opleidingskool SHhnge betref, is ook h 20
persent steekproef getrek van elk van die aantal eerste, tweede en
derdejaarstudente.

50 Vraelyste is aan studente van die Universiteit van Wes-Kaapland
uitgedeel, maar slegs 23 wat behoorlik ingevul is, is terugontvang.
Hoe die studente in die onderskeie jare van studie geselekteer is,
word in tabel J aangedui.

Die getalle van die leerlinge in hulonderskeie standerds,

https://etd.uwc.ac.za



205

die kollege- en universiteitstudente in hulonderskeie jare van
studie, word in tabelle H, I en J aangegee.

TABEL H
GETAL SEKONDêRE SKOOLLEERLINGE IN DIE ONDERSOEK BETREK

STANDERD GETALTOTALE GETAL
LEERLINGE

9

10
252
150
402

50
30
80

TABEL I
GETAL OPLEIDINGSKOLLEGE-STUDENTE IN DIE ONDERWYS BETREK

STUDIEJAAR GETALTOTALE GETAL
STUDENTE

Eerste
Tweede
Derde

134
104
67

305

27
21
14
62

TABEL J
GETAL UNIVERSITEITSTUDENTE IN DIE ONDERSOEK BETREK

GETALLE VAN BE= WERKLIKE GETALLE STUDENTE
STUDIEJAAR OOGDE STEEK= OPGENEEM IN STEEKPROEF

PROEF

Eerste 12 6

Tweede 12 5
Derde 12 6

Vierde 14 6

TOTAAL 50 23

Kategorie 6
Die beroepslui wat gewerf kon word om die vraelyste in te vul, is
hoofsaaklik van Ceres. Slegs 2 dokters en 4 maatskaplikewerkers
beoefen hul beroepe in Tulbagh.
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Oorsigtelik word die getalle van die respondente van beroepe ander
as die onderwys in Tabel K weergegee.

TABEL K
GETALLE VAN RESPONDENTE VAN ANDER BEROEPE WAT AAN DIE ONDERSOEK
DEELGENEEM HET

BEROE~ MANLIK VROULIK TOTAAL

Bankbestuurder 3 3
Bankklerk 1 1
Boekhouer 1 1
D.okter 6 1 7
Eiendomsagent - afslaer 1 1
Gemeenskapsvoorligter 1 1
Ingenieur 1 1
Maatskaplike werker 6 6
Polisiebeampte 11 11
Predikant 5 5
Regspraktisyn 3 3
Rekenmeester 1 1 2
Tikster 1 1
Vakman 1 1
Verkoopslui 1 1
Verpleegkundige 7 7

TOTAAL 49

Heelmoontlik kan die steekproef wat in hierdie ondersoek gebruik is,
op statistiese gronde afgemaak word as 'n nie-verteenwoordigende ewe=
kansige steekproef, maar blykbaar is daar geen rede waarom die be=
vindinge nie gebruik kan word om tendense in die onderwyspopulasie
aan te toon nie.

Al die voltooide vraelyste wat terug ontvang is, is ontleed.

4.3.1 Verwerking van data

Die statistiese analise van die verkreë data was tweërlei van aard.
Eerstens is die response van die totale groep ontleed en daarna
het die analise van die response van die onderskeie kategorieë gevolg.

Ten opsigte van die response van die onderskeie kategorieë, het die
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klem hoofsaaklik geval op die feit of daar enige verskille tussen
die antwoorde van die onderskeie kategorieë voorgekom het en indien
wel, of sodanige verskille betekenisvol was.

4.3.1.1 Metode van verwerking

Die vraelys is so opgestel dat die respondente in drie groepe onder=
skei kan word, naamlik:

(i) die wat "ja" antwoord of wat saamstem (response 1 en 2)
(ii) die wat "nee" antwoord of wat nie saamstem nie (response

4 en 5) en
(iii) die onseker groep (response 3) wat nie kan besluit tot

watter mening hul hulself moet verbind nie.

Hierdie verdeling is op besluit om die verwerking van die gegewens
te vergemaklik. Omdat die onseker of neutrale groep nie 'n duidelike
standpunt ten opsigte van 'n bewering of vraag kan inneem nie - hulle
kan nie by die "ja"-groep bygevoeg word nie en sê ook nie eintlik
"nee" nie - word hul antwoorde vir alle praktiese doeleindes nie in
berekening gebring by die verwerking van die gegewens nie.

Die katagorieë (veranderlikes) wat in hierdie studie gebruik word
is geslag, die tipe skool waaraan die onderwysers verbonde is, lede
van die totale onderwysersgroep en professionele beroepsbeoefenaars,
studente en leerlinge, klerke en ouers.

'nVerdere doel van hierdie ondersoek is om vas te stelop watter wyse
die respondente op die vrae en die vraelys reageer. Sou daar enige
verskille tussen die antwoorde van die groepe in 'n kategorie, voor=
kom, moet daar bepaal word of sodanige verskille bloot toevallig of
enigsins betekenisvol is. Indien ~ betekenisvolle verskil wel be=
staan, word gedetermineer tussen watter grense die grootte van die
verskil val sodat die beduidendheid daarvan korrek geïnterpreteer
word. Die limiete van die grense is deur middel van statistiese
tegnieke alreeds bepaal.

Die tegniek wat gebruik word om te toets of verskille beduidend is,
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is gebaseer op die statistiese model wat gebruik maak van die verskil
tussen twee onafhanklike verhoudings.

Om totale sekerheid te hê dat verskille beduidend is en nie vanweë
toevalligheid ontstaan het nie, word die nul-hipotese toegepas.

In werklikheid dui die nul-hipotese op die negatiewe aan en gaan
van die veronderstelling uit dat daar geen verskil tussen twee ver=
anderlike waardes is nie, met ander woorde die verskil is nul.5)
Enige verskille wat wel mag voorkom, is alleenlik aan steekproef=
neming toeskryfbaar.6)

In hierdie ondersoek word ten opsigte van elke afsonderlike katego=
rie met twee onafhanklike veranderlikes gewerk: byvoorbeeld die
tipe skool waaraan elk van die twee groepe onderwysers verbonde is,
sal een onafhanklike veranderlike voorstel en die wyse waarop elke
groep op die betrokke vraag geantwoord het, die ander.

Die nul-hipotese kan slegs verwerp word dus moet daar in elke geval
duidelik getoon word om watter rede die nul-hipotese nie aanvaar
kan word nie sou dit die geval wees.

Downie en Heath stel voor dat die volgende prosedure gevolg kan word
as die beduidende verskil bereken moet word.

Stap I. Bereken die standaard fout van die verskille tussen die
twee onafhanklike verhoudings deur gebruik te maak van die
formule:

jP1 Q1 +
S.D.P. =. Nl

P2 Q2
N2 •••• ~. . . . • . .• (1)

Die betekenis van die simbole wat in die formule verskyn, is as
volg:
S.D.P. = standaard fout van die verskille tussen die twee onafhank=

like verhoudings.
P1 die persentasie van die respondente van die eerste

veranderlike
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Ql = 100 - Pl
Nl = die totale aantal respondente van die eerste veranderlike.
P2 die persentasie van die respondente van die tweede ver=

anderlike.
Q2 = 100 - P2
N2 = die totale aantal respondente van die tweede veranderlike.

Stap 2. Bereken die standaardpunt deur gebruik te maak van die
formule:

z = Pl - P2
S.D.P. • • • • • • • • • • • •• (2 )

Waar Z die standaardpunt of standaardtelling voorstel.7)

Voorbeeld:
As vraag 1 as voorbeeld geneem owrd om vas te stelof daar enige
betekenisvolle verskille tussen die antwoorde van studente en leer=
linge voorkom, word die betrokke waardes van die kategorie naamlik:
P = 29%; Q = 71%; Nl = 34%; P2 = 48%; Q = 52%; N2 = 38%
in formule (1) vervang om eerstens die standaardfout (S.D.P.) as
volg te bereken:

S.D.P. j Pl _..2!
Nl +

P2 Q2
N2

S.D.P. ).29 x .71 .48 x .52
34 + 38

S.D.P. j 0.2059 0.2496= + 3834

S.D.P. J.0060558 + .0065684

S.D.P. J 0,0126242

S.D.P. 0,1123574

Hierna word die waarde van S.D.P. in formule (2) vervang, as volg:

Z
Pl P2= S.D.P.
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z .29 - .48
0,1123574

z = 0,1123574
-0,19

z = -1,1691034

Die Zwaarde (-1,6910324) is groter as die 10% vlak (1,65) van be=
duidendheid. Die nul-hipotese word dus verwerp wat beteken dat ~
beduidende verskil tussen die antwoorde wel voorkom op die 10% vlak
van betekenisvolheid of beduidendheid.

Al die statistiese berekeninge in hi~rdie werkstuk is deur middel
van 'n rekenaar gedoen. Nadat die verwerkte data in tabelle opgestel
is (sien tabelle 1 tot 50), is dit aan ~ deeglike analise onderwerp.

In die volgende deel van hierdie hoofstuk sal die faktore wat volgens
.die respondente die onderwyser se status bepaal en sy lae aansien be=
invloed, uitgelig en ontleed word.

4.3.2 Bevindinge en afleidings

4.3.2.1 Faktore wat die status van 'n onderwyser bepaal

Uit die gegewens blyk dit dat. die volgende faktore volgens die menings
van die steekproef respondente die status van 'n onderwyser bepaal.

4.3.2.1.1 Die onderwyser se rang

Van al die respondente dui 'nmeerderheid persentasie van (56%) aan
dat die onderwyser se rang in die skoolpersoneel immers sy status in
die samelewing bepaal.

Ontleding toon dat die volgende subgroepe saamstem dat ~ onderwyser
se rang 'n invloed op sy status het.

1. Mans as dames, betekenisvolop die 10% vlak;
2. Hoërskool- en laerskoolonderwysers, betekenisvolop nagenoeg

die 20% vlak en
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3. Klerke as onderwysers, betekenisvolop die 20% vlak.

Di t is te verwag dat aan 'n persoon wat In hoë posisie in 'n hiërargiese
sisteem beklee, 'n hoë status toegeken sal word en dus sal die gemeen=
skap die skoolhoof van TI skool hoër ag as enige van die ander onder=
wysers wat in dieselfde personeel dien.

4.3.2.1.2 Die onderwysinrigting waaraan die onderwyser verbonde is

Ofskoon 'ngeringe meerderheid (slegs 50% teenoor 38% wat "nee" sê)
van die totale groep reken dat die hoërskoolonderwyser meer aansien
as die primêreskoolonderwyser geniet, word hierdie groep sterk ver=
teenwoordig deur die meerderheid van "ja" antwoorde van die leerlinge
(74%) en die studente (66%).

By verdere ontleding van die data het dit getoon dat die onderwys=
inrigting waaraan die onderwyser verbonde is, 'n faktor is wat sy
status kan beinvloed en dat hierdie mening sterker deur hoërskool-
as laerskoolonderwysers beleef word en wel op naastenby die 20%
vlak van betekenisvolheid. Dié beskouing van die meerderheid is
blykbaar gegrond op die aanname dat TI hoërskoolonderwyser beter ge=
kwalifiseerd as TI laerskoolonderwyser is.

Dit is duidelik dat die gemeenskap hoër waarde aan TI hoëronderwys=
inrigting heg, met die gevolg dat die onderwysers wat aan TI hoëron=
derwysinrigting verbonde is, met meer prestige bejeën sal word.

4.3.2.1.3 Die onderwyser se kwalifikasies

Die meerderheid van die proefpersone (54%) het geen twyfeloor die
feit dat 'n onderwyser se status toeneem namate hy een of meer grade
verwerf het. Die subgroepe wat dieselfde mening huldig (hul onder=
skeie meerderheid persentasies verskyn in hakies) is die volgende:
ouergemeenskap (74%) leerlinge (68%) studente (64%) en professionele
beroepbeoefenaars (45%).

Hierdie gegewens bevestig die algemene geloof dat die beter gekwali=
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fiseerde onderwyser beter in staat sal wees om sy belangrike funksie
te kan verrig.

Ongelukkig stem hierdie bevinding nie ooreen met die mening wat
die meerderheid van die respondente jeens die opvoedkundige inrigting
waar die onderwyser sy professionele opleiding ontvang het - huldig
nie. Blykbaar het die respondente dit uitdie oog verloor dat 'n on=
derwyser slegs beter kwalifikasies aan 'n hoëronderwysinrigting kan
verwerf.

4.3.2.1.4 Die onderwyser se salaris

Die meerderheid van al die respondente (52%) aanvaar dit as 'n feit
dat die salaris van die onderwyser sy status bepaal.

'nOntleding toon dat daar meer mans as dames saamstem dat dit wel
die geval is en die verskil beduidend op die 10% vlak is.

Die kategorieë waar 'n meerderheid van "ja"-antwoorde hierdie mening
sterk ondersteun, is die onderwysers (49%), die leerlinge (71%) en
die studente (66%).

Die gegewens dui op die feit dat 'n persoon se salaris sy lewenstandaard
bepaal en derhalwe sy status grootliks sal beïnvloed. Dit kom daarop
neer dat as 'n onderwyser 'n goeie salaris betaal word, sal hy dienoor=
eenkomstig 'n doel treffende lewenstandaard kan handhaaf.

Dit kom snaaks voor dat die meerderheid van die respondente nie
materialistiese bestittings soos byvoorbeeld die besit van h motor,
of die buurt waarin h onderwyser se woning opgerig is, met sy salaris
assosieer nie en beskou dus materialistiese besittings nie as status=
bepalend nie. 'n Goeie lewenstandaard impliseer immers onder andere
materialistiese besittings.

4.3.2.1.5 Die onderwyser se resultate

66% Van al die respondente se mening is dat die gehalte werk wat die
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onderwyser lewer, soos gereflekteer word in die resultate wat hy
met sy leerlinge behaal, beslis sal bydra tot die status wat hy
handhaaf.

Die oortuiging dat h onderwyser se resultate sy stauts kan beInvloed,
word beleef deur al die subgroepe, maar analise van die gegewens toon
dat die persentasies groter is by
1. mans as dames, op die 1% vlak van betekenisvolheid;
2. hoërskool- as laerskoolonderwysers, op die 20% vlak van betekenis=

volheid;
3. professionele beroepsbeoefenaars8) as die totale onderwysersgroep,

op die 20% vlak van betekenisvolheid en
4. studente as leerlinge, ook op die 20% vlak van betekenisvolheid.

Die afleiding wat hier gemaak kan word, is dat die gemeenskap behep
is met die goeie onderwyser en dat daar vordering moet wees sover dit
hulle kinders betref. Geen groter vreugde sal die ouerhart verbly
as juis die feit dat sy kind se sukses te danke is aan die volharding
en onbaatsugtige poging van sy suksesvolle onderwyser nie. Sou hierdie
die werkwyse van die onderwyser wees, sal hy die hoogste agting en
waardering toegeken word.

4.3.2.1.6 Die vak wat die onderwyser onderrig

Dit blyk dat daar h gevoelonder h geringe meerderheid van al die
respondente (49% teenoor 38%) is dat die gewildheid van die vak wat
die onderwyser aanbied, hom 'n hoë. aansien laat geniet; 'n gevoel wat
ook byklank vind by die klerke (53%), die ouers (62%), die leerlinge
(71%) en die studente (52%).

Blykbaar sien die meerderheid van die toetsgroep 'n korrelasie tussen
die gewildheid van die vak en die sukses wat die onderwyser daarmee
behaal. Slegs dit wat die kind intens interesseer, wat sy verbeelding
intens aangryp, sal sy volgehoue belangstelling daarin en dus sy sukses
verseker. Deur die sukses wat hy behaal as gevolg van die populariteit
van sy vak, styg die onderwyser se status in die oë van die gemeenskap.
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4.3.2.1.7 Die onderwyser se vriende

61% van al die respondente is van mening dat die onderwyser se keuse
van vriende sy status bepaal. Feitlik al die subgroepe steun hierdie
mening, maar die volgende groepe beleef dit sterker:
1. Studente as leerlinge, op die 5% vlak van beduidendheid en
2. Ouers as klerke, op die 5% vlak van beduidendheid.
Die sienswyse wat hoofsaaklik deur die onderskeie groepe geopenbaar
word, is dat die edel, die waardige en die aanvaarbare met goeie ge=
selskap assosieer word. Die onderwyser wat verkies om in die kringe
van die swakkeriges te sit, salop neergesien word deur die gemeenskap
en dus 'n lae status toegeken word.

4.3.2.1.8 Die onderwyser en buitemuurse aktiwiteite

Die meerderheid van die monster groep 53% stem saam dat die onderwyser
wat aktief betrokke by buitemuurse aktiwiteite is, 'nhoë status ge=
niet.

By ontleding blyk dit dat dieselfde mening naastenbyewe sterk by
feitlik al die sub-groepe voorkom, te wete

1. Mans as dames, op die 1% vlak van betekenisvolheid;
2. hoërskool- as laerskoolonderwysers, op die 20% vlak van beteke=

nisvolheid en
3. studente as leerlinge op die 10% vlak van betekenisvolheid.

Dit blyk dat die publiek nie die pligte van die onderwyser van sy na=
skoolse betrokkenheid wil skei nie. Heel moontlik wil hulle te kenne
gee dat die kind nie net akademies nie, maar ook kultureel, in die
kreatiewe kunste en in sport opgevoed moet word.

Die onderwyser wat die kind ook na skool konstruktief besig kan hou,
se moedige pogings sal nie ongesiens verby gaan nie. Sy waarde en
wel sy status sal toeneem waar hy ookal dien.

https://etd.uwc.ac.za



215

4.3.2.1.9 Die onderwyser en huisbesoek

In Betekenisvol groot persentasie van 86% is hoog oortuig dat as 'n

onderwyser af en toe by sy leerlinge se huise besoek aflê, dit sy
aansien sal bevorder. Al die subgroepe beskou hierdie as 'n essen=
siële deel van 'n onderwyser se plig, maar die groepe wat sterker
hieroor voel, blyk die volgende te wees:

1. Mans as dames, op die 10% vlak van beduidenheid;
2. laerskool- as hoërskoolonderwysers, op die 10% vlak van bedui=

dendheid;
3. totale onderwysersgroep as die professionele beroepsbeoefenaars

op naastenby die 20% vlak van beduidenheid en
4. ouers as klerke, op die 10% vlak van beduidendheid.

Dit wil voorkom asof die ouers wil hê dat die onderwyser meer waarde
aan die kind se huislike omstandighede moet heg. Moontlik wil die
ouers ook die verlange uitspreek dat hul kinders tuis aangemoedig
word om daardeur hul hand te sterk in die opvoeding wat hulle tuis
aanwend.

4.3.2.1;10 Die onderwyser se beroepsaktiwiteite

61% van die totale groep is oortuig dat die onderwyser se betrokken=
heid by beroepsaktiwiteite sy status bepaal. Die meerderheid van
al die subgroepe stem saam dat die onderwyser se betrokkenheid by
sulke aktiwiteite in sy daaglikse taak vervleg moet wees.

Ontleding toon dat die volgende groepe meer saam stem dat ~ onder=
wyser se beroepsaktiwiteite sy status kan beïnvloed:

1. Mans as dames, betekenisvolop die 1% vlak;
2. studente as leerlinge, betekenisvolop die 20% vlak en
3. ouers as klerke, betekenisvolop die 10% vlak.

Dit is voor die handliggend dat waar daar met die ouergemeenskap
"-Kontak gemaak en leiding gegee kan word, soos bv. by oueronderwyser=
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vergaderings en sportvergaderings, is geleenthede wat h onderwyser
se status in die oë van die gemeenskap sal laat toeneem.

4.3.2.1.11 Die onderwyser en kerklike pligte

Die meerderheid van al die respondente (46% teenoor 38%) glo dat as
'n onderwyser eers aktief betrokke by kerklike aangeleenthede is, sy
status sal styg.

Analise toon dat die volgende subgroepe voel dat die onderwyser meer
by kerklike aangeleenthede betrokke moet wees om daardeur sy status
te verryk:

1. Mans as dames, betekenisvolop die 20% vlak en
2. ouers as klerke, betekenisvolop die 1% vlak.

-,

Die gedagte wil deurskemer dat die onderwyser nie afsonderlik van
die gemeenskap moet staan nie. Hy moet in al sy aktiwiteite deel,
betrokke by die opheffing van die gemeenskap wees en sy belange op
die hart dra.

Die onderwyser wat sodanig sy plek in die gemeenskap volstaan, sal
'n hoër status beklee in die gemeenskap waarin hy dien.

4.3.2.1.12 Professionele gedrag van h onderwyser

'n Betekenisvolle meerderheid (90%) van al die respondente reken dat
die professionele gedrag van 'n onderwyser, beslis 'n bepalende faktor
vir sy status is.

Al die groepe dui met groot persentasies aan - in die meeste gevalle
met 90% en plus - dat die professionele (korrekte) gedrag van h
onderwyser, beslis 'n bepalende faktor vir sy status is. Die leerlinge
is die enigste groep wat minder as 90% "ja"-antwoorde gegee het.

Die gegewens maak dit baie duidelik dat al die sektore van die gemeen=
skap die onderwyser met geen ander gedrag kan vereenselwig nie. Sy
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gedrag moet net professioneel, korrek en opreg wees en niks anders
nie. Sou hy nie aan hierdie ideale van die gemeenskap kan voldoen
nie, sal sy status ingeboet word.

4.3.2.1.13 Die onderwyser en sy karakter

Die respondente stem tot In groot mate saam dat die karakter, r'epue

tasie en 'n "skoon" naam, 'n onderwyser se status bepaal. 87% van die
totale groep reken dit is die geval.

By verdere analise word ditgetoon dat karakter 'n faktor vir 'n onder=
wyser se status is by al die subgroepe, maar dat die gevoel daaromtrent
sterker beleef word by die volgende groepe:

1. Mans as dames, betekenisvolop die 20% vlak;
2. studente as leerlinge, betekenisvolop die 1% vlak en
3. ouers as klerke, betekenisvolop die 10% vlak.

As 'n onderwyser alles wat mooi, goed en reg in 'n kind na vore moet
bring, is dit te verstane dat hy self daardie deugdes eie in sy lewe
moes gemaak het. Dit is ondenkbaar dat h onderwyser h edele karakter
by 'n kind kan inskerp, as sy eie karakter mank daaraan gaan. 'n Onder=
wyser met 'n onverkwiklike karakter sal nie die respek van die gemeen=
skap kan verower nie.

4.3.2.1.14 Die drankgebruik en rookgewoontes van h onderwyser

'n Groot meerderheid van die totale groep stem volkome saam dat die
drankgebruik en rookgewoontes wel die onderwyser se status beïnvloed.
Verdere ontleding bring aan die lig dat al'die subgroepe met h meer=
derheid van "ja"-antwoorde aandui dat hulle die invloed van hierdie
faktor sterk beleef, veral die volgende drie:

1. Dames as mans, beduidend op die 1% vlak;
2. hoërskool- as laerskoolonderwysers, beduidend op die 5% vlak;
3. klerke as ouers, beduidend op die 1% vlak.
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Volgens mediese en wetenskaplike bevindinge en navorsing is beide
hierdie gewoontes/gebruike nadelig vir die menslike liggaam, feite
wat In opgeleide onderwyser gehoort te weet. As die onderwyser ver=
onderstel is om gesonde gewoontes by die kind te kweek en hy homself
skuldig maak aan hierdie gebruike, dan sal enige van sy vermanings
aan kinders ten opsigte van die gevare van die gebruik daarvan be=
vraagteken word.

Die maatskaplikewerker sal meer kan bewys watter verwoestende effek
die oormatige gebruik van sterk drank op h gesin kan hê. Die euwels
wat gepaard gaan met die misbruik van veral drank is so verdoemend,
dat nie eens die onderwyser verskoon kan word as hy nie as die regte
voorbeeld vir sy kinders kan optree nie.

Die ouers vereis dat net die mooiste en die skoonste in die lewe vir
hul kinders voorgehou moet word en as In onderwyser hulle in hierdie
opsig teleurstel, sal sodanige onderwyser se aansien aansienlik daal.

4.3.2.1.15 Netheid van die onderwyser

Bykans die helfte van die respondente reken dat deur net op sy persoon
te wees, In onderwyser hoër status sal geniet. Die ouers (90%), die
klerke (77%) en die professionele beroepe (59%) spreek hulle sterk
ten gunste hiervan uit.

Die ouers verwag dat die onderwyser professioneel gekleed in sy diens
moet wees. Na skool kan hy gerieflike klere aantrek, natuurlik binne
die perke van algemene ordelikheid en welvoeglikheid. Enige vorm van
onnetheid, slordigheid of onsmaaklikheid sal sekerlik nie geduld
word nie en sodanige "oortreders" sal in die onguns van die gemeen=
skap kom.

4.3.2.1.16 Die onderwyser en sy dissipline

Driekwart van al die respondente wil dit sterk beklemtoon dat die
onderwyser wat dissipline ~owel in die skool as buite kan handhaaf,
hoë status geniet. Hierdie hoë response ten opsigte van goeie
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dissipline, word ook deurgaans by al die subgroepe weerspieël.

Ontleding toon dat die verhouding tussen die onderskeie groepe
wat positief gereageer het, as volg is:

1. Mans as dames, betekenisvolop die 20% vlak;
2. hoërskool- as laerskoolonderwysers, betekenisvolop die 1% vlak

en
3. professionele beroepsbeoefenaars as die totale onderwysersgroep,

betekenisvolop die 5% vlak;
4. studente as leerlinge, betekenisvolop die 1% vlak en
5. ouers as klerke, betekenisvolop die 5% vlak.

Die gegewens maak dit baie duidelik dat die gemeenskap nog steeds
glo dat die onderwyser die handhawer van streng dissipline moet wees.
Daarby wil hulle impliseer dat die roede nie agterweë gelaat moet
word nie, maar vryelik gebruik word wanneer billike, oordeelkundige
en regverdige straf toegedien moet word.

4.3.2.1.17 Die onderwyser as ~ leierfiguur

~ Oorweldigende meerderheid respondente (80%) meen dat deur ~ leier=
figuur te wees in die klas en samelewing, die onderwyser se status
bepaal. Al die subgroepe reken dat dit wel die geval is. Die
groepe wat hulle hieroor sterk uitlaat is die klerke (89%), die
professionele beroepsbeoefenaars (86%), die ouers (84%), die onder=
wysers (81%) en die studente (81%). Die steun wat van die leerlinge
verkry word, is eweneens sterk, maar hul meerderheid is benede die
80%-merk.

Wat hier blykbaar geopenbaar word, is dat almal in ~ sterk leierfiguur
glo, iemand wat op 'n uiters verantwoordelike wyse voor kan vasvat in
die klas en buite in die samelewing.

Die gemeenskap wil na 'n onderwyser opsien as 'n gesaghebbende, as 'n
persoon wat leiding kan gee waar dit die nodigste en belangrikste is.
Die onderwyser se status sal slegs kan toeneem as hy oor hierdie ken=
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merk beskik.

4.3.2.1.18 Die onderwyser en beroepstrots

80% van die totale groep is oortuig dat beroeptrots belangrik vir
die status van 'nonderwyser is.

Die meerderheid van al die subgroepe stem volkome hiermee saam,
veral die:

1. hoërskool- as laerskoolonderwysers, betekenisvolop die 5% vlak
en

2. studente as leerlinge, betekenisvolop die 20% vlak.

Dit is geen verbasing dat die gemeenskap beroepstrots met hoë status
assosieer nie. Dit salondenkbaar wees om ~ beroep te beoefen en
nie besiel daarmee te wees nie. Die belangelose en laat gods-water-
oor-gods-akker-loop-persoon kan onberekenbare skade aan ongevormde
kindertjies berokken en dit kan selfs gedebatteer word of hy in die
onderwysprofessie hoort. Sulke onderwysers sal nooit die hoë agting
van die gemeenskap wegdra nie.

4.3.2.2 Faktore wat tot die lae aansien van die onderwyser gelei het

Die data toon dat die volgende faktore moontlik aanleiding tot die
lae aansien van die onderwyser kon gegee het,

4.3.2.2.1 Toediening van lyfstraf

Van al die proefpersone meen 50% dat die doeltreffendheid van die
onderwyser benadeel word deurdat hy deesdae nie meer lyfstraf kan
toedien soos voorheen nie. 65% van die onderwysers en 66% van die
klerke steun hierdie standpunt baie sterk. Die ouers, 56% van hulle,
gaan akkoord met die meerderheidsgevoel van die proefgroep, maar daar
moet opgelet word dat bykans Inkwart van die ouers nie hiermee saam=
stem nie. Die lede van die professionele beroepe blyk meer versigtig
met hierdie vraagstuk te wees, aangesien slegs 52% saamstem.
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Die "nee"-stemme van al die subgroepe en veral die leerlinge en
studente, wil impliseer dat die beperkinge wat ten opsigte van die
toediening van lyfstraf opgelê is, nie as rede vir die afname van
die leerkrag se doeltreffendheid beskou moet word nie. Blykbaar
wil hulle te kenne gee dat daar welonderwysers is wat hulle nie
by die regulasies vir die toediening van lyfstraf hou nie.

Nadere analise van die gegewens toon dat die oorgrote meerderheid
van die ou garde, en hier word veral na die onderwysers, ouergemeen=
skap en lede van die professionele beroepe verwys, nog vaskleef aan
die gedagte dat die goeie onderwyser die een is wat nie sal huiwer
om die rottang te gebruik nie. Na hom was opgesien, want hy was die
beste in staat om dissipline op hul kinders af te dwing.
Noudat die onderwyser lyfstraf nie meer so vrylik kan toedien nie,
beskou hierdie groep dit as 'n faktor wat blykbaar tot sy lae aansien
bygedra het.

4.3.2.2.2 Agting vir die onderwyser

Sonder enige uitsondering dui al die groepe hul gevoel aan dat die
onderwyser deesdae minder agting afdwing omdat hy nie meer na opge=
sien word soos voorheen die geval was nie. As na die groot meerder=
heid gekyk word: klerke - (83%), beoefenaars van die professionele
beroepe - (75%), onderwysers - (69%) en ouers - (64%), bestaan daar
geen twyfel dat die onderwyser 'nmate van aansien verloor het as ge=

volg van die feit dat hy deesdae nie meer met dieselfde agting bejeën
word nie.

4.3.2.2.3 Die onderwyser as die enigste alwetende

Met 'nmeerderheid van "ja"-antwoorde stem die respondente van al die
groepe saam dat die onderwyser deesdae minder aansien geniet omdat
hy nie meer die enigste alwetende in die samelewing is nie. 58%
van al die respondente beleef dit sterk. 'nMoontlike rede vir hier=
die sienswyse is die feit dat die opvoedingspeil van die gemeenskap
nie meer so laag is as voorheen nie en dat die sukkelaar met sy pro=
bleme na ander bekwame persone kan gaan en nie net na 'n onderwyser nie.
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Die onmisbaarheid van die onderwyser wat eers 'n kenmerk van die ge=
meenskap was, het verdwyn en daardeur ook die hoë aansien wat hy ge=
niet het.

4.3.2.2.4 Die onderwyser en moderne media

Al die groepe dui met h meerderheid van stemme aan dat dit blyk h
feit te wees dat moderne media as In bron van informasie die kind so=
danig geskool het dat hy sy onderwyser se tekortkominge gou kan agter=
kom. 53% van die onderwysers wil egter nie met hierdie bewering saam=
stem nie.

Die groot persentasies leerlinge en studente wat die bewering steun,
(66% leerlinge en 62% studente), het glo al ontdek dat die onderwyser
nie die enigste bron van informasie is nie. Opvoedkundige programme
oor die radio en televisie asook leersame artikels wat in tydskrifte
verskyn, dien moontlik as getuienis wat hul mening sal staaf.
Die moment wat dit as h feit aanvaar word dat daar wel alternatiewe
bronne van kennis in eksistensie is, verloor die onderwyser daardie
unieke kenmerk om as die enigste bron van informasie bekend te staan
en verloor hy dan ook die status wat hy beklee het.

4.3.2.2.5 Die keuring van persone vir die onderwysberoep

'n Groot meerderheid (65%) van al die respondente voel die keuring
van persone vir die onderwysprofessie nie op h wetenskaplike en
sistematiese grondslag geskied nie, met die gevolg dat persone met
geen roepingsbewustheid in die professie gevind word.

Alhoewel die behoefte aan h effektiewe keuringsproses deur al die
subgroepe beleef word, toon 'n analise dat die verhouding groter is by:

1. mans as dames, beduidend op die 5% vlak en
2. hoërskool- as laerskoolonderwysers, beduidend op die 1% vlak en
3. studente as leerlinge, beduidend op die 1% vlak.

Hierdie feit is kommerwekkend veral as in ag geneem word dat die
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onderwysers en studente alreeds die keuringsproses deurgemaak het,
en oor eerstehandse kennis beskik oor watter leemtes in die prosedure
bestaan. Die besef dat die onderwysberoep nie in die keuring en
werwingstadia gesuiwer kan word nie, laat die vraag ontstaan of dit
~ ho~ status toegeken kan word.

4.3.2.2.6 Werwing van onderwysers

Die meerderheid van al die groepe is dit eens dat die werwing van
rekrute vir die professie deur die meer aantrekliker materi~le voor=
dele van die private sektor gekortwiek word.
Dit is die siening van die meerderhede van al die subgroepe.
Daardie groepe wat sterker hieroor voel realiseer as volg:

1. mans as dames, beduidend op die 5% vlak;
2. totale onderwysersgroep as professionele beroepsbeoefenaars,

beduidend op die 20% vlak;
3. studente as leerlinge, betekenisvolop die 1% vlak en
4. ouers as klerke, betekenisvolop die 10% vlak.

Die afleiding kan gemaak word dat die beste kandidate deur die private
sektor deur aantrekliker diensvoorwaardes gelok word. Die onderwyser
self sal hiervan terde~ bewus wees aangesien hulle sal weet watter
kaliber onderwyser hulle in hul midde aantref en so ook die ouer wat
die gehalte van die onderwyser wat sy kind onderrig, sal kan peil.

Sou die onderwysberoep 'h toevlugsoord vir die minder suksesvolle
kandidate wees, sal dit 'nbydraende faktor tot sy lae aansien wees.

4.3.2.2.7 Skoolre~ls

Al die groepe wil die blaam vir die afname van die aansien van die
onderwyser op verslapte skoolre~ls plaas. Selfs die meerderheid van
die studente (58%) en leerlinge (49%) steun hierdie mening sterk.

Die gevolgtrekking wat hier gemaak kan word, is nie dat In verwatering
van skoolre~ls plaasgevind het nie, maar eerder dat dit nie konsekwen±
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toegepas word nie. Daar kan eerder van 'n verslapping in die toepas=
sing van skoolreëls gepraat word. Sou dit die geval wees, dan het
die skool sy karakter verloor en die onderwyser sy aansien.

4.3.2.2.8 Die onderwyser se dissipline

Meerderhede wat 60% te bowe gaan wat by feitlik al die groepe opge=
merk word, meen dat die effektiwiteit van die onderwyser se vermoë
om dissipline te handhaaf deur die moderne permissiwiteit belemmer
word. Die groepe wat hul steun ten opsigte van hierdie siening die
sterkste uitspreek is:

1. studente as leerlinge, beduidend op die 20% vlak en
2. ouers as klerke, beduidend op die 20% vlak.

Die syfers toon dat alle sektore van die gemeenskap bewus is van die
moderne tendens van die jeug om in verset teen die norme en standaarde
van die maatskappy te kom en daardeur die onderwyser se gesag te onder=
myn en wat inderdaad In faktor is wat tot sy swak aansien gelei het.

4.3.2.2.9 Die staat en die onderwys

Al die groepe toon aan met 'n meerderheid van "ja"-antwoorde dat
hulle seker is dat daar aanduidings is dat die staat nie genoeë neem
met die swak aansien wat die onderwysbeeld hedendaags aangeneem het
nie. Die subgroepe wat dit sterk beleef, is die ouers (66%) en die
studente (61%).

Hierdie sienswyse het moontlik ontstaan nadat die skool deur omstan=
dighede in h politieke arena verander is, en die staat geen steen
ongeroer laat om toestande by skole te normaliseer nie.
In die gedaanteverwisseling wat die skoolondergaan het, het die aan=
sien van die onderwyser sover dit die staat betref, ook in die slag
gebly.

4.3.2.2.10 Die onderwyser en burokrasie

45% van die onderwysers voeloortuig dat die burokratisering van

https://etd.uwc.ac.za



./

225

die onderwys die inisiatief van die onderwyser in 'n mate versmoor
het, met die gevolg dat sy status daardeur nadelig beinvloed is.
As daar na die geringe 12% "nee"-stemme van die onderwysers gekyk
word, kan tot die konklusie gekom word dat hierdie 'naktuele aange=
leentheid is wat die onderwyser voel wat sy beeld skaad en sy aansien
nadelig tref.

4.3.2.2.11 Salarisse

Die meerderheid van die proefgroep se mening is dat die onderwyser
van vandag se beheptheid met salarisse, die beeld van die onderwys
nie tot eer strek nie.

'n Ontleding van die gegewens dui 'n sterk gevoelonder In meerderheid
van die respondente aan dat die onderwyser materiële gewin jag.

Die groepe wat hierdie mening sterk onderskraag, is as volg:
1. hoërskool- as laerskoolonderwysers, betekenisvolop die 1% vlak;
2. professionele beroepsbeoefenaars, betekenisvolop die 20% vlak;
3. studente en leerlinge, betekenisvolop die 20% vlak en
4. ouers as klerke, betekenisvolop die 5% vlak.

As dit die tendens is, dan sal dit sekerlik nie die aansien van die
onderwyser bevorder nie. Die gemeenskap sal meer respek hê vir die
onderwyser wat die diensmotief voorop stel.

Hier moet ook na die keersy van die argument gekyk word. Die 44%
van die onderwysers wat nie die mening van die meerderheid van al
die respondente steun nie, kan nie sonder meer vir hul negatiewe
standpunt gekritiseer word nie. Dit is immers so dat elke persoon
vir sy dienste vergoeding wilontvang en dat dit goed moet vergelyk
met dit wat lede van ander beroepe ontvang.

Die betrokke onderwysers se beheptheid met salarisse sal sekerlik
nie uitsluitlik op ~ winsmotief gemik wees nie, maar eerder om ~
aanvaarbare lewenstandaard te handhaaf.
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4.3.2.2.12 Administratiewe pligte van die onderwyser

Die meerderheid van die onderwysers (58%) spreek die gevoel van
die meerderheid van al die respondente (47%) uit dat al die admini=
stratiewe verpligtinge wat aan 'n onderwyser opgedra word, eintlik
sy primêre plig om les te gee, beperk.

Die enigste afleiding wat hier gemaak kan word is dat die onderwyser
nie nog met nie-kurrikulêre verpligtinge en enige ander rompslomp
belas moet word nie. Sou hierdie addisionele verpligtinge verwyder
word en die onderwyser se werklas daardeur verlig word, sal die onder=
wyser se primêre plig om onderwys te gee, moontlik op 'n doel treffender
wyse kan geskied om daardeur verlore aansien te herwin.

4.3.2.2.13 Pligsgetrouheid van die onderwyser

Die 49% van die toetsgroep wat reken dat vandag se onderwyser die
dae tel wanneer dit weer vakansie sal wees, bevraagteken die pligs=
getrouheid van die onderwyser. Nog meer onrusbarend is die feit dat
30% van die onderwysers met hierdie mening saamstem. Heel moontlik
konstitueer hierdie onderwysers TIgroot deel van die groep onderwy=
sers wat te kenne wil gee dat die addisionele administratiewe ver=
pligtinge 'n groter werklas op hulle plaas en daarom word daar na 'n
vakansie uitgesien.

Ui t die oogpunt van die breër publiek gesien, sal 'n tendens van on=
derwysers om die dae na die volgende vakansie te tel, beskou word as
'n gebrek aan werkywer en pligsgetrouheid en wat ook aanleiding tot
hul lae aansien sal gee.

4.3.2.2.14 Onderwyser-leerlingverhouding na skool

Die oorwig "ja"-antwoorde, verteenwoordigend van feitlik al die
groepe, toon duidelik aan dat daar gereken word dat die onderwyser
nie meer veel bekommerd is oor die doen en late van die skoolkind na
skool nie.
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Die skrywer moet tot die gevolgtrekking raak dat die gemeenskap nog
gesteld is op persoonlike kontak tussen onderwyser en leerling na
skool en dat die onderwyser se belangstelling in die kind nie moet
eindig wanneer die skoolklok die einde van die skooldag aandui nie.
As die onderwyser in gebreke bly om aan die ouer se verwagtinge te
voldoen, sal sy aansien ernstig benadeel word.

4.3.2.2.15 Die werksdag van die onderwyser

Alhoewel die meerderheid van al die proefpersone nie saamstem met
die bewering dat die onderwyser nooit oor die feit kla dat hy slegs
vir h halwe dag werk nie, is daar van die subgroepe wat met h meer=
derheid van "ja"-antwoorde aandui dat hulle glo dat dit wel die geval
is. Die subgroepe wat so reken is die lede van die professionele
beroepe (55%), die klerke (66%), die studente (57%) en die leerlinge
(54%) •

Die verskille in die verhouding van daardie groepe wat meer saam
stem dat die onderwyser nooit kla oor h halwe dag se werk nie, is
die volgende:

1. mans en dames, beduidend op die 1% vlak;
2. hoërskool- as laerskoolonderwysers, beduidend op die 10% vlak;
3. professionele beroepsbeoefenaars as die totale onderwysersgroep,

beduidend op die 5% vlak en
4. klerke as ouers, beduidend op die 20% vlak.

Wat hiervan afgelei kan word, is dat daar 'n groot deel van die maat=
skappy is wat onder die indruk verkeer dat 'n onderwyser se taak nie
veeleisend kan wees nie, aangesien hy slegs vir 'n halwe dag werk.
Die onderwyser se aansien sal deur hierdie groep ook nie hoog geag
word nie.

4.3.2.2.16 Respek vir die onderwyser

Eenstemmigheid word deur al die groepe bereik in hul geloof dat die
gemeenskap nie veel respek vir die onderwyser het nie en dat dit by=
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gedra het tot die lae aansien wat deesdae jeens die onderwysbeeld
gekoester word. Dit is interessant om op te merk dat 59% van die
onderwysers hiermee saamstem.

Sekerlik is dit nie net een faktor wat verantwoordelik vir die af=
name van respek vir In onderwyser is nie. Al die faktore wat alreeds
in hierdie hoofstuk genoem is, kan moontlik daartoe aanleiding ge=

gee het.

4.3.2.2.17 Die onderwyser se taak

Die groot persentasie "ja"-antwoorde wat by elk van die onderskeie
groepe aangetref word, is In duidelike aanduiding dat daar gereken
word dat die hedendaagse onderwyser meer en meer gedwing word om sy
benadering tot die onderwys eksamen-gerig aan te pas as om na die
geestelike en morele opheffing van sy leerlinge om te sien. Die
subgroepe wat hulle hieroor sterk uitspreek, is die onderwysers (70%),
studente (72%) en klerke (66%) en die ouers (62%). Moontlike redes
vir die sterk standpunt van die onderwysers, kan die burokratisering
van die onderwys wees en die verdrewe nadruk wat op eksamenuitslae
gelê word.

Die gemeenskap se probleem spruit voort uit die tendens van hul
kinders om meer en meer af te wyk van die aanvaarde sosiale norme.
Die rede vir hierdie afdwaling wil die ouers toeskryf aan die feit
dat die skool die geestelike en morele opheffing van hul kinders nie
genoeg beklemtoon nie, In faktor wat die aansien van die onderwyser
nie ten goede strek nie. Dit blyk dat die ouergemeenskap wil hê dat
die onderwyser se benadering tot sy onderrigtaak moet ruimer fokus
hê as bloot op eksamensgerigtheid.

4.3.2.2.18 Gewildheid van die onderwysberoep

Ten spyte van al die faktore wat die aansien van die onderwyser nega=
tief beïnvloed, sal die geringe meerderheid van al die respondente
(39% teenoor 38%) hul kinders aanraai om eendag onderwyser te word.
Heel moontlik ontstaan hierdie gedagte as gevolg van ekonomiese fak=
tore wat die ouers in ag neem. Beurse vir die opleiding van onderwy=
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sers is maklik bekombaar en dan ook vind die ouers die keuring=
proses iets wat nie gevrees behoort te word nie.

4.4 Die onderhoud

Uit die Kleurlingpopulasie van Ceres is 'n toevalmonster van 330 ge=
trek met wie onderhoude gevoer is. Die onderhoudrespondente is in
drie kategorieë onderverdeel naamlik:

a. 200 ouers wat ook lede van die onderskeie skoolkomitees inge=
sluit het.

b. 105 hoërskool- en laerskoolonderwysers.
c. 32 prinsipale van laerskole en

3 bestuurders wat toesig oor
14 primêre skole hou, almal kleinerige plaasskooltjies.

Die redes waarom die skrywer tot hierdie keuse van monster besluit
het, is die volgende:

a. Die ouers verteenwoordig 'n aantal beroepe in die samelewing en
vorm ook ~ integrale deel van die gemeenskap waarin ~ onderwyser sy
dienste lewer. Die onderwyser se verantwoordelikhede en aktiwiteite
binne die gemeenskap kan hoegenaamd nie van die betragting van die
gemeenskap geïsoleer word nie en sy waarde nie die ouer se taksering
vryspring nie. Hierdie opinie of sienswyse wat die ouers jeens die
onderwyser koester, sal In barometer van die waarde (hoog of laag)
wat die ouers aan sy status toeken, wees.

b. Die aandeel van die onderwysers se sienswyse in die ondersoek
is uiters belangrik, aangesien hulle die kern van die tema vorm
waaroor die ondersoek juis gaan. Die onderwyser word in ~ posisie
geplaas om sy standpunt ten opsigte van bewerings wat oor sy status
gemaak word te stel en ~ eerlike opinie te gee van presies wat sy
gevoelens oor sy status is.

c. Die belangrikheid van die prinsipale en bestuurders van skole
en betrokkenheid by hierdie ondersoek, is gesetel in die feit dat
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hulle in noue kontak met die assistent-onderwyser en sy probleme
staan en dus h bevredigende bydrae tot die ondersoek kan lewer.
Die mening wat deur veral die prinsipale uitgespreek word, sal in
'n mate verteenwoordigend wees van die sienswyse van 'n groot groep
onderwysers wat onder hulle (die prinsipale) diens doen.

4.4.1 Ontleding

Die skedule (sien Bylae B) vir die ouer~ het h reeks sleutelvrae wat
verband hou met die status van die onderwyser soos byvoorbeeld die
professionele vlak van die onderwysers, bevat.

Gerieflikheidshalwe is die vrae in vier algemene groepe verdeel.
Die eerste is heterogeen wat betrekking het op 'n verskeidenheid van
gesindhede jeens die onderwyser. Die tweede groep hou hoofsaaklik
verband met die gemeenskapsaktiwiteite van die onderwyser; die
derde handeloor sy professionele status; en die vierde oor sy
finansiële toestand.

Die vrae wat aan die onderwysers gestel is, het hoofsaaklik gegaan
oor hul salarisse, tuisbesoek en buitemuurse aktiwiteite, knelpunte
wat hulonderwystaak bemoeilik, bevorderingsaangeleenthede en hul
aftrede.

Die vrae aan die prinsipale van kleinerige skooltjies en die bestuur=
ders van skole, was van 'n algemene aard. Die respondente is die ge=

leentheid gebied om openhartig oor onderwysaangeleenthede uit te wei.
Die rede vir hierdie werkswyse is om h breër perspektief van die
onderwys te kry en is ook spesiaal daarop gemik om eerstehandse in=
formasie in te win oor hoe die onderwyser by sy werksituasie in h
plattelandse gebied inskakel.

4.4.2 Die voer van onderhoude

Soos vermeld is die onderhoude in die privaatheid van die wonings
van die respondente gevoer nadat hulle vooraf verwittig is van 'n be=
soek wat aan hulle gebring sou word en die redes vir die besoek aan
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hulle duidelik gemaak is. Tydens die onderhoud is die respondente
gelei deur aan hulle die sleutelvrae te ~tel sodat hulle in ~ mate
tot die vooropgestelde riglyne van die onderhoud beperk is, maar
nietemin is hulle om kommentaar gevra in die ope vrae. Die onderhoud=
data wat verkry is, is getabuleer en opgestel in tabel 51.1.

4.4.3 Afleidings en bevindinge

4.4.3.1 Ten opsigte van die ouers

4.4.3.1.1 Gesindhede teenoor onderwysers

4.4.3.1.1.1 Die vriende van onderwysers

Die eerste vraag in hierdie groep was: "Is u bevriend met enige
onderwysers?"
Van die 200 respondente was 68% met een of ander onderwyser bevriend
terwyl 29,5% van hulle geen vriendskapverbintenisse met onderwysers
op daardie stadium gehad het nie. 2,5% van die respondente het geen
antwoord op hierdie vraag verskaf nie.

Volgens die data is dit duidelik dat onderwysers nie op grond van
sosio-ekonomiese of enige ander diskriminerende kriteria hul vriend=
skapsbande baseer nie. Hulle maak vriende met persone laer af in die
stratifikasie van die gemeenskap.

Die volgende vraag was in noue verband met die eerste: "As daar nie
onderwysers onder u vriende tel nie, sal u ~ onderwyser in u vriende=
kring verwelkom?"
Nagenoeg 2,2% het laat blyk dat hulle nie onderwysers as lede van hul
groep verwelkom nie. Die antwoord van hierdie vyf persone dui in die
algemeen aan 'ngebrek aan 'ngemene verbond met onderwysers.

Ten opsigte van die vraag: "Wie die onderwyser se vriende moet wees"
was die persentasieverspreiding van die antwoorde as volg: 2% het
gemeen slegs vooraanstaande persone, 2% het gemeen onderwysers moet
mekaar se vriende wees terwyl 96% gemeen het dat enige individu uit
die gemeenskap die vriend van 'nonderwyser mag wees.
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Daar die ouer dié belangrikste vennoot is van die onderwyser in die
opvoedende onderwys, is dit verblydend en gerusstellend dat 94% van
die respondente (ouers) ja geantwoord het op die vraag: "Moet die
ouer die onderwyser as sy vriend sien sodat hulle mekaar kan vertrou?"
Slegs 4 respondente (2,2%) het nee geantwoord, terwyl 9 respondente
(4,5%) geen antwoord hierop verskaf het nie, wat heel moontlik toege=
skryf kan word aan TI kombinasie van sosio-ekonomiese omstandighede
en algehele apatie.

Die gegewens bring dit duidelik na vore dat die gemeenskap meer
sosiale verkeer met onderwysers sal verwelkom. Dat die onderwysers
as TI afsonderlike statusgroep moet bestaan, blyk nie aanvaarbaar vir
die ouers te wees nie. Daar kan dus met groot vertroue staatgemaak
of verwag word dat voortgebou kan word op 'n gesonde, progressiewe
projeksie van die ken-, weet- en vertrouensverhouding.

4.4.3.1.1.2 Kontak tussen onderwyser en ouer

Wat persoonlike kennis van hul kinders se vakleerkragte betref, ken
slegs 53,5% van die respondente hul kinders se leerkragte terwyl 46,5%
geen persoonlike kennis het nie.

Aansluitende by bogenoemde toon die statistiek dat wat genoegsame
kontak betref, 13% van die respondente voel dat daar genoeg geleent=
heid vir fisiese kontak is, terwyl 82% voel dat daar te min kontak
tussen ouer en onderwyser is en 5% geen antwoord gewaag nie.

99% van die respondente meen dat daar meer geleentheid vir formele
kontak tussen ouers en onderwysers moet wees terwyl 1% meen dat meer
kontak irrelevant is.

Op die vraag of die ouer ouer-onderwysersvergaderings bywoon, het die
respondente as volg geantwoord:
25,5% woon die vergaderings gereeld by, 56% woon dit soms by en
18,5% woon sodanige byeenkomste glad nie by nie.

Die data toon dat daar ruimte vir meer kontakgeleenthede tussen
primêre en sekondêre opvoeders is. Verder is dit duidelik dat ouers
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verwag dat leerkragte geleenthede moet skep vir nadere kennismaking.
Dit moet egter onthou word dat die meeste ouers werkers is en die
meeste van hulle in skofte by fabrieke werk, veral gedurende die
vrugte-seisoen. Vir die meeste van hulle sal dit herhalwe onmoontlik
wees om ouer-onderwysersvergaderings gereeld by te woon tensy defini=
tiewe reëlings daarvoor deur die skool getref kan word.

4.4.3.1.1.3 Wat van die onderwysers verwag word

Of die onderwysers tuisbesoek moet doen meen 80,5% van die totale
groep dat hulle van die onderwysers verwag om tuisbesoeke af te lê,
7,5% meen dis nie nodig nie en 7% het nie hierop geantwoord nie.
Die respondente voel besonder sterk daaroor dat die leerkragte tuis=
besoeke moet aflê.

Wat die verwagting van die respondente van die leerkragte van 'n
hoërskool betref, teenoor hul verwagting van primêre skool leerkrag=
te, meen 64% van die respondente dat hulle hoër verwagtinge van
hoërskool leerkragte koester, 35,5% meen dis nie belangrik nie en
0,5% wou geen antwoord waag nie.

Die respondente verwag meer van h hoërskool se leerkragte as die
primêre skool leerkragte. Dit mag wees dat die ouer besef dat die
groter kind meer leiding nodig het as die jonger een.

Op die vraag of die respondente dink dat die leerkragte hul plig
teenoor die leerlinge nakom, is 47,5% van mening dat dit die geval
is, 24,5% meen dit is nie die geval nie terwyl 28% onseker is.

Dis kommerwekkend dat meer as die helfte van die respondente (52,5%)
of onseker of beslis seker is dat die leerkragte nie hul plig teenoor
leerlinge nakom nie. Moontlik spruit hierdie gevoel voort uit die
mening dat die onderwyser minder buitemuurs betrokke met die kind is
en nie te veel belangstel in die kind se huislike omstandighede nie.

"Voldoen die onderwyser aan die ouer se verwagtinge?"
Volgens die data toon 56,5% van die respondente aan dat die leerkragte
aan die leerlinge se ouers se verwagtinge voldoen, 37% meen dis nie
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die geval nie en 6,5% het geen antwoord verskaf nie.

Soos die vorige is hierdie ook h ongesonde respons deurdat 43,5% van
die respondente meen of onseker was of die onderwyser aan hul verwag=
tinge as ouers voldoen.

4.4.3.1.1.4 Die gedrag wat van 'n onderwyser verwag word

In die meeste van die ondersoeke word tot die gevolgtrekking gekom
dat die publiek 'n besonderse hoë standaard van gedrag van die onder=
wyser verwag. Enkele vrae in hierdie ondersoek het op die vraagstuk
ingegaan. Die eerste vraag is as volg gestel: "Moet die standaard
van gedrag van onderwysers van dié van ander goeie burgers verskil?"
Die antwoorde was: Ja, 37%; nee, 46,5%; geen antwoord, 16,5%.

Of die optrede van die onderwysers teenoor leerlinge algemeen aan=
vaarbaar is, stem 58% van die respondente ja, 23,5% nee en 18,5% lug
nie h mening nie.

Oor die algemeen wil dit voorkom asof die onderwyser-leerling verhou=
ding die goedkeuring van die ouers wegdra.

4.4.3.1.2 Opinies aangaande die gemeenskapsaktiwiteite van onderwysers

4.4.3.1.2.1 Gemeenskapsaktiwiteite

Die eerste vraag in hierdie groep was as volg geformuleer:
"Dink u dat die onderwysers genoeg op sport-, buitemuurse- of
kulturele gebied vir die kind aanbied?"
Op hierdie steekproef het al die respondente as volg gereageer:
34,5% is tevrede met die huidige stand van sake; 62,5% voel egter
dat die onderwyser meer op hierdie terrein moet doen; 3% blyk be=
sluiteloos of onseker om rede hulle geen antwoord hierop verstrek
het nie. Dis dan opvallend dat die meerderheid respondente die
mening toegedaan is dat die leerkrag die kind kultureel beter moet
opvoed.
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Die tweede vraag wat hierbyaansluit, was die volgende: "Is die
onderwysers na u mening genoeg betrokke in die samelewing?"

Die volgende was die reaksie van die respondente: Ja, 25%;
nee, 51%; geen antwoord, 24%.

Dis weer eens opvallend dat die negatiewe menings omtrent die leer=
kragbetrokkenheid en -opoffering h getalle oorwig toon. Dit wil
voorkom of die leerkrag te samelewingsongebonde is. Omtrent die
24% respondente wat geen antwoord gegee het nie, kan die afleiding
gemaak word dat hulle blykbaar nie bewus is van die leerkrag se
buitemuurse aktiwiteite nie of argumentshalwe self nie aan enige
gemeenskapsaktiwiteite deelneem nie.

4.4.3.1.2.2 Politieke aktiwiteite

Of onderwysers akteif aan die politiek mag deelneem as hy dit so
verkies, het heelwat warm debatte al voortgebring. Uit die opname
blyk dit dat die meerderheid geen besware het teen die politieke be=
drywighede of oortuiginge van die leerkrag nie. Dit is opmerklik
aan die volgende steekproefresultaat: 43% keur dit goed; 23,5%
voel gekant hierteen; 33,5% het geen kommentaar gelewer nie.

4.4.3.1.3 Die status van die onderwyser

4.4.3.1.3.1 Die beeld wat die onderwyser projekteer

Die vierde groep vrae onderneem om te bepaal watter aansien die onder=
wyser in die gemeenskap geniet en ook op verskillende wyses hoe die
mense in die gemeenskap die onderwyser met persone in ander beroepe
vergelyk.

Die eerste vraag in hierdie groep het as volg gelees: "Het u respek
vir 'nonderwyser?" Van al die respondente was 90% van mening dat
die onderwyser gerespekteer word; 8,5% was onseker en slegs 1,5%
het nee geantwoord.
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Die groot persentasie ja-antwoorde (90%) blyk die versekering te gee

dat die gemeenskap nog groot respek vir die onderwyser het.

Die tweede vraag: "Sal u 'n onderwyser hoër ag as 'n dokter, 'npr-okue
reur, 'npredikant of 'n bankbestuurder?" 23,5% van die respondente
het gemeen dat die onderwyser hoër as byvoorbeeld 'n dokter, 'npr-okue
reur, 'npredikant of bankbestuurder gereken moet word. 50,5% het nee
gesê en 26% het geen mening gewaag nie.

Feitlik die helfte van die respondente meen dat die onderwyser nie
dieselfde status handhaaf as die ander professionele beroepsbekleders
nie. S'legs ongeveer 'n kwart van die respondente ag die onderwyser se
status hoër.

Derde vraag: "Die beeld wat die onderwyser uitdra, is dit 'n voorbeeld
vir toekomstige onderwysers?"

Die statistiek toon dat die onderwyser in h mate h goeie voorbeeld
vir voornemende onderwysers is. 48% van die respondente het so ge=
dink, 16% het negatief geantwoord en 36% het nie h mening uitgespreek
nie.

Vierde vraag: "Handhaaf die onderwysers van u kind 'n goeie gepaste
beeld in die gemeenskap oor die algemeen?" Persentasiegewys het
die antwoorde van die respondente as volg daaruit gesien:
42% het gemeen dat dit nie altyd die geval is nie; 33,5% het ja
gesê, 4,5% nee en 20% het geen antwoord op die vraag verskaf nie.

Hierdie toedrag van sake het geen goeie uitwerking op die status
van die onderwyser nie. Die aansienlike persentasie respondente wat
buite stemming gebly het, is ewe onrusbarend. Dit gee die indruk dat
die respondente onseker kon wees of hulle oor die nodige kennis van
die onderwyser se doen en late beskik om so 'n vraag te beantwoord.

Vyfde vraag: "Is die onderwyser nog die gesagsfiguur as voorheen?"
Die respondente het as volg hul menings op hierdie vraag gelug:
61,5% dink dat die onderwyser geen gesagsfiguur meer is nie;
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21,5% meen hy is dit nog en 17% het geen antwoord voorsien nie.

Die beduidende aantal respondente (61,5%) wat reken dat die onder=
wyser sy beeld as gesagsfiguur verloor het, grond heelmoontlik hul
mening op die feit dat die onderwyser te min gemeenskapsbetrokke is.
Dit is juis in gemeenskapsaktiwiteite waar h onderwyser h indrukwek=
kende inpak op sy medemens moet maak.

Sesde vraag: "Dink u dat die onderwysers goed genoeg toegerus is
om u kind op te voed?" Op hierdie vraag het 72,5% positief en 7%
ontkennend geantwoord. 20,5% het nie 'n mening ui tgespreek nie.

Uit bogenoemde blyk duidelik dat bykans twee de.rdes (72,5%) van die
ouers vertroue het in die toerusting van die onderwyser en dus hul
kinders met vertroue aan hom kan toevertrou.

4.4.3.1.3.2 Die taak van die onderwyser

Die belangrike rol wat die onderwyser in die opvoedingsproses van die
kind speel, is oor die eeue heen nog altyd besef. 'n Paar vrae wat
hierdie item sou nagaan, is ingesluit.

Eerste vraag: "Wat dink u van die taak van die onderwyser?"
92,5% het geantwoord dat hulle dink die onderwys is 'n verhewe, edele
taak. 3,5% dink niks van die onderwys nie en 4% verswyg h mening.

Die onderwyser mag miskien nie hoog aangeskrewe staan nie, maar van
sy werk word baie gedink. Iets wat nie goed op die oor val nie, is
die kennisname dat daar tog 'nminderheid persone is wat die onderwys
afskryf.

Tweede vraag: "Besef u dat die onderwyser besig is met 'n godgegewe
taak en dat ditnie slegs 'n beroep (werk) is nie?"
Ten opsigte van hierdie vraag meen 82,5~bvan die respondente dat die
onderwyser 'ngoedgegewe taak verrig, 5,5% sê nee en 12% swyg.
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Die begrip by die groot persentasie respondente vir die taak van die
onderwyser is verblydend.

Derde vraag: "Besef u dat die onderwyser verantwoordelik is vir die
vorming van u kind?"
Hierdie vraag het die volgende reaksie uitgelok: 96,5% respondente
besef die onderwyser speel 'n belangrike rol in die vorming van die
kind, 0,5% sê nee dis nie waar nie en 3% gee geen antwoord.

Dit blyk dat die klein persentasie wat negatief antwoord en nie hul
mening gee nie, sien die rol van die ouer as primêr. Origens sal
die onderwyser groot steun uit die gemeenskap ontvang vir sy taak,
maar hy moet beslis kontak met die ouers maak.

Op die vraag hoe die respondente die onderwyser sal klassifiseer, is
die volgende antwoorde ontvang: 0,5% meen die onderwyser doen niks
nie, 4,5% dink hy werk net halfdag en kry baie vakansies, 36% dink
hy kan beslis meer doen, 48% meen onderwysers is hardwerkend en 11%
is meningloos.

Bogenoemde statistiek is geen pluspunt vir die status van die onder=
wyser nie. Meer as 50% van die respondente het 'n negatiewe beeld van
die onderwyser, as die 11% wat nie h stem uitgebring het nie, in be=
rekening geneem word.

4.4.3.1.3.3 Die onderwyser se dissipline

Eerste vraag: "Die skool moet streng wees met die toepassing van
dissipline."
Die reaksie op die bogemelde steekproef is as volg:
a. Ja = 95,5%
b. Nee = 1,5%
c. Geen antwoord = 3%

Die oorweldigende meerderheid respondente is dit eens dat dissipline
op skool streng gehandhaaf moet word. Die belangrikheid van 'ngoed=
gedissiplineerde leerling word beklemtoon want h groot premie word
daarop geplaas.
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Tweede vraag: "Om ·dissipline in te skerp is 'n rottang (a) nodig,
(b) soms nodig, (c) geen antwoord.
'n Steekproef in dié verband het die volgende interessante resultate
opgelewer:
a. Nodig 16,5%
b. Soms nodig = 65%
c. Geen antwoord = 18,5%
Die interessantheid lê in die volgende:

Die rol van die rottang (hulpmiddel) word in aanmerking geneem;
Die meerderheid respondente voel egter ook dat daar, behalwe
die rottang, alternatiewe metodes vir dissipline moet wees;
Die 18,5r~groep laat blyk dat hulle óf geen dissiplinêre hulp=
middels gebruik nie óf geen dissiplinêre probleme ondervind nie,
óf ander gewenste metodes het om dissipline daar te stel.

Derde vraag: "Met betrekking tot dissipline, sou u sê die leerkrag
is (a) te streng, (b) nie streng genoeg nie, (c) redelik?"
Met betrekking tot die dissipline van die onderwysers, sê 5% ouers
dat onderwysers te streng is, 38% antwoord dat onderwysers nie streng
genoeg is nie en 45% voel dat die onderwyser se dissipline redelik is.
12% van die ouers het nie 'n ui tspraak gewaag nie.

Oor die algemeen is ouers dus tevrede met die dissipline van onder=
wysers. Die rede vir die verskil vir die syfers kan moontlik daarin
lê dat baie ouers onbekend is met die situasie by die skool of dat
hulle nie 'n geheelsiening van alle onderwysers gegee het nie, maar
slegs die dissipline van hul kinders se leerkragte.

4.4.3.1.4 Die finansiële status van die onderwyser

Die enkele vraag wat in hierdie groep gestel is, het as volg gelui:
"Voel u dat die onderwyser oor die algemeen onder-, oor of net genoeg
besoldig word?"

Volgens die uitslae van die opname blyk dit dat die oorgrote meerder=
heid respondente (51,5%) die leerkrag se inkomste onderksryf en goed=
keur.
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4.4.3.1.5 Algemene stellings

Ten einde die 200 respondente se algemene opinies ten opsigte van
die onderwyser en sy status uit te lok, is 'n paar ope vrae ingesluit.
Geen geformuleerde responskategorieë is aan die respondente gegee
nie en hulle is toegelaat om in hul eie woorde te antwoord.

Die eerste vraag was die volgende: "Hoe vergelyk die hedendaagse
onderwyser met die eertydse 'Meester'?"

Of die ondergevraagdes wat in hierdie ondersoek betrek is 'n akkurate
waardering van die historiese agtergrond van die eertydse 'Meester'
in Suid-Afrika het al dan nie, het hulle 'n taamlike kennis van heer=
sende omstandighede bewys.

Nadat 'n analise van die kommentaar wat verkry is, gemaak is, is 6
responskategorieë geïdentifiseer wat in tabel V weergegee word. Dit
moet egter aangewys word dat die kommentaar nie statisties verteen=
woordigend is nie; dit demonstreer nietemin die meer opmerkbare om=
vang van opinie wat deur die ondersoek ter sprake gebring is.

TABEL V

GROEPERING VAN REDES WAT MOONTLIK TOT DIE AFNAME VAN AANSIEN VAN
DIE HEDENDAAGSE ONDERWYSER SOU GELEI HET

Persentasie
Sy dissipline is nie meer na wense nie
Respek vir die onderwyser het afgeneem
Die onderwyser dien nie meer die gemeenskap soos
voorheen nie

(N=200) 21
12

Die onderwyser doen deesdae selde huisbesoek
Effektiewe kommunikasie tussen ouer en onderwyser
ontbreek

11
8

7
Lyfstraf word nie meer toegepas soos in die
verlede nie
Geen antwoord nie

4
37
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Die tweede vraag: "Watter optrede van die onderwyser sal u die
meeste teleurstel / u die meeste grief?" het die reaksie soos in
tabel Waangetoon, tot gevolg gehad.

TABEL W

ONDERWYSEROPTREDES WAT DIE OUERS DIE MEESTE SAL TELEURSTEL/GRIEF
Persentasie

In die openbaar onder die invloed van
drank verkeer (N=200) 27

15
11

8

7

32

Onwelvoeglike taal gebruik
Intieme verhouding met skooldogters aanknoop
Wan- en/of onsedelike gedrag in die openbaar
Met slegte vriende omgaan
Geen antwoorde

Uit die antwoorde op die twee vrae kan afgelei word dat daar nog
vasgehou word aan die beeld van die hedendaagse onderwyser se voor=
ganger. Die voorbeeld wat 'Meester' vir sy mense gestel het, sy be=
dagsaamheid en bereidwilligheid om altyd te wil help, het by sy ge=

meenskap hoog opgegaan. Dit kon blykbaar die redes wees waarom die
respondente sekere afwykende gedragspatrone genoem het (Tabel W)
wat hulle graag nie met die opvoeder van hul kinders wil vereensel=
wig nie.

4.4.3.2 Ten opsigte van die onderwysers

Die onderhoude wat met die onderwysers van die hoër- en laerskole
gevoer is, was hoofsaaklik gebaseer op kommentaar wat die onderwysers
oor ses aspekte van die onderwys moes lewer. Die aspekte van die
onderwys het die volgende ingesluit:

i. tuisbesoek
ii. buitemuurse bedrywighede

iii. knelpunte in die onderwys
iv. salarisse
v. promosie aangeleenthede

vi. aftree-ouderdom
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Analise van die kommentaar wat,ontvang is ten opsigte van die eerste
drie aspekte, is in tabelle X, Y en Z wat onderaan verskyn, opgesom.
In Bylae C word die data ten opsigte van die laaste drie aspekte
verstrek.

TABEL X

WAAROM 'N LEERKRAG NIE GRAAG GEWILLIG OF OOR-YWERIG IS OM TUISBESOEK
TE DOEN NIE

Persentasie
1. Leerkrag vrees beledigings en negatiewe

vrae aangesien ouers 'n weersin in onder=
wysers ontwikkel het. (N=105) 48

2. Leerkrag het ook nog ander aktiwiteite wat
hom gedurig besig hou en dus is sy tyd maar
beperk. 26

3. Die afstand waar sommige leerlinge woon
is 'n probleem. 15

4. Ouers stel min belang in hul kinders se
vordering en ontwikkeling. 13

5. Moeilik om afsprake met ouers te reëlomdat
die meeste van hulle tot saans werk. 10

6. Sekere woongebiede is onveilig veral vir
onderwyseresse. 3

7. Ouers geneig is om verkeerde nelglngs en
houdings van hul kinders goed te praat en
die fout eerder by die onderwyser te soek. 2

8. Ouers 'n besoek gewoonlik met In probleem
assosieer. 1

9. Leerkrag beskou tuisbesoek as h onnodige las. 1

In tabel X word ditvir ons duidelik dat daar blykbaar 'n kommuni=
kasiegaping tussen die ouers en die onderwysers bestaan wat aan=
leiding gegee het tot die hoë persentasie (48%) wat uit vrees nie
gewillig is om tuisbesoeke te doen nie.

Die 26% respondente wat, soos ditblyk, vanweë 'n druk program nie
die tyd vind om aan huise van die ouers van hul leerlinge te gaan
nie, het blykbaar h legitieme rede.
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TABEL Y

WAAROM 'N LEERKRAG NIE GEWILLIG IS OM BETROKKE BY BUITEMUURSE
AKTIWITEITE TE WEES NIE

Persnetasie
1. Leerkrag het 'nvol akademiese program. (N=105) 39

20

17

6

6

4

4

3

3

1

2. Leerkrag veral die dame ook nog huislike.
pligte na skool het.

3. Leerkrag het min belangstelling.

4. Ervaring ontbreek.

5. Leerlinge gee nie hul samewerking nie.

6. Leerkragte die leerlinge na die aktiwiteite
na hul huise nog moet vervoer.

7. Party leerkragte het vervoerprobleme.

8. Voldoende fasiliteite en toerusting ontbreek.

9. Leerkrag se betrokkenheid word nie waardeer
nie.

10. Leerkrag beskou buitemuurse aktiwiteite nie
as deel van 'n leerling se opvoeding nie.

In tabel Y word weer eens getoon dat ~ vol akademiese program nie
veel ruimte vir ~ onderwyser laat om nog aktief betrokke by buite=
muurse aktiwiteite van die skool te raak nie. 39% van die onderwy=
sers en 20% wat hoofsaaklik die vroulike leerkragte insluit, het
te kenne gegee dat hul tyd bra beperk is.

TABEL Z

KNELPUNTE IN DIE ONDERWYS WAT 'N ONDERWYSER SE TAAK BELEMMER
Persentasie

1. Leerlinge per klas is te groot. (N=105) 31

2. Gebrekkige onderwysfasiliteite en
-hulpmiddels. 17

3. Burokratiese voorskrifte wat geen voor=
siening vir eie inisiatief maak nie. 9
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4. Dissiplinêre probleme met leerlinge. 9

5. Klaskamers is ongerieflik veral mobiele
eenhede. 8

6. Leerlinge wat ongemotiveerd is. 7

7. Gejaagdheid met sillabus wat te wyd is. 5

8. Te veel administratiewe pligte. 4

Uit tabel Z het geblyk dat die oorwegende knelpunte in die onderwys
oorvol klasse en ontoereikende onderwysfasiliteite en -hulpmiddels
is. Burokratiese voorskrifte en dissiplinêre probleeme van leerlinge
blyk ook 'n ergenis vir onderwysers te wees.

Op die vraag of die onderwyser se salaris toereikend is om 'n gerief=
like lewenstandaard te handhaaf, het die respondente hul antwoorde
as volg gegee: 99% het geantwoord dat dit ontoereikend is, 17% het
gevoel dat hul salarisse voldoende is en 6% het nie 'n mening gewaag
nie. Die gemene deler van die redes van die groep wat nie met hul
salarisse ~ gerieflike lewenstandaard kan handhaaf nie, het neer ge=
kom op die feitdat die samelewingsnorme 'n redelike hoë lewenspeil
vereis wat gepaard gaan met lewenskoste en verwagtinge wat al hoë
vlakke bereik het.

Van al die respondente (105) het 51 "ja" geantwoord op die vraag of
voldoende bevorderingsgeleenthede vir onderwysers in die onderwys=
professie is; 51 het "nee" hierop geantwoord en daarby bygevoeg dat
geleenthede tot bevorderingsgeleenthede wat wel bestaan, opsetlik
moeilik gemaak word. Hier word heelwaarskynlik na prestasie-erkenning
verwys waar 'n totaal van 132 uit 168 punte op die evalueringskaal be=
haal moet word om in aanmerking vir prestasie-erkenning te kom.

Drie dames het laat blyk dat daar wel voldoende bevorderingsgeleent=
hede in die onderwysprofessie bestaan, maar daar is die tendens om
voorkeur aan manlike leerkragte te gee om sodanige poste te vul.

Ten laaste het 96 van al die respondente te kenne gegee dat hulle voor
die keuse gestel moet word om op 60-jarige ouderdom af te tree; 8 het
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nie omgegee om op 65 af te tree nie en 1 respondent het buite stem=
ming gebly.

4.4.3.3 Ten opsigte van prinsipale en skoolbestuurders

Die onderhoude wat met prinsipale van klein primêre skole en met
skoolbestuurders gevoer is, het nie aan die hand van vooropgestelde
vrae geskied nie. Die respondente was vry om enige knelpunte in die
onderwys uit te lig.

Twee faktore wat hierdie respondente aangevoer het wat die onderwyser
van klein staatskole se status moontlik benadeel, blyk die volgende
te wees:

1. Die meeste van die plaasskooltjies is staatsondersteunde skool=
tjies en behoort of aan een of ander kerk of is die eiendom van h
plaaseienaar. In beide gevalle word die geboue aan die onderwysde=
partement verhuur.

Te dikwels ondervind die prinsipale die probleem dat behalwe die
burokratiese druk wat hulle van die onderwysdepartement moet ver=
duur, hulle ook nog na die pype van die plaaseienaars moet dans.

2. Die inskrywings van plaasskooltjies is in baie gevalle onderhewig
aan seisoenale wisseling. Arbeiders trek met hul kinders van een
plaas of gebied na h ander en die redes hiervoor is legio. Dit bring
mee dat in sommige gevalle die inskrywing sodanig daal dat een of meer
onderwysposte afgeskaf en in uiterste gevalle die skooltjie selfs ge=

sluit moet word. Menige leerkrag wat aan plaasskooltjies verbonde
is, is nie elke dag seker dat hul dienste nog veel langer benodig sal
wees nie.

4.4.4 Koërdinering van bevindinge uit die vraelys en onderhoude asook uit
dié van ander navorsers

In die studie het dit duidelik geword dat sekere faktore wat die
status van die onderwyser beinvloed en wat deur middel van die vrae=
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lysondersoek uitgelig is, raakpunte vind en aansny by ooreenstemmen=
de faktore wat geïdentifiseer is nadat die onderhoude aan deeglike
analise onderwerp is. Die bevindinge uit die vraelys en onderhoude
en dié van ander navorsers sal vervolgens in die volgende paragrawe
gekoordineer word.

4.4.4.1 Die onderwyser se kwalifikasies

Tydens die onderhoude het die ouers dit duidelik laat blyk dat die
leerkragte van hul kinders opgevoede persone moet wees en wat akade=
mies goed toegerus is. Ontevredenheid sal ontstaan as hul kinders in
die hande van onbevoegde persone gelaat word.

'n Bevinding uit die vraelys beklemtoon dit sterk dat die status van
'n onderwyser toe sal neem namate sy kwalifikasies verbeter. Die toe=
gerustheid van h leerkrag of anders gestel, die kwalifikasies van h
leerkrag sal derhalwe baie beslis sy status beïnvloed. Hierdie be=
vinding stem ooreen met die bevindinge wat Eric Hoyle9) en visagielO)
in hulonderskeie ondersoeke gemaak het.

4.4.4.2 Die onderwyser se salaris

Die ver-goeding wat die onderwyser ontvang, bepaal in 'n groot mate sy
standaard van die lewe en dus sy status. Hierdie feit stem ooreen
met die sienswyse van nagenoeg die helfte van die respondente in die
vraelysondersoek.

Meer as driekwart van die ondergevraagde ouers koppel die lewenstan=
daard van die onderwyser aan die vergoeding wat hy ontvang.

Die meerderheid van die onderwysers met wie onderhoude gevoer is, is
nie gelukkig en tevrede met hul salarisse nie. Dit is vir hulle on=
moontlik om 'n gerieflike lewenstandaard te handhaaf met die vergoeding
wat hulle toeval.

I di d kL· b 10) V· . 11) St 12). di bn le on ersoe e van le erman lsagle en eyn lS le e=
vinding ook dat salarisse h definitiewe invloed op die status van die
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onderwyser het. Pretorius13) het op sy beurt in h referaat, swak
vergoeding as h faktor geIdentifiseer wat die lae status van die
onderwyser tot gevolg gehad het.

4.4.4.3 Die onderwyser se vriende

Alhoewel feitlik al die ouers met wie onderhoude gevoer is, dit
eens is dat h onderwyser met almalop h professionele verhoudings=
grondslag bevriend moet wees, is die bevinding uit die vraelys dat
die onderwyser tog 'nmate van versigtigheid moet uitoefen by die
keuse van persone tot sy intieme vriendekring. Sy status sal sterk
beInvloed word deur die vriende met wie hy daagliks omgaan.

4.4.4.4 Die onderwyser en buitemuurse aktiwiteite

Bevindinge uit beide die vraelys en onderhoude dui aan dat die buite=
muurse aktiwi tei te van 'n onderwyser 'n bepalende faktor vir sy status
is. 'n Aansienlike persentasie (62,5%) van die ondergevraagdes voel
egter dat die onderwyser te min gemeenskapsbetrokke is, 'n situasie
wat die beeld van die onderwyser nie goed doen nie. In hierdie ver=
band vermeld Grambs14) dat dit eintlik van die onderwyser verwag word
dat hy aan gemeenskapsaktiwiteite moet deelneem.

Die onderhoude met die onderwysers het laat blyk dat hulle graag meer
betrokke by die leerling se buitemuurse aktiwiteite wil wees, maar
word deur 'n oorlading van akademiese verpligtinge verhinder om hier=
aan reg te laat geskied.

4.4.4.5 Die onderwyser en huisbesoek

Die oorgrote meerderheid respondente van beide die vraelys- en onder=
houd ondersoeke het ditsterk benadruk dat hulle huisbesoek deur 'n
onderwyser as belangrik ag. Sou die onderwyser meer belangstelling
in die huislike omstandighede van sy leerlinge toon, sal sy aansien
daardeur sekerlik verhoog word.

Blykbaar is die vrees van onderwysers om tuisbesoeke af te lê, onge=
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vraagd en ongegrond, aangesien die meerderheid van die ouers 'n toe=
nadering deur die onderwysers hartlik sal verwelkom.

4.4.4.6 Professionele gedrag van 'n onderwyser

Volgens die uitslae van die opname deur middel van die vraelys het
nagenoeg 90% van die respondente die professionele gedrag van 'n onder=
wyser as belangrik vir sy status beskou. Die meerderheid van die
ondergevraagdes het tot dieselfde konklusie gekom. Dit kom daarop
neer dat die professionele gedrag van h onderwyser onlosmaaklik met
sy status verbind is.

Singo15) voel sterk daaroor dat die onderwyser hom altyd op h profes=
sionele wyse moet gedra. Nooit mag sy optrede en gedrag sodanig wees
dat dit afbreek sal maak aan sy status nie.

4.4.4:7 Die drankgebruik en rookgewoontes van h onderwyser

Volgens bevindinge uit beide die vraelys en onderhoud, wil die meer=
derheid van die gemeenskap veral drankmisbruik nie met onderwysers
assosieer nie. Die ondergevraagdes het dit baie pertinent gestel dat
drankmisbruik by onderwysers teleurstellend vir hulle sal wees.

Hierdie blykbare huigelary by ouers om die onderwysers uit te sonder
en van hulle goeie gedrag te verwag terwyl ander in die gemeenskap
. di Lf'd . b .k k d' . . B 1116)nle oor lese e mls rUl e aangespree wor nle, lS vlr e on=

aanvaarbaar.

4.4.4.8 Die onderwyser en sy dissipline

Net soos die respondente van die vraelysondersoek, stem die meeste
van die ondergevraagdes heelhartig saam dat dissipline beslis die
status van die onderwyser positief beinvloed. Dit is vanselfsprekend
dat 'nonderwyser wat nie goeie dissipline kan handhaaf nie, blykbaar
ook nie bevoegd sal wees om gesonde leiding te kan gee nie.

In die skole vanaf voor die Middeleeuse tydperk tot in die negentiende
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eeu het die opvoeder sy dissipline deur middel van die rottang
laat geld.

17) .Coetzee beskryf dat lyfstraf by dle ou Joodse Volk aan die orde
van die dag was, maar die hardvogtigheid daarvan was dikwels met
welwillendheid getemper. Dobson18) en Beck19) haalonderskeidelik
aan dat in Sparta en Athene het dissipline aan wreedheid gegrens.

Aan die anderkant het die Sofiste streng dissipline afgemaak.
Bisschoff20) sê dat die Sofiste voorstaanders vir die regte van die
individu was en dat hul tug gegrond was op die beginsel dat diegene
wat nie wou konformeer of 'n deel van die opvoeding wou hê nie, hulle
outomaties uitgesluit het van dit wat daardeur vermag kon word.

Groot opvoeders of persone wat intens in die opvoeding belanggestel
21) 22). 23). 24)het, soos bv. Socrates , Plato , Arlstoteles , Clcero ,

S 25) Q. t·I . 26) d F lt 27) E 28) V· 29)eneca , uln 1 lanus • a e re , rasmus , lves ,
30) 31)Sturm , Luther en so ook al die ander opvoeders van die sestien=

de, sewentiende, agtiende en negentiende eeue, het of 'n milde vorm
van tug voorgestaan of dit totaal verwerp. Cole32) voeg by dat
Malanchton was die mening toegedaan dat die wreedheid uit die onder=
wyser se tug sou verdwyn as hy 'nmeer leefbare salaris betaal word.

In Suid-Afrika het die ouers respek vir Meester se streng dissipline
33)gehad.

4.4.4.9 Die onderwyser as h leierfiguur

Die meerderheid van die respondente van die vraelys-meningspeiling
gee te kenne dat deur 'n leiersfiguur te wees 'n onderwyser se status
daardeur verhoog sal word. Die bevindinge uit die onderhoud wil dit
egter laat blyk dat die meerderheid van die respondente die onderwyser
nie meer as h gesagsleier reken nie.

Be1134) merk op dat die gesag wat die onderwyser eers in die gemeen=
skap kon ui toefen, as gevolg van verstedeliking verskaal het. In 'n
referaat van die Commonwealth Secretariat35) word genoem dat in die
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plattelandse gebiede meestal jong, on- en ondergekwalifiseerde onder=
wysers aangetref word en wat oor die algemeen glad nie as leierfigure
kan optree nie.

4.4.4.10 Respek vir die onderwyser

Wat respek jeens die onderwyser betref, word h anomalie te bespeur
as die bevindinge uit die vraelys met dié uit die onderhoud vergelyk
word. Bykans 90% van die ondergevraagdes het laat blyk dat die onder=
wyser respek verdien, terwyl die meerderheid van die vraelystoetsgroep
nie gediend was met hierdie mening nie. Laasgenoemde reken dat die
onderwyser 'nmate van respek verloor het wat blykbaar dan ook tot sy
lae aansien aanleiding kon gegee het.

St· tt36).Vir anne 1S dit 'n bekommernis dat die onderwyser nie met die=
selfde respek bejeën word as wat dit die geval is met beoefenaars van
ander beroepe nie. Hy meen stellig dat die onderwyser hoër aansien
sal geniet as die ouers oor die algemeen meer vertroue in hul onder=
wysers het.

4.4.4.11 Pligsgetrouheid van die onderwyser

Die vraelys-bevinding bring dit pertinent na vore dat daar 'n sterk
gevoel is dat die onderwyser nie genoegsaam gemotiveerd is om sy plig
getrou uit te voer nie.

'n Ooreenstemmende bevinding word uitdie onderhoud-ondersoek verkry.
By hierdie ondersoek het bykans die helfte van die respondente 'n negae
tiewe beeld jeens die onderwyser gekoester.

4.4.4.12 Die onderwyser en burokrasie

Bevindinge uit beide die vraelys en onderhoud, dui sterk daarop dat
die meerderheid van die onderwysers gegrief voeloor die uitermatige
burokrasie waaraan hulonderwystaak onderworpe is. Tydens die onder=
houde was dit duidelik uitgespel dat h onderwyser meer gelukkig en
tevrede in sy beroep sou wees as hy meer vryheid vir eie inisiatief
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gegun word.

Erika Theron37) rig die waarskuwing dat die uitermatige buro=
kratisering van die onderwys die rekrutering van geskikte kandi=
d . d . d . 't· d . . 1 C 38 )ate vlr le on erwys, ln n ma e ln le wle e ry. owper meen /

dat aan die onderwyser medeseggenskap in die onderwys toegeken
moet word.

Ten slotte maak die bevindinge ditbaie duidelik dat 'n onberispe=
like karakter 'n eienskap is wat die ouers in die opvoeders van hul
kinders graag wil sien.
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HOOFSTUK 5

SLOTSOM EN AANBEVELINGS

5.1 Slotsom

Voorheen het ons in die onderwys aangetref, h persoon, mis=
kien eenvoudig en nederig, maar beslis h man van integriteit
na wie opgesien is. Hierdie persoon het aan almal as "Mees-
ter" bekend gestaan.

In die sosiale lewe van veral die kleiner plattelandse dor=
pies was Meester h persoon van geen geringe belangrikheid nie.
In die mag en invloed wat hy in die gemeenskap uitgeoefen het,
het hy naas die predikant slegs die tweede plek ingeneem.

Meester was deur oud en jonk gerespekteer. Hy was h beminde
persoon in die gemeenskap. Vir elkeen het hy h vertroostende
of h bemoedigende woord gehad en wat Meester gesê het, was
deur almal aanvaar. In elke huis was Meester welkom en daar
by die haard het sy wyshede op menige ontvanklike oor geval
en het sy onderwys en opvoeding nog steeds voortgegaan.

Benewens sy onderwystaak het "Meester" sy medemens op alle
terreine en vlakke bygestaan en gehelp. Hy het alles vir sy
gemeenskap beteken.

Ons stem heelhartig saam dat "ofskoon de schoolmeester dikwijls
een versmade soort van persoon is, ongewaardeerd en slecht be-
taald, is sijn werk het hoogste en edelste van alle menschlijke
roepingen." 2)

Vandag se onderwyser kan blykbaar nie met die statuu~ van
Meester van ouds gereken word nie. Volgens die studie blyk
dit dat hy teenwoordig h laer aansien geniet en derhalwe ook
h laer sosiale status beklee.

In hoofstukke 2,3 en 4 is h historiese en h impiriese onder=
soek respektiewelik gemaak van daardie faktore wat enersyds
die status van die onderwyser bepaal en andersyds wat moont=
lik tot sy lae aansien aanleiding gegee het.
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As ons u kennis het van watter faktore die status van die
onderwyser in die verlede benadeel het en hoe sy status heden=
daags daar uitsien, sal dit. relatief moontlik wees om met
aanbevelings wat tot die opheffing van sy aansien sal lei,
vorendag te kom.

Wat nie uit die oog verloor moet word nie, isons hipotese en
dit is die opweging van die hedendaagse onderwyser teen ons
Meester van die verlede.

Meester kon h ho~ aansien in sy gemeenskap geniet het blyk-
baar vanwe~ sy onmisbare betrokkenheid met sy mense. Hy was
so te sê die enigste alwetende en raadgewer in die gemeenskap,
maar vandag kan hierdie uitsondering nie meer aan die heden=
daagse onderwyser gekoppel word nie.

In ons moderne tegnologiese wêreld is daar h oorvloed van ge=
spesialiseerde kennis en hulp waarheen die gemeenskapsmens hom
kan wend. As ons dink aan die funksies wat die maatskaplike
werker, die huweliksraadgewer, gesinsbeplanningsklinieke (om
maar h paar voorbeelde van moderne maatskaplike instansies
te noem) vervul, sal dit nie vreemd klink as gekonstateer word
dat die invloed wat Meester destyds onder sy mense gehad het
(Meester het immers al die maatskaplike probleme van sy mense
behartig) stelselmatig gekrimp het.

Selfs die opvoedingspeil van die gewone man in die straat is
op h ho~ vlak gebring wat hom in staat stelom in h mate min=
der afhanklik vand~eonderwyser se hulp te wees. Die man in
die straat kan blykbaar nou sy eie briewe skryf, sy vorms self
invul en miskien ook nog die daaglikse nuusblad lees.

Dit blyk dus dat die ineengevlegde gebondenheid van die onder=
wyser met sy mense losgewikkel het of anders gestel, h ver=
vreemding tussen die onderwyser en die gemeenskap ingetree het.

Die gebrek aan belangstelling, noue betrokkenheid en ander
klowe in die ouer-onderwyser verhouding ten opsigte van die
skool moet in die volgende gesoek word, in die saam en
wisselwerking daarvan:
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sosio-ekonomiese agterstande en huidige omstandighede:
bv. werksomstandighede, werksure, ruimte, ens.;

ongeletterdheid van sommige van die ouers;

onkunde van sommige van die' ouers;

antagonisme teenoor die skool en die onderwyser;

h kloof geskep deur die ouer self;

wegstotende faktore binne en van die skool.

politieke klimaat waarin die skole funksioneer en dus
h hewige ideologiese aanslag op die kind sowel as die
ouer maak.

Derhalwe sal gepoog word om aanbevelings aan die hand te doen
wat die status van die hedendaagse onderwyser moontlik sal
verhoog om daardeur die onderwyser se aansien op h vlak te
bring wat naastenby gelyk is aan die aansien waarmee ons
Meester geassosieer het.

5.2 Aanbevelings

5.2.1 Inleiding

Ter inleiding moet gemeld word dat dit deur alle opvoedkundiges
en onderwysmanne erken word dat die professionele status' van
die onderwyser die kwaliteit van die onderwys direk beinvloed.

Sou daar gepoog word om die onderwyser se status te vehef, is
dit essensieël dat verbeteringe aan sekere van die omstandig=
hede vir onderwysers gebring word. Van die areas wat aandag
behoort te geniet staan in nou verband met werwing en die pro=
fessionele opleiding wat onderwysers ontvang. Die volgende
voorbeelde kan genoem word:

die kwaliteit van die opleiding wat die onderwyser ontvang
en hier word ingesluit die aard van die opleidingsinrigting,
die standaard en die duurte van die opleiding;

outonomie wat aan h professie toegeken word;

inspraak wat die georganiseerde professionele onderwysers=
verenigings moet hê in die kurrikulum van die onderwyser=
opleidingsinrigtings.
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meer en beter kontak tussen skole en opleidingsinrigtings
sodat die gaping tussen teorie en praktyk oorbrug kan word.3)

Ander status bepalende faktore wat direk verband hou met die
werksomstandighede en - klimaat van die onderwyser, behoort
ook ondersoek te word.

Die volgende aanbevelings wat gegrond is op die bevindinge
van hierdie studie, word gemaak.

5.2.2 Werwing en keuring van onderwysers

Die gemeenskap het h sekere konsepsie van die beeld van h

professie. Dit is hierdie konsepsuele beeld wat belangrik
is vir die werwing van nuwe rekrute vir die beroep.

Daar is egter sommige faktore wat die werwing van onderwysers
van die verlangde gehalte nadelig beinvloed. Die volgende
areas dien as voorbeelde waar werwing geaffekteer word:

onderwysers ontvang nie h realistiese en kompeterende
salaris nie.

Die onderwys wat veronderstelom h professie te wees word
oormatig geburokratiseer.

Professioneelongekwalifiseerde persone word nog in skole
aangetref.4)

Dit kan as vanselfsprekend aanvaar word dat sou bevredigende
oplossings vir bovermelde probleemareas gevind word, die onder=
wysprofessie aantrekliker vir nuwe rekrute gemaak sal word.

Die sukses van die keuringproses sal grootliks afhang van die
sukses wat deur die werwingsproses behaal is. Hoe groterdie
groep rekrute wat tot die onderwysberoep aangetrek kan word,
des te strenger kan die aspirantkandidate gekeur word. Die
omgekeerde is net so waar: as nie voldoende rekrute getrek
kan word nie sal dit daarop neerkom dat die keuringskriteria
wat gebruik word om kandidate te keur, desnoods verslap moet
word.
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Keuringskiiteria moet so opgestel word dat dit ruim voorsiening
maak om die eienskappe van die aspirantonderwyser meer weten=
skaplik te bepaal en te identifiseer. Dit sal die keurkomitee
in staat stelom die kandidaat se eienskappe wat geidentifi=
seer is, te vergelyk met h stel voorafopgestelde eienskappe
van die ideale onderwyser. Deur hierdie werkswyse kan der=
halwe vasgestel word of die kandidaat as geskik gevind is vir
die onderwysprofessie al dan nie. Die kandidaat wat nie aan
die vereiste standaard kan voldoen nie, moet afgewys kan word.

Verder moet die keurkomitee tred hou met die jongste onderhouds=
tegnieke en dit effektief kan toepas.

5.2.3 Opleiding van onderwysers

Opvoedkundiges is dit eens dat die erkenning van status afhank=
lik is van die opleiding wat ontvang is aangesien die standaard
van opleiding direk die kwaliteit van onderwys sal beinvloed.
Om die status van die onderwyser te verhoog sal dit dus essen-
sieel wees om verbeterings aan onderwysersopleiding aan te
bring.

Een aspek wat verband hou met die opleiding en voorsiening
van onderwysers, is die volgende:

As gevolg van dietoepassing van hafsonderlike onderwysstel=
sel, word in die Ceres-Tulbagh gebied enersyds h tekort aan
Kleurlingonderwysers en andersyds h ooraanbod van Blanke-
onderwysers aangetref. Insgelyks mag dieselfde situasie hom
in ander gebiede ook laat geld.

Die ontoereikende opleidingsgeriewe vir Kleurlinge plaas egter
h beperking op die aantal kandidate wat per jaar vir onderwyser=
opleiding ingeskryf kan word. Om hierdie probleem te oorbrug,
word dit derhalwe aanbeveel dat die opleidingsinrigtings vir
alle bevolkingsgroepe onvoorwaardelik oopgestel word. Dit sal
meebring dat staatsbesteding sodanig moet wees dat voorsiening
gemaak word vir eenvormige en gelyke opleidingsgeleenthede vir
almal sodat gelyke toelatingsvereistes, standaarde en sertifi-
sering gehandhaaf kan word. Voorts salonbenutte Blanke on=
derwysinrigtings weer beskikbaar gestel kan word vir onderwyser=
opleiding.

https://etd.uwc.ac.za



259

In die opleidingskursusse moet daar voorsiening gemaak word
ten opsigte van aspekte wat die gemeenskap sal raak. Die
hoofdoel moet wees om die jong onderwyser gemeenskapsbetrok=
ke te kry.

5.2.4 Indiensopleiding en opgradering van onderwysers

Publieke aanvaarding van TIprofessie is naverwant aan pogings
wat deur die professie aangewend word om sy lede op te gradeer.

Dit word ondervind dat as TIonderwyser eers sy onderwyserser=
tifikaat verwerf het, word hy onder geen besondere druk geplaas
om sy professionele bevoegdheid op te gradeer of op enige wyse
te verbeter nie. Die ideale situasie sal wees waar die drang
by elke onderwyser steeds voortbestaan om in kennis en onder=
wyskundigheid te gedy.

Onderwyservaring op sigself sal wel vertroue ten opsigte van
lesaanbieding bring, maar op die lange duur sal dit nie die
waarde wat indiensopleiding en opknappingskursusse inhou, kan
vervang en nog minder sal dit enige professionele groei kan
waarborg nie.

Die Departement moet in sy beplanning voorsiening maak om TI
onderwyser indiens te laat oplei, indien dit vir die Departe-
ment blyk dat sodanige onderwyser geen sukses met die gehalte
werk wat hy lewe~, kan behaal nie.

Wanneer indiensopleidingsprogramme opgestel en oor besin word,
moet dit toekomsgerig wees om voorsiening vir langtermyn be=
planning te maak wat toekomstige onderwysbehoeftes betref.

Hier behoort navorsing TIbelangrike rol te speel. Navorsings-
resultate wat verkry word, kan geïmplementeer word om onderwys
in die toekoms vooruit te beplan.

Indiensopleidingsprogramme behoort al die kategorieë van onder=
wysers te betrek.
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Daar moet afgesien word om die opleiding op h sporadiese wyse
oor kort tydperke aan te bied. Dit sal h deurlopende kursus
moet wees wat tot beter kwalifikasies sal lei en wat in aan=
merking sal kom vir salariserkenning. Hierdie indiensoplei=
ding moet binne die eerste 5 jaar dienstermyn, verpligtend
gemaak word vir alle onderwysers wat slegs die minimum onder=
wyskwalifikasies verwerf het.

5.2.5 Salarisse

Die bevindinge dui aan dat die salarisvraagstuk slegs een van
talle belangrike faktore van h komplekse situasie is wat die
status van die onderwyser beInvloed.

Die aantreklikheid van die onderwys sal nie verbeter deur sa=
larisaanpassings te maak wat net sommige van daardie matriku=
lante aan te trek wat voorheen alleenlik deur onvoldoende sa=
larisse afgeskrik is nie. Die professie moet aan h wyer om=
vang van leerlinge as daardie aantreklik gemaak word; en veral
aan h groter getal matrikulante met h A-gemiddelde slaagsyfer.

Wanneer nuwe salarisaanpassing oorweeg word moet dit mark=
verwant 5) wees. Realistiese salarisse moet aan onder=
wysers betaal word sodat dit geensins by dié van die privaat=
sektor afsteek nie en die professie nog steeds in staat sal
wees om nuwe rekrute te trek en sy onderwysers te behou.

5.2.6 Diensomstandighede en diensvoorwaardes vir onder-
wysers

Professioneel- verantwoorde diensvoorwaardes en diensomstan=
dighede is nou verbind met werwing en keuring van aspirant=
onderwysers. Om h persoon met h hoê kaliber tot die onderwys
te lok, sal dit voor-die-hand-liggend wees dat aanbeveel word
dat diensomstandighede en diensvoorwaardes so aantreklik gemaak
word dat dit vergelykbaar met dié van ander professies is.

Gebiede waar verbeteringe aan die diensvoorwaardes en diensom=
standighede aangebring kan word, sluit die volgende in:

- Diensvoorwaardes moet in so h mate aantrekliker gemaak word
dat jong rekrute nie sal skroom om die onderwysberoep hul
tuiste te maak nie.
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- Dienvoorwaardes en diensomstandighede sal gedurig aange=
pas moet word om in pas te bly met die ontwikkelinge wat
in die onderwys plaasvind.

- Diensomstandighede moet van so h aard wees dat dit nie
die beoefening van die professie ~al belemmer nie. Om
hierdie beginsel prakties uitvoerbaar te maak s~l aandag
gegee moet word aan die kwessie van ontoereikende onder=
wyspersoneel wat knelpunte soos byvoorbeeld oorvol klasse
en dubbelskofsessies in die handwerk; die daarstelling van
doeltreffende gespesialiseerde hulpdienste (sielkundige
voorligting, ens) om die opvoedingstaak van die onderwyser
aan te vul, en behalwe die (enkele) sekretariële hulp wat
h groot bate vir die skoolhoof is, ook nog addisionele nie-
doserende personeel om die werkslas van die onderwyser te
verlig deur administratiewe pligte te behartig sodat die
onderwyser meer aandag aan sy primêre taak kan gee wat,
behalwe sy gemoeidheid met die onderrig van kinders, ook
onder andere insluit: gereelde huisbesoek; betrokkenheid
by buitemuurse bedrywighede en formele en informele kontak
met ouers.6)

- Dit word sterk aanbeveel dat die onderwysprofessie minder
burokraties gemaak word. Aan die onderwyser moet veel
ruimte toegelaat word vir besluitnemingsvryheid om kennis
na te vors en oor te dra sonder enige beperkinge behalwe
dit wat inherent in die soeke na kennis is.

5.2.7 Evaluering

Die metode van evaluering van leerlinge wat deesdae inge=
bruik is, behoort in heroorweging geneem te word. Instede
dat h leerling vir bevorderingsdoeleindes eers aan heinde
van h jaar geëvalueer word, moet h stelselontwerp en ge=
implementeer word wat die leerling deurlopend deur die
akademiese jaar sal evalueer. Vir elke voltooide taak of
opdrag moet die leerling gekrediteer word en aan die einde
van sy akademiese jaar moet hy bevorder word ooreenstemmend
die kumulatiewe punt wat hy verwerf het.
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Moontlik sal so h stelsel die benadering tot die onderwys in
h mate minder eksamen-gerig maak. Die onderwyser sal dan vol=
doende geleenthede kry om na die geestelike en morele ophef=
fing van sy leerling om te sien, h plig wat deur die ouers
hoog gewaardeer sal word.

5.2.8 Buitemuurse aktiwiteite

Daar word gevoel dat die onderwysers nie genoeg by buitemuurse
bedrywighede betrokke is nie. Die Onderwysdepartement behoort
dus die moontlikheid te ondersoek om nuwe poste van sportad=
ministrateurs by skole te skep. Die hooffunksie van sodanige
addisionele personeel moet wees om alle fasette van sport by
skole te behartig en te administreer. Op hierdie wyse sal die
buitemuurse aktiwiteite van die skool meer doeltreffend georga=
niseer kan word en elke onderwyser sal oak dan presies weet
wat sy aandeel is en wat van hom verlang word.

5.2.9 Sentralisering van skole in landelike gebiede

Dit word sterk aanbeveel dat klein staatsondersteunde plaas=
skooltjies gesluit en vervang word deur groot staatskole met
koshuisgeriewe wat sentraal in landelike gebiede opgerig moet
word. Sulke skole sal dan direk onder die beheer van die staat
ressorteer wat die so te sê dubbele seggenskap oor prinsipale
en sy personeel totaal sal uitsluit. Die kinders sal dan in
die koshuise gehuisves kan word al sou die ouers van een plek
na h ander verhuis. h Konstante leerlinginskrywing sal heel
moontlik op hierdie wyse gehandhaaf kan word.

Daar is natuurlik nadele verbonde aan verafgeleë koshuise.
Een daarvan is dat dit kan lei tot vervreemding tussen ouers
en kinders. Waar die kindertjies dalk te jonk is, kan gebruik
gemaak word van h vervoerskema wat hulle daagliks by die sen=
traal-geleë skool sal besorg.

5.2.10 Professionele Raad

Ten laaste word aanbeveel dat h enkele Professionele Raad by
wyse van wetgewing vir die onderwys van al die bevolkingsgroepe
daar gestel word. Die hooffunksies van sodanige Raad moet
onder andere/ ...
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I ... onder andere insluit die uitoefening van professionele
dissipline en tug, beheer oor toelatingsvereistes tot profes=
sionele opleidingskursusse en die sertifisering van onder=
wysers.

Die daarstelling van h enkele Professionele Raad moet gepaard
gaan met die totale afskaffing van die apartheidstelsel indie
onderwys. So h grootse stap sal heel waarskynlik h einde maak
aan die dubbele standaarde wat in die onderwys toegepas word,
onnodige duplisering van onderwysgeriewe en die krete van
"gutter education" uit die swart gemeenskap. Inderdaad sal

Idit h geweldige inspuiting vir die status van die onderwys
in die algemeen en vir die onderwyser in die besonder wees.

5.3 Slot

As daar eers tot elke onderwyser deurgedring kan word dat h

onderwyser se status nie in h vakuum ontwikkel nie, maar ook
afhanklik is van die waardebepaling wat die gemeenskap daar=
aan toeken, sal daar alreeds h betekenisvolle stap geneem
wees op die weg om die status van die onderwyser verhoog te
kry.

Dit is nou so dat die oë van die gemeenskap gedurig op die
wel en weë van die onderwyser gerig is. Om die respek van
die gemeenskap af te dwing, moet die onderwyser se karakter
onbesproke wees, hy h gesofistikeerde lewenswyse op alle
terreine openbaar en hy genoegsame bewyse kan lewer dat hy
die naam van opvoeder van die jeug waardig is.

Verder moet hy h bereidwilligheid toon dat hy al sy kennis
en dienste vir die gemeenskap beskikbaar sal stel en die ge=
leenthede waar hy in direkte kontak met die gemeenskap kom
tot die optimum te benut. Sy optrede in die openbaar moet
deur waardigheid gekenmerk wees sodat hy oor die vermoë be=
skik om mense na hom te trek wat hom met eerbied sal bejeën.

Die gemeenskap moet vertroue in die onderwyser het en dit
waardeer dat die onderwyser met h godgegewe taak besig is
wat slegs met vrug deur professioneelopgeleide onderwysers
verrig kan word.
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In die klaskamer is hy die regverdige, ewewigtige, verfynde,
eerbare en standvastige persoon met h positiewe lewensfilo=
sofie en beginsels. Die standpunte en norme wat hy vir sy
leerlinge voorhou moet sodanig waardig en verhewe wees dat
sy leerlinge na hom salopsien as hul geestelike leier en
altyd sy voorbeeld sal wil volg.

As die onderwyser deur die gemeenskap en die kind in die ge=
meenskap aanvaar en gerespekteer word, het sy aansien ver op
die punteleer van die gemeenskap gevorder wat definitief h

pluspunt vir sy status sal wees.

Die diensvoorwaardes en diensomstandighede van die onderwyser
soos bv. sy salaris, is ook faktore wat sy status beïnvloed
en dit is uit-en-uit die verantwoordelikheid waarmee die staat
gemoeid is. Die diensvoorwaardes en diensomstandighede word
na gelang van omstandighede verander en hang in h groot mate
af van die status wat die staat self aan die onderwysberoep
toeken.

Die status van die onderwyser is nie onderhandelbaar nie nog
minder kan dit statutêr vasgelê word. Dit hang uitsluitlik
af van die onderwyser se optrede in die onderwyssituasie en
in die publiek. In al sy handelings moet hy deur h beroeps=
trots gelei word. Met ander woorde die onderwyser moet self
daarvan werk maak as hy sy status op h ho~r vlak geplaas wil
hê.

Alles in ag genome is dit die kwaliteit van die onderwyser
wat deurslaggewend vir sy status is want hy is die enigste
persoon wat deur taktvolle aanmoediging die totale kind tot
volwassenheid kan lei en daarin lê die egte waarde van h

ware opvoeder, daarin is die status van die onderwyser opge=
sluit.

5.4 Gebreke van die ondersoek

Vir die empiriese ondersoek is hoofsaaklik van die geslote
vraelys metode om inligting van die grootste moontlike groep
respondente te verkry, gebruik gemaak.
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Die informasie wat deur hierdie metode ingesamel kon word,
was in h mate beperk. Addisionele inligting kan slegs bekom
word deur middel van onderhoude wat gevoer kon word, maar
hierdie keer op h kleiner skaal.

Omdat die vraelys nie die panasee is om inligting te bekom
nie, maar ook sy gebreke en leemtes het, is die navorser se
bevindinge totaal afhanklik van die eerlike menings en opinies
van die respondente soos dit in die vraelyste verstrek is.

Voorts was die studie beperk tot die leerlinge, studente en
onderwysers van Kleurlingonderwysinstansies en ouers van die
Kleurlinggemeenskap. Slegs in die geval van die professionele
beroepe is inligting van Blanke respondente verkry. Die on=
dersoek behoort wyer gestel gewees het om ook die ouers, leer=
linge, studente en onderwysers van die ander bevolkingsgroepe
in te gesluit het.

Alhoewel hoofstuk 2 deurspek is met verwysings na studies wat
in oorsese lande onderneem is, is h oorsig oor navorsing wat
alreeds in verband met die status van h onderwyser gedoen is,
slegs beperk tot dit wat in Suid-Afrika gedoen is.

5.5 Voorstelle vir verdere ondersoek

Die ouer-onderwyser-verhouding ten opsigte van die skool en
hoe dié verhouding die status van die onderwyser beinvloed
met spesiale verwysing na:

a) Vervreemding wat tussen ouer en onderwyser ontstaan het;

b) Politieke oortuigings van die werkersklas/middelklas van
plattelandse dorpe in die huidige situasie wat in verband
gebring word met die situasie in die stedelike konteks;

c) Die plattelandse ouer se sienswyse oor aspekte soos lyf=
straf, skoolreëls en hoe dit met dié van die stedelike
situasie vergelyk.

5.6 Opsomming

In hierdie verhandeling word h kritiese studi~ ten opsigte
van die status van die plattelandse onderwyser in die Ceres-
Tulbagh-gebied gedoen.
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Hoofstuk 1

h Oriënterende inleiding tot die studie word gegee. Die
probleem word omlyn en dit gaan hoofsaaklik oor die status
wat aan die hedendaagse onderwyser toegeken word en hoe
hierdie status vergelyk met die aansien wat ons vroeë
Meester geniet het.

Verder word h verduideliking van die metodes van ondersoek
wat gebruik is, gegee, asook die bronne-materiaal wat nage=
vors is om feitlikhede ten opsigte van die onderwyser se
status in te samel.

Hoofstuk 2

Die status van die onderwyser word in perspektief gestel deur
eerstens die begrip "status" te verklaar. Die verklarings
en betekenisse van die term word uit menige bron aangehaal,
maar die navorser volstaan met die begrip waar dit aansien,
posisie of stand in die samelewing aandui.

Tweedens word oor die plek van die onderwyser in die samele=
wing uitgebrei me~ spesiale verwysing na die onderwyser se
verantwoordelikheid teenoor die samelewing, die rol wat hy
daar speel asook die rolverwagting wat die samelewing van die
onderwyser eis.

Voorts word h aantal faktore wat die status van h onderwyser
beinvloed, bespreek en ten slotte enkele ondersoeke wat in
Suid-Afrika onderneem is.

Hoofstuk 3

h Kursoriese oorsig ten opsigte van die ontwikkeling van die
worolstatus van die onderwyser oor die eeue heenAuiteengesit. h

Beskrywing van die opvoeder se statusontwikkeling word begin
met die primitiewe mens, en word in volgorde progressief
deurgevoer na die moderne tyd.

https://etd.uwc.ac.za



267

Na die primitiewe mens, kom die opvoeder in die voor-Middel=
eeuse tydperk aan die beurt. In hierdie tydperk word die
status van die opvoeder van die Joodse volk, die Spartane,
die Athene en die Romeine beskryf.

Die Atheense opvoeders waaraan aandag gegee word, is die peda=
gogus, die didaskalas, die Sofiste en enkele filosowe, te wete
Socrates, Plato en Aristoteles.

Opvoeders in die Romeinse tydperk waaroor besin word, is die
Ludi Magister, grammaticus en rhetor asook enkele invloedryke
Romeine wat hul sieninge oor die opvoeder gelug het soos by=
voorbeeld Cicero, Seneca en Quintilianus.

Ten opsigte van die Christelike tydperk word veraloor Jesus
Christus as opvoeder-onderwyser uitgewy.

Hierna word h beskrywing van die status van die onderwyser in
die daaropvolgende tydperke gegee asook die beskouinge van
enkele denkers en onderwysmanne van elke betrokke tydperk.

Die eerste tydperk wat na die Christelike era volg, is die
Middeleeuse tydperk en daarna kom die Renaissance-Humanis=
tiese tydperk, die denkrigtings van die Realisme, Piëtisme,
Rasionalisme, Naturalisme en die Filantropisme, die Sielkun=
dige rigting van die negentiende eeu en die Pragmatisme aan
die beurt.

h Beskrywing van die opvoeder in die onderwysgeskiedenis van
Suid-Afrika, sluit die hoofstuk af. Ten opsigte van die op=
voeder in die vroeë onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika word
hoofsaaklik op die status van die eerste Blanke leermeesters
aan die Kaap, naamlik die sieketroosters en daarna die boere=
meesters, gekonsentreer.

Vervolgens word h oorsig van die ontwikkeling van die status
van die onderwyser vanaf die laaste helfte van die negentiende
eeu tot in die twintigste eeu gegee.
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Hoofstuk 4

h Beskrywing van die steekproef en vraelys word behandel.
Ten opsigte van die data wat deur middel van die vraelys
ingevorder is, word die verwerking en vertolking daarvan
uiteengesit. Hieruit is bevindinge en afleidings gemaak
en die faktore wat volgens die respondente die status van
die onderwyser beïnvloed, word uitgelig en bespreek.

h Bespreking van daardie faktore wat volgens die mening
van die respondente aanleiding tot die blykbaar lae aansien
van die hedendaagse onderwyser gegee het, word gedoen.

Hierna word die onderhoud bespreek en die afleidings en be=
vindinge wat daaruit gekristalliseer het.

Ten slotte word die bevindinge uit die vraelys en onderhoud
gekoërdineer. Enkele faktore wat die onderwyser se status
beïnvloed, word geïdentifiseer. Die volgende blyk die be=
langrikste te wees.

1. Die onderwyser se kwalifikasies;

2. Die onderwyser se salaris; en

3. Die professionele optrede en gedrag van die onderwyser

Hoofstuk 5

In die laaste hoofstuk word slotopmerkings in verband met die
status van die onderwyser gemaak.

Aanbevelings wat blykbaar h beter kwaliteit onderwyser tot
gevolg sal hê, word ten opsigte van die volgende aspekte
voorgestel:

1. Werwing en keuring van onderwysers;

2. Opleiding van onderwysers;

3. Indiensopleiding en opgradering van onderwysers;
4. Salarisse;
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5. Diensvoorwaardes en diensomstandighede;

6. Evaluering;

7. Buitemuurse aktiwiteite;

8. Sentralisering van die skole in landelike gebiede; en

9. h Professionele raad.

https://etd.uwc.ac.za



270

VOETNOOTLYS - HOOFSTUK 5

1. Die Superordinaat "Meester" In hierdie verhandeling verwys deurgaans na (beide) die
onderwyser én onderwyseres; die rol van die vrou in die onderwysprofessie word dus
nle uitgesluit of minder geag nie.

2. APO Vol. II no. 30, 2nd July IglO, p.12
3. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. Ondersoek na die onderwysvoorsiening in

die Republiek van Suid-Afrika, 1981, pp.26-27
4. Ibid., p.27
5. In h navorsin9sbevinding-publikasie wat in 1984 die lig gesien het en waarin die loon-

struktuur van gegradueerde Blanke mans uiteengesit word, word dit met statistiek bewys
dat werknemers in die private sektor h beter vergoedingspakket ontvang as werknemers
in die openbare sektor soos bv. di~ onderwysers. Sedert 1981 het die loongaping tussen
die betrokke twee sektore nog geensins vernou nie.
Sien: Van Pletzen, Joyce: Die loonstruktuur van gegradueerde Blanke mans in 1984 in
Navorsingsbevinding Mn - 108. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Pretoria 1984, p.1Z

6. Die Burger, Dinsdag 30 Junie 1987, p.11
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VRAELYS BYLAE A

1

DIE ONDERWYSER SE STATUS IN PERSPEKTIEF

Die onderwyser beklee In sekere status in die samelewing en sekere bepalende
faktore word in aanmerking geneem wanneer na die aansien wat 'n onderwyser ge=
niet, gekyk word. Hierdie faktore is in essensie kenmerke of eienskappe wat
die gemeenskap aan die onderwyserbeeld toeken en wat dan as grondslag gebruik
word wanneer die posisie van die onderwyser in die samelewing bepaal word.

Onderaan verskyn n aantal faktore wat u moet oorweeg wanneer u gevra word om
'n waarderaming van die status van 'n onderwyser te maak. Langs elke faktor
verskyn antwoordblokkies. U moet slegs een antwoordblokkie per faktor met
'n kruisie (X) merk. (U samewerking sal waardeer word.)

Oorweeg elke vraag asseblief deeglik en u moet nie huiwer om u eerlike mening
te gee nie.

Die antwoorde sal as streng vertroulik beskou word en u moet asseblief nêrens
op die vraelys u naam neerskryf nie.

A. FAKTORE WAT DIE STATUS VAN DIE ONDERWYSER BEPAAL
Kantoor=
gebruik

lo U BEROEP APTEKER
BANKBESTUURDER
BANKKLERK
DOKTER
HOëRSKOOL ONDERWYSER
OUER
INGENIEUR
KLERK
LAERSKOOL ONDERWYSER
LEERLING
MAATSKAPLIKE WERKER
POLISIEAMPTENAAR
PREDIKANT
REGSPRAKTISYN
REKENMEESTER
STUDENT
TANDARTS
VAKMAN
VERKOOPSLUI
VERPLEEGKUNDIGE

--------------------

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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· 2. U GESLAG MANLIK ~

3. Die woonbuurt ('nspog- of 'n
sub-ekonomiese buurt) waarin ~
onderwyser woon bepaal sy status.

4. Die status van die onderwyser
hang af van die gebied waarin
die skoolopgerig is.

5. Die onderwyser se status word be=
paal deur die naam wat die skool
vir homself gemaak het.

6. Die onderwyser se rang in die
skoolpersoneel, bepaal sy aansien
in die samelewing.

7. ~ Senior sekondêre-onderwyser
word hoër aangeslaan as die
primêreskoolonderwyser.

8. Moet die opvoedkundige inrigting
(universiteit, kollege) in aan=
merking geneem word, wanneer die
onderwyser se status bepaal moet
word?

9. Eers nadat ~ onderwyser een of
meer grade verwerf het, het sy
aansien gestyg.

10. As ~ onderwyser eers die eienaar
van sy eie huis geword het, ge=
niet hy hoë aansien.

11. Die model motor (ekonomies, duur)
wat ~ onderwyser bestuur, bepaal
sy status.

12. Die salaris van ~ onderwyser is
~ bepalende faktor van sy status.

13. Die resultate wat ~ onderwyser
met sy leerlinge behaal, bepaal
sy status.

14. Die gewildheid van die vak wat die
onderwyser aanbied, laat hom 'n
hoë aansien geniet.

313

VROULIK ~

Beslis Ja Onseker Nee Beslis
Ja Nee

-
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15. Die leerkragte wat 'moeilike'
vakke soos bv. Wiskunde, Fisika,
Chemie of Latyn onderrig, geniet
h ho~r aansien as daardie leer=
kragte wat betreklik makliker
keusevakke soos bv. Liggaamlike
Opvoeding en Bybelonderrig onder=
wys.

16. Bepaal die onderwyser se keuse
van vriende sy status?

17. Slegs die onderwyser wat h groot
sportman is, kan van 'n hoë aan=
sien verseker wees.

18. Die onderwyser wat aktief betrok=
ke by buitemuurse aktiwiteite
(sport, kultureel) is, geniet h
ho~ status.

19. As 'n onderwyser af en toe by sy
leerlinge se huise besoek aflê,
sal dit sy aansien bevorder.

20. Bepaal die onderwyser se betrok=
kenheid by beroepsaktiwiteite
(ouer-onderwyservergaderings,
sportvergaderings) sy status?

21. Eers as h onderwyser aktief be=
trokke by kerklike aangeleent=
hede (bywoning van kerkdienste,
seunsbrigade, basaars) is, sal
'n onderwyser se status styg.

22. Die professionele ("korrekte")
gedrag van 'n onderwyser, is be=
slis h bepalende faktor vir sy
status.

23. Karakter, reputasie en 'n "skoon"
naam, bepaal h onderwyser se
status.

24. Die drankgebruik en rookgewoon=
tes bepaalook h onderwyser se
status.

25. Deur net op sy persoon te wees,
geniet h onderwyser ho~ status.

26. Bepaal die feitdat 'n onderwyser
dissipline kan handhaaf sowel in
die skool as daar buite, sy
status?

314

Beslis Ja Onseker Nee Beslis
Ja Nee
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27. Deur h leierfiguur te wees in die
klas en samelewing, bepaal die
onderwyser se status.

28. Beroepstrots is belangrik vir die
aansien van 'n onderwyser.

29. As h onderwyser ook nog h tweede
of 'n derde taal vlot kan praat,
sal hy 'n hoër status geniet?

30. Bepaal die feit dat 'n onderwyser
al oorsee was sy algemene aansien?

31. Behoort h onderwyser se Godsdien=
stige Oortuiging (of hy Protestant,
Moslem, kerkloos is) sy status te
bepaal?

32. Die Politieke Oortuiging
(Arbeiders, N.P.) bepaal sy
status.

33. Eers as h onderwyser getroud is,
geniet hy hoër aansien.

B. DIE ONDERWYSBEELD VANDAG

315

Beslis Ja Onseker Nee Beslis
Ja Nee

In die volgende gedeelte van die vraelys word die beeld van die onder=
wyser soos dit vandag daaruit sien vergelyk met die aansien wat die
"~f,eester"in vroeër jare geniet het. U word nou gevra om u mening oor
elk van die stellings wat hierop volg te gee deur h kruisie in een van
die toepaslike blokkies te maak.

1. Die doeltreffendheid van die
onderwyser word benadeel deurdat
hy deesdae nie meer lyfstraf kan
toedien soos voorheen nie.

2. Die onderwyser dwing deesdae
minder agting af omdat hy nie
meer na opgesien word soos voor=
heen die geval was nie.

3. Deesdae geniet die onderwyser
minder aansien omdat hy nie meer
die enigste alwetende ("geleerde")
in die samelewing is nie.

Beslis Ja Onseker Nee Beslis
Ja Nee
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-Beslis Ja Onseker N~ Beslis
Ja N~

4. Die moontlikheid bestaan dat die
onderwyser vandag deur moderne
tegnologiese hulpmiddels (tele=
visie, rekenaars) vervang kan
word.

5. Moderne media (radio, televisie,
die pers) as h bron van informa=
sie het die kind sodanig 'ge=
skool' dat hy sy onderwyser se
tekortkominge gou kan agterkom.

6. Die keuring van persone vir die
onderwysprofessie geskied nie op
'nwetenskaplike en sistematiese
grondslag nie met die gevolg dat
persone met geen roepingsbewust=
heid in die professie gevind word.

7. Die werwing van rekrute vir die
professie word deur die meer
aantreklike materiële voordele
van die private sektor gekort=
wiek.

8. Verslapte skoolreëls is h faktor
wat tot die afname in status van
die onderwyser gelei het.

9. Die effektiwiteit van die onder=
wyser se vermoë om dissipline te
handhaaf, word deur die moderne
permissiwiteit belemmer.

10. Daar is aanduidings dat die
staat nie genoeë neem met die
swak aansien wat die onderwys=
beeld hedendaags aangeneem het
nie.

11. Die burokratisering van die onder=
wys het die inisiatief van die
onderwyser in h mate versmoor,
met die gevolg dat sy status
daardeur nadelig beinvloed is.

12. Die onderwyser van vandag se be=
heptheid met salarisse strek die
beeld van die onderwys nie tot
eer nie.

13. Al die administratiewe verpligtinge
wat aan h onderwyser opgedra word
beperk eintlik sy primêre plig om
les te gee.
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14. Benewens sy daaglikse taak het
die onderwyser ook nog buite=
muurse aktiwiteite waarmee hy
moet help en dit is beslis hinder=
lik.

15. Vandag se onderwyser tel die dae
wanneer dit weer vakansie sal wees

16. Die onderwyser is nie meer veel
bekommerd oor die doen en late van
die skoolkind ná skool nie.

17. Die onderwyser kla nooit oor die
feit dat hy slegs vir 'n halwe dag
werk nie.

18. Die onderwyser self doen bitter
min vir die skool en verwag altyd
dat die staat of die gemeenskap
moet help.

19. Die feit dat die gemeenskap nie
veel respek vir die onderwyser
het nie, het bygedra tot die
lae aansien wat deesdae jeens die
onderwyserbeeld gekoester word.

20. Die hedendaagse onderwyser word
meer en meer gedwing om sy benade=
ring tot die onderwys eksamen-
gerig aan te pas as om na die gees=
telike en morele opheffing van
sy leerlinge om te sien.

21. Die totstandkoming van 'n onderwys=
liggaam het grootliks daartoe by=
gedra dat die status van die on=
derwyser in aansien toegeneem het.

22. Ek sal my kinders aanmoedig om
eendag onderwyser te word.

Baie dankie vir u samewerking.
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ONDERHOUD BYLAE B

Onderhoude word met In toevalmonster van persone in die Ceres-Tulbagh ge=

bied gevoer o'm in hoofsaak die gemeenskap se gesindheid jeens die onderwys
en die onderwyser te bepaal. Die onderhoud neem die vorm aan van voorop=
gestelde vrae wat aan die lede van die gemeenskap gestel word.

1.1.1
1.1.2

Gesindhede teenoor onderwysers
Die vriende van onderwysers
Is u bevriend met enige onderwyser?
Indien nee, sal u h onderwyser in u vriendekring verwelkom?
Wie moet die vriende van onderwysers wees:

Vooraanstaande mense?
Slegs onderwysers?
Enigeen?

1.1.4 Moet die ouer die onderwyser as sy vriend sien sodat hulle mekaar

1.
1.1

1.1.3

kan vertrou?

1.2 Kontak tussen onderwyser en ouer
1.2.1 Ken u enige leerkrag persoonlik by wie u kind onderrig ontvang?
1.2.2 Is daar na u mening genoegsame kontak tussen u as ouer en die onder=

wysers?
1.2.3 Moet daar meer kontak tussen die ouers en onderwysers wees?
1.2.4 Woon u gereeld ouer-onderwysersvergaderings by?

1.3 Wat van die onderwyser verwag word
1.3.1 Moet die onderwysers huisbesoek doen?
1.3.2 Verwag u meer van In onderwyser van In primêre skool?
1.3.3 Dink u dat die onderwysers hulle plig teenoor die kinders nakom?
1.3.4 Voldoen die onderwyser aan u as ouer se verwagtinge?

1.4 Die gedrag wat van In onderwyser verwag word
1.4.1 Moet die standaard van gedrag van onderwysers van dié van ander

goeie burgers verskil?
1.4.2 Is die optrede van die onderwysers teenoor leerlinge in die algemeen

aanvaarbaar?
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2. Die onderwyser en gemeenskapsaktiwiteite
2.1 Gemeenskapsaktiwiteite
2.1.1 Dink u dat die onderwysers genoeg op sport-, buitemuurse- of

kulturele gebied vir u kind aanbied?
2.1.2 Is die onderwysers van die skool na u mening genoeg betrokke in

die gemeenskap?

3.2 Politieke aktiwiteite
3.2.1 Mag 'nonderwyser aktief deelneem aan die politiek as hy dit so

verkies?

4. Die status van die onderwyser
4.1 Die beeld wat die onderwyser projekteer
4.1.1 Het u respek vir 'nonderwyser?
4.1.2 Sal u 'n onderwyser hoër ag as 'n dokter, In prokureur, 'n predikant

of TIbankbestuurder?
4.1.3 Die beeld wat die onderwyser uit.dr-a, is dit 'n voorbeeld vir toe=

komstige onderwysers?
4.1.4 Handhaaf die onderwyser(s) van u kind TIgoeie gepaste beeld in die

gemeenskap oor die algemeen?
4.1.5 Is die onderwyser nog die gesagsfiguur soos voorheen?
4.1.6 Dink u dat die onderwysers goed genoeg toegerus is om u kind op

te voed?

4.2 Die taak van die onderwyser
4.2.1 Wat dink u van die taak van die onderwyser?
4.2.2 Besef u dat die onderwyser besig is met TIgodgegewe taak, en dat

dit nie slegs TI beroep (werk) is nie?
4.2.3 Besef u dat ook die onderwyser verantwoordelik is vir die vorming

van u kind?
4.2.4 Sal u die onderwyser klassifiseer as iemand wat:

niks doen nie;
- slegs vir 'nhalfdag werk en baie vakansies het;
- beslis meer moet doen;
- hardwerkend is?
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4.3 Die onderwyser se dissipline
4.3.1 Die skool moet streng wees met die toepassing van dissipline.
4.3.2 Om dissipline in te skerp is die rottang nodig; soms nodig;

geen antwoord.
4.3.3 Met betrekking tot dissipline, sou u sê die leerkrag is:

te streng; nie streng genoeg nie; redelik?

5. Die finansiële status van die onderwyser
5.1 Voel u dat die onderwysers oor die algemeen onder-, oor of net

genoeg besoldig word?

6. Algemene stellings
6.1 Hoe vergelyk die hedendaagse onderwyser met die eertydse "Meester"?
6.2 Watter optrede van die onderwyser sal u die meeste teleurstel/grief?
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ONDERHOUDE MET ONDERWYSERS GEVOER BYLAE C

Is u salaris toereikend om TI gerieflike lewenstandaard te handhaaf?

Nee B Geen antwoord ~

Bestaan daar voldoende bevorderingsgeleenthede vir onderwysers in die
onderwysprofessie?

Nee 148,5% I Geen antwoord ~

Dui aan op watter ouderdom u graag sou wou aftree:

60 jaar 191,4% \

65 jaar I 7,6% I
Geen antwoord 0
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TABEL: 1 DIE WOONBUURT ('N SPOG- OF SUB-EKONOMIESE BUURT) WAARIN 'N
ONDERWYSER WOON BEPAAL SY STATUS

(Response van die totale groep}
N %

Antwoord positief 205 36
Antwoord negateif 306 55
Neutrale groep 51 9

Totaal 562 100

TABEL D.1 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.1 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.1 (c)

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

38% 116
53% 159

34%
56%

89
147

0,5928
-0,5268

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

40%
50%

78%
54%

1,1484
-0,4176

32
40

59
85

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 38% 91 34% 15 0,3019
Antwoord negatief 53% 125 43% 19 0,8194

TABEL D.1 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 29% 34 48% 38 -1,6910 10%
Antwoord negatief 68% 79 42% 34 2,6105 1%

TABEL D.1 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

46%
43%

22%
68%

16
15

1,3603
-1,6578

20%
10%

11
34
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TABEL: 2 DIE STATUS VAN DIE ONDERWYSER HANG AF VAN DIE GEBIED WAARIN
DIE SKOOL OPGERIG IS

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 70 12
Antwoord negetief 465 83
NSutrale groep 27 5

Totaal 562 100

TABEL D.2 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 15% 42 11% 28 0,4949
Antwoord negatief 82% 249 83% 216 -0,2832

TABEL D.2 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

16%
79%

13
62

12%
81%

19
128

0,3172
-0,3211

TABEL D.2 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 13% 32 25% 11 0,8364
Antwoord negatief 80% 190 73% 32 0,8365

TABEL D.2 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 16% 18 4% 3 0,,8429
Antwoord negatief 81% 94 90% 72 -1,6749 10%

TABEL D.2 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI N P2 N2 Z Beduidenheid1

Antwoord positief 8% 3 6% 3 0,0960
Antwoord negatief 88% 31 92% 46 -0,5653
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TABEL: 3 DIE ONDERWYSER SE.STATUS WORD BEPAAL DEUR DIE NAAM WAT DIE
SKOOL VIR HOMSELF GEMAAK HET

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 170 30
Antwoord negatief 320 57
Neutrale groep 72 13

Totaal 562 100

TABEL D.3 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 34% 100 30% 70 0,5523
Antwoord negatief 55% 165 59% 155 -0,7230

TABEL D.3 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool
PI Nl P2

Antwoord positief 30% 74 24%
Antwoord negatief 58% 46 60%

Laerskool
z Beduidenheid

38 0,5154
96 -0,2265

TABEL D.3 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI N P2 N2 Z Beduidenheid1

Antwoord positief 26% 62 41% 18 -1,1662
Antwoord negatief 59% 142 48% 21 0,9436

TABEL D.3 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 28% 33 23% 18 0,3959
Antwoord negatief 55% 64 71% 57 -1,8500 10%

TABEL D.3 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 25% 8 62% 31 -2,1001 5%
Antwoord negatief 66% 23 26% 13 2,5525 5%

https://etd.uwc.ac.za



325

TABEL: 4 DIE ONDERWYSER SE RANG IN DIE SKOOLPERSONEEL, BEPAAL SY
AANSIEN IN DIE SAMELEWING

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 313 56
Antwoord negatief 199 35
Neutrale groep 50 9

Totaal 562 100

TABEL D.4 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames--
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 61% 183 50% 130 1,9375 10%
Antwoord negatief 31% 96 39% 103 -1,1875

TABEL D.4 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

56%
39%

44
31

45%
42%

71
67

1,1540
-0,2820

TABEL D.4 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 49% 115 50% 22 -0,0859
Antwoord negatief 41% 98 43% 19 -0,1613

TABEL D.4 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 67% 78 59% 47 0,8954
Antwoord negatief 26% 30 29% 23 -0,2420

TABEL D.4 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N Z Beduidenheid2

Antwoord positief 46% 16 70% 35 -1,6358 20%
Antwoord negatief 49% 17 24% 12 1,4457 20%
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TABEL: 5 'N SENIOR SEKONDêRE-ONDERWYSER WORD HOëR AANGESLAAN AS DIE
PRIMêRESKOOLONDERWYSER

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 279 50
Antwoord negatief 214 38
Neutrale groep 69 12

Totaal 562 100

TABEL D.5 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames--
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 52% 158 47% 121 0,8289
imtwoord negatief 37% 112 39% 102 -0,3010

TABEL D.5 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 49% 39 36% 57 1,2717 !20%
Antwoord negatief 38% 30 45% 71 -0,6573

TABEL D.5 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 40% 96 49% 21 -0,7500
Antwoord negatief 43% 101 45% 19 -0,1608

TABEL D.5 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 66% 77 74% 59 -1,0180
Antwoord negatief 23% 27 19% 15 0,3084

TABEL D.5 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 42% 14 24% 12 0,9969
Antwoord negatief 54% 19 66% 33 -0,8512

https://etd.uwc.ac.za



327

TABEL: 6 MOET DIE OPVOEDKUNDIGE INRIGTING (UNIVERSITEIT, KOLLEGE) IN
AANMERKING GENEEM WORD WANNEER DIE ONDERWYSER SE STATUS
BEPAAL MOET WORD?

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 163 29
Antwoord negatief 355 63
Neutrale groep 44 8

Totaal 562 100

TABEL D.6 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 33% 100 24% 63 1,2594 ~20%
Antwoord negatief 60% 182 66% 173 -1,1731

TABEL D.6 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

20%
75%

16
59

15%
77%

23
121

0,4010
-0,2935

TABEL D.6 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 16% 39 34% 15 -1,3267 20%
Antwoord negatief 76% 180 61% 27 1,5133 20%

TABEL D.6 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 35% 41 64% 51 -2,8904 1%
Antwoord negatief 56% 65 29% 24 2,4276 5%

TABEL D.6 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 25% 9 16% 8 0,4639
Antwoord negatief 66% 23 72% 36 -0,4841
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TABEL: 7 EERS NADAT 'N ONDERWYSER EEN OF MEER GRADE VERWERF HET, HET
SY AANSIEN GESTYG

(Response van die totale groep~
N %

Antwoord positief 302 54
Antwoord negatief 212 38
Neutrale groep 48 8

Totaal 562 100

TABEL D.7 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 55% 166 52% 136 0,5201
Antwoord negatief 37% 110 39% 102 -0,2997

TABEL D.7 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool
PI Nl P2

Antwoord positief 48% 38 43%
Antwoord negatief 43% 34 49%

Laerskool
z Beduidenheid

68 0,4957
77 -0,5868

TABEL D.7 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 45% 106 45% 20 0
Antwoord negatief 46% 111 32% 14 1,0499

TABEL D.7 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 64% 74 68% 54 -0,4732
Antwoord negatief 78% 33 23% 18 0,3959

TABEL D.7 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 31% 11 74% 37 -2,7390
Antwoord negatief 69% 24 24% 12 2,8979
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TABEL: 8 AS 'N ONDERWYSER EERS DIE EIENAAR VAN SY EIE HUIS GEWORD HET,
GENIET HY HOë AANSIEN

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 163 29
Antwoord negatief 329 59
Neutrale groep 70 12

Totaal 562 100

TABEL D.8 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.8 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.8 (c)

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

31% 94
55% 165

27%
63%

69
164

0,5583
-1,5159

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

30%
54%

34%
57%

24
43

53
90

-0,3510
-0,3253

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 33% 77 21% 9 0,8221 -
Antwoord negatief 56% 133 68% 30 -1,2575 ~20%

TABEL D.8 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 30% 35 30% 24 0
Antwoord negatief 53% 62 55% 44 -0,2036

TABEL D.8 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

31%
54%

14%
82% 5%

7
41

0,8880
-2,1684

11
19
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TABEL: 9 DIE MODEL MOTOR (EKONOMIES, DUUR) WAT 'N ONDERWYSER BESTUUR,
BEPAAL SY STATUS

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 162 29
Antwoord negatief 355 63
Neutrale groep 45 8

Totaal 562 100

TABEL D.9 ( a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 33% 101 74% 61 1,2505 + %-lo
Antwoord negatief 58% 174 69% 181 -2,1648 5%

TABEL D.9 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 28% 22 21% 21 0,2888
Antwoord negatief 62% 49 69% no -0,8518

TABEL D.9 (c) . VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 22% 53 23% 10 -0,0690
Antwoord negatief 67% 159 75% 33 -0,9512

TABEL D.9 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 45% 53 40% 32 0,1103
Antwoord negatief 46% 54 50% 40 -0,3840

TABEL D.9 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 28% 10 8% 4 1,0185
Antwoord negatief 69% 24 90% 45 -2,0102 5%
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TABEL: 10 DIE SALARIS VAN 'N ONDERWYSER IS 'N BEPALENDE FAKTOR VAN
SY STATUS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.10 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.10 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.10 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.10 ( d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.10 (e)

(Response van die totale groep)
N

290
205
67

562

%

52
36
12

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

57% 171 46% ll9 1,8538 10%
35% 107 37% 98 -0,2979

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

48%
40%

50%
35%

79
55

-0,2027
0,4635

38
32

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

49% ll7 36% 16 1,0109
38% 87 47% 21 -0,7456

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

66% 77 71% 57 -0,6189
25% 29 19% 15 0,4639

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers---

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 37% 13 20% 10 0,9228
Antwoord negatief 49% 17 72% 36 -1,6142 + 0-10%
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TABEL: 11 DIE RESULTATE WAT 'N ONDERWYSER MET SY LEERLINGE BEHAAL,
BEPAAL SY STATUS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.11 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.11 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.ll (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.11 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.11 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N

376
115
71

562

%

67
21
12

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

76% 229 57% 147 3,8277 1%
13% 39 29% 76 -2,1363 5%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

67% 53 56% 88 1,3174 20%
18% 14 30% 47 -0,9794

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

59% 141 73% 32 -1,5776 20%
25% 61 11% 5 0,9301

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

72% 83 58% 46 1,5929 20%
18% 21 25% 20 -0,5465

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

88%
5%

86%
12%

43
6

0,2538
-0,3442

31
2
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DIE GEWILDHEID VAN DIE VAK WAT DIE ONDERWYSER AANBIED, LAAT
HOM IN HOë AANSIEN GENIET

(Response van die totale groep)

Antwoord positief.
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.12 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.12 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.12 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.12 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.12 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

N

273
216
73

562

%

49
38
13

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames--
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

50% 152 46% 121 0,6578
37% 111 40% 105 -0,4530

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

40%
40%

33%
52%

32
32

53
82

0,6479
-1,1686 ~20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

36% 85 39% 17 -0,2321
48% 114 50% 22 -0,1717

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

52% 61 71% 57 -2,1646 5%
33% 38 20% 16 1,0336

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

53%
31%

62%
36%

-0,6542
-0,2610

22
11

31
14
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DIE LEERKRAGTE WAT "MOEILIKE" VAKKE SOOS BV. WISKUNDE, FISIKA,
CHEMIE OF LATYN ONDERRIG, GENIET 'N HOëR AANSIEN AS DAARDIE
LEERKRAGTE WAT BETREKLIK MAKLIKER KEUSEVAKKE SOOS BV. LIGGAAM=
LIKE OPVOEDING EN BYBELONDERRIG ONDERWYS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.13 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.13 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.13 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.13 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.13 (e)

(Response van die totale groep)
N

235
263
64

562

%

42
47
11

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

49% 148 33% 87 1,8177 10%
38% 116 56% 147 -2,9562 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

44% 35 20% 32 2,1872 5%
37% 29 68% 107 -3,0889 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

28% 67 43% 19 -1,1892 :!:20%
57% 136 46% 70 0,9223

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

58% 68 56% 45 0,2101
30% 35 37% 30 -0,5965

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 54% 19 34% 17 1,2338 :!:20%
Antwoord negatief 43% 15 54% 27 -0,6883
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TABEL: 14 BEPAAL DIE ONDERWYSER SE KEUSE VAN VRIENDE SY STATUS?

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 342 61
Antwoord negatief 179 32
Neutrale groep 41 7

Totaal 562 100

TABEL 0.14 ( a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.14 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.14 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.14 (d)

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

61% 185 61% 157 0
45% 94 33% 85 1,6586 10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

61% 48 68% 208 -0,9035
29% 23 28% 44 0,0859

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

66% 156 68% 30 -0,2145
28% 67 18% 8 0,6826

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 56% 65 33% 26 2;0742 5%
Antwoord negatief 34% 39 60% 48 -2,5072 + %-lo

TABEL D.14 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 60% 21 88% 44 -2,3810 5%
+Antwoord negatief 34% 12 10% 5 1,2527 -20%
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SLEGS DIE ONDERWYSER WAT 'N GROOT SPORTMAN IS, KAN VAN 'N
HOë AANSIEN VERSEKER WEES

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.15 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.15 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.15 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.15 (d)

(Response van die totale groep)
N

76
434
52

562

%

14
77
9

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames---
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

16% 49 12% 27 0,4903
76% 228 79% 206 -0,7487

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDER~JYSERS
Hoërskool Laerskool

. P
2 z Beduidenheid

5%
87%

6%
86%

10
136

-0,0755
0,1990

4
69

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

6% 14 9% 4 -0,1916
87% 205 75% 33 1,5198 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 13% 15 18% 14 -0,3718
Antwoord negateif 75% 87 74% 59 0,1358

TABEL D.15 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 17% 6 46% 23 -1,5654 20%
Antwoord negatief 80% 19 44% 22 2,5700 ~1%
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DIE ONDERWYSER WAT AKTIEF BETROKKE BY BUITEMUURSE AKTIWI=
TEITE (SPORT, KULTUREEL) IS, GENIET 'N HOë STATUS

(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.16 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.16 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.16 (c)

N

296
184
82

562

%

53
32
15

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames--
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

60% 182 44% 114 2,7122 1%
28% 85 38% 99 -1,4507 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

56% 44 43% 69 1,3588 20%
32% 25 42% 66 -0,8982

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps ..
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 47% 113 59% 26 -1,1186
Antwoord negatief 38% 91 27% 12 0,7977

TABEL 0.16 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 57% 68 39% 31 1,6949 10%
Antwoord negatief 21% 74 48% 38 -2,3054 5%

TABEL D.16 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 63% 22 72% 36 -0,7072
Antwoord negatief 31% 11 16% 8 0,7878
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AS 'N ONDERWYSER AF EN TOE BY SY LEERLINGE SE HUISE BESOEK
AFLê, SAL DIT SY AANSIEN BEVORDER

(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.17 ( a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.17 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

-TABEL 0.17 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.17 ( d)

N

485
38
39

562

%

86
8
6

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

89%
5%

10%83%
8%

169
16

216
22

1,7090
-0,3775

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

Nl z Beduidenheid

77%
6%

61
5

88%
7%

140
11

-1,8188
-0,0762

10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

85% 201 75% 33 1,2582 ~20%
7% 16 7% 3 0

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antworod positief 88% 102 84% 67 0,7253
Antwoord negatief 8% 9 12% 10 -0,2922

TABEL 0.17 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers---

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 91% 32 100% 50 -1,7789 10%
Antwoord negatief 0% 0 0% 0 0
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BEPAAL DIE ONDERWYSER SE BETROKKENHEID BY BEROEPSAKTIWI=
TEITE (OUER-ONDERWYSERSVERGADERINGS, SPORTVERGADERINGS) SY
STATUS?

TABEL: 18

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.18 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.18 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.18 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.18 ( d)

(Response van die totale groep)
N

345
139
78

562

%

61
25
14

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

69%
20%

1%
20%

52%
30%

135
78

3,1746
-1,3716

210
61

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

61%
28%

53%
29%

48
23

84
46

0,8988
-0,0869

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

56% 132 64% 28 -0,7962
29% 69 21% 9 0,5466

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 63% 73 50% 40 1,3377 20%
Antwoord negatief 21% 24 35% 28 -1,1416

TABEL 0.18 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 74% 26 92% 46 -1,8973 10%
Antwoord negatief 17% 6 6% 3 0,5347
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EERS AS 'N ONDERWYSER AKTIEF BETROKKE BY KERKLIKE AANGE=
LEENTHEDE (BYWONING VAN KERKDIENSTE, SEUNS BRIGADE, BASAARS)
IS, SAL 'N ONDERWYSER SE STATUS STYG

(Response van die totale groep)

TABEL: 19

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.19 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.19 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.19 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.19 (d)

N

257
216
89

562

%

46
38
16

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

50% 151 41% 106 1,4342 20%
34% 101 44% 115 -1,5136 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

43% 34 44% 69 -0,0963
40% 32 41% 65 -0,0944

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTVJOORDEVAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

43% 103 38% 17 0,3923
41% 97 43% 19 -0,1611

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 38% 44 38% 30 0
Antwoord negatief 39% 45 50% 40 -1,0241

TABEL D.19 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 51% 18 90% 45 -3,0945 1%
Antwoord negatief 37% 13 4% 2 1,7125 10%
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DIE PROFESSIONELE ("KORREKTE") GEDRAG VAN 'N ONDERWYSER,
IS BESLIS 'N BEPALENDE FAKTOR VIR SY STATUS

(Response van die totale groep)

TABEL: 20

N %
Antwoord positief 506 90
Antwoord negatief 33 6
Neutrale groep 23 4

Totaal 562 100

TABEL D.20

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.20 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.20 (c)

(a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

91%
6%

89%
5%

275
18

231
15

0,7266
0,1259

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

89%
5%

92%
4%

-0,6877
0,0739

70
4

146
6

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 91% 216 93% 41 -0,4509
Antwoord negatief 4% 10 7% 3 -0,1877

TABEL D.20 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 90% 104 80% 64 1,7237 10%
Antwoord negatief 6% 7 13% II -0,5169

TABEL D.20

Antwoord positief
Antwoord negatief

(e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

94%
3%

96%
2%

33
1

48
1

-0,3992
0,0453

https://etd.uwc.ac.za



342

TABEL: 21 KARAKTER, REPUTASIE EN 'N "SKOON" NAAM, BEPAAL 'N ONDERWYSER
SE STATUS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.21 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.21 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.21 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.21 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.21 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N %

487 87
47 8
28 5

562 100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

89% 269 84% 218 1,5968 20%
6% 19 11% 28 -0,6218

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

89%
4%

70
3

88%
8%

140
12

0,2155
-0,2907

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

88% 210 93% 41 -1,0935
6% 15 7% 3 -0,0626

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

89% 103 68% 54 2,9757 1%
7% 8 24% 19 -1,2764 ~20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

86%
6%

30
2

98%
0%

-1,8063
0,3572

10%49
o
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TABEL: 22

343

DIE DRANKGEBRUIK EN ROOKGEWOONTES BEPAAL OOK 'N ONDERWYSER
SE STATUS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.22 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.22 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.22 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.22 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.22 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N

363
145
54

562

%

65
26
9

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

45% 196 64% 167 -3,6961 1%
25% 76 27% 69 -0,2741

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

76%
14%

60%
27%

5%60
11

95
43

2,1445
-1,0432

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

65% 155 73% 32 -0,9160
23% 54 16% 7 0,4668

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

63% 73 54% 43 0,9502
26% 30 37% 30 -0,9236

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

88%
11%

58%
40%

29
10

2,7609
-1,3171

1%
20%

31
4

https://etd.uwc.ac.za



TABEL: 23

344

DEUR NET OP SY PERSOON TE WEES, GENIET 'N ONDERWYSER
HOëR STATUS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.23 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.23 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.23 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.23 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.23 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N

274
172
116
562

%

48
31
21

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

50% 150 47% 124 0,4948
28% 84 34% 88 -0,8528

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

46%
24%

36
19

43%
40%

0,2927
-1,3816

68
63 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

44% 104 59% 26 -1,3883 20%
35% 82 25% 11 0,7103

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

z Beduidenheid

46%
22%

24%
59%

1,8405
-3,3761

10%
1%

53
25

19
47

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

77%
7%

90%
8%

-1,4051
-0,0499

45
4

20%27
3
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TABEL: 24

345

BEPAAL DIE FEIT DAT 'N ONDERWYSER DISSIPLINE KAN HANDHAAF
SOWEL IN DIE SKOOL AS DAAR BUITE, SY STATUS?

(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL 0.24 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.24 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.24 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL 0.24 (d)

N

430
75
57

562

%

77
13
10

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Daines
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

79% 240 73% 190 1,4431 20%
10% 32 17% 43 -0,8967

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

79% 62 70% 111 1,3316 20%
10% 8 18% 28 -0,6223

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

73% 173 86% 38 -1,9807 5%
15% 36 5% 2 0,6053

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 73% 85 47% 54 3,1228 1%
Antwoord negatief 14% 17 19% 15 -0,3796

TABEL 0.24 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS

Antwoord positief
Antwoord negatief

Klerke Ouers
z Beduidenheid

86%
14%

100%
0%

30
5

50
o

-2,2099
0,9021

5%
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TABEL: 25 DEUR 'N LEIERSFIGUUR TE WEES IN DIE KLAS EN SAMELEWING,
BEPAAL DIE ONDERWYSER SE STATUS

Klerke
PI Nl P2

Antwoord positief 89% 31 84%
Antwoord negatief 9% 3 14%

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.25 (a)

Antwoord po~itief
Antwoord negatief

TABEL D.25 (b)

Antwoord positeif
Antwoord negatief

TABEL D.25 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.25 ( d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.25 (e)

(Response van die totale groep)
N

456
53
53

562

%

80
10
10

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

85% 256 77% 200 2,1507 5%
10% 29 9% 24 0,1238

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

91%
1%

75%
14%

67
1

119 3,0247
22 -0,3226

1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

81% 192 86% 38 -0,7935
10% 23 2% 1 0,5217

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

z Beduidenheid

81%
10%

74%
10%

1,0001
o

59
8

94
11

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Ouers

z Beduidenheid

42 0,6270
7 -0,2370
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TABEL: 26 BEROEPSTROTS IS BELANGRIK VIR DIE AANSIEN VAN 'N ONDER=
WYSER

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.26 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.26 (b)

Antwoord positief
Antwoord negateif

TABEL D.26 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.26 (d)

Antwoord positief
Antworod negatief

TABEL D.26 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N %

449 80
50 9
63 II

562 100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANT\\I00RDEVAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

78% 237 81% 212 -0,7878
ll% 33 7% 17 0,4852

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

94%
0%

84%
7%

2,375ll
-0,8675

501
1074

o
133
10

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

87% 207 86% 38 0,1640
4% 10 2% 1 0,1306

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

72% 83 60% 48 1,3922 20%
8% 9 26% 21 -1,3669 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

86%
5%

86%
14%

43
7

o
-0,4447

30
2
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TABEL: 27 AS 'N ONDERWYSER OOK NOG I TWEEDE OF DERDE TAAL VLOT KAN
PRAAT, SAL HY 'N HOëR STATUS GENIET?

(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.27 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.27 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.27 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.27 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.27 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

N

237
197
128
562

%

42
35
23

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MASN EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

48% 146 35% 91 2,0036 5%
30% 92 40% 105 -1,4795 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

44% 35 31% 49 1,2172 ~20%
33% 26 41% 64 -0,7218

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

35% 84 41% 18 -0,4721
38% 90 27% 12 0,7971

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

60% 69 48% 38 1,1972
19% 22 36% 29 -1,3908 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

20%
57%

42%
48%

21
24

-1,1851
0,5979

7
20
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TABEL: 28 BEPAAL DIE FEIT DAT 'N ONDERWYSER WAT AL OORSEE WAS, SY
ALGEMENE AANSIEN?

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 103 18
Antwoord negatief 378 67
Neutrale groep 81 15

Totaal 562 100

TABEL D.28 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 21% 62 16% 41 0,6479
Antwoord negatief 62% 188 73% 190 -2,2983 5%

TABEL D.28 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P'
1

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

19%
67%

15
53

10%
77%

16
121

0,7140
-1,3321 20%

TABEL D.28 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS

Antwoord positief
Antwoord negatief

Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

13% 31 14% 6 -0,0649
73% 174 71% 31 0,2268

TABEL D.28 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 40% 46 19% 15 1,6879 10%
Antwoord negatief 43% 50 66% 53 -2,4063 5%

TABEL D.28 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 3% 1 8% 4 -0,2294
Antwoord negatief 86% 30 80% 40 0,6'{02
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TABEL: 29 BEHOORT IN ONDERWYSER SE GODSDIENSTIGE OORTUIGING (OF HY
PROTESTANT, MOSLEM, KERKLOOS IS) SY STATUS TE BEPAAL?

(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

N

60
451
41

562

%

13
80
7

100

TABEL D.29 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANnvOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames--
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

13% 38 12% 32 0,1262
80% 241 80% 210 0

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.29 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

6%
87%

5
69

10%
84%

16
133

-0,3076
0,5820

TABEL D.29 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANT\vOORDEVAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 9% 21 32% 14 -1,6491 .:!:10%
Antwoord negatief 85% 202 55% 24 2,8677 1%

TABEL D.29 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 8% 10 15% 12 -0,5219
Antwoord negatief 85% 99 72% 58 1,8835 10%

TABEL D.29 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 3% 1 24% 12 -0,9977
Antwoord negatief 91% 32 72% 36 -2,1034 5%
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TABEL 30: DIE POLITIEKE OORTUIGING (ARBEIDERS, N.P.) BEPAAL SY STATUS
(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.30 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.30 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.30 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.30 (d)

N

94
380
88

562

%

17
68
15

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

23% 68 10% 26 1,6691 10%
64% 195 71% 185 -1,4613 20%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

16% 13 11% 17 0,3940
75% 59 74% 117 0,144

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

13% 30 14% 5 -0,0599
74% 176 66% 29 0,8512

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 26% 30 30% 24 -0,3248
Antwoord negatief 59% 68 46% 37 0,2827

TABEL D.30 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 5% 2 80% 28 -4,3693 1%
Antwoord negateif 4% 2 84% 42 -5,3452 1%
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TABEL: 31 EERS AS 'N ONDERWYSER GETROUD IS, GENIET HY HOëR AANSIEN
(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL D.31 (a)

Antwoord positief
Antwoord negateif

TABEL D.31 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.31 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.31 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL D.31 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

N

70
435
57

562

%

13
77
10

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

16% 44 8% 22 1
71% 214 85% 221 -3,5686 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

9%
81%

13%
81%

7
64

20
128

-0,3036
o

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

11% 27 16% 7 -0,3309
81% 192 75% 33 0,7451

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

18% 21 13% 10 0,3692
66% 77 71% 57 -0,6189

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OEURS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

9%
88%

4%
90%

2
45

0,2318
-0,2720

3
31
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TABEL: 32 DIE DOELTREFFENDHEID VAN DIE ONDERWYSER WORD BENADEEL DEURDAT
HY DEESDAE NIE MEER LYFSTRAF KAN TOEDIEN SOOS VOORHEEN NIE

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 284 50
Antwoord negatief 218 39
Neutrale groep 60 11

Totaal 562 100

TABEL E.1 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 52% 158 48% 126 0,6703
Antwoord negatief 38% 115 14% 103 4,2310 1%

TABEL E.1 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 65% 51 65% 102 0
Antwoord negateif 27% 21 28% 44 -0,0846

TABEL E.1 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 65% 153 52% 23 1,1703
Antwoord negatief 27% 65 29% 13 -0,1455

TABEL E.1 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerligne
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 34% 40 21% 17 1,0486
Antwoord negatief 53% 61 73% 58 -2,3121 5%

TABEL E.1 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

66%
26%

23
9

56%
24%

28
12

0,7340
0,1045
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TABEL: 33 DIE ONDERWYSER DWING DEESDAE MINDER AGTING AF OMDAT HY NIE
MEER NA OPGESIEN WORD SOOS VOORHEEN DIE GEVAL WAS NIE

(Response van die totale groep)
N Ol

10

Antwoord positief 362 64
Antwoord negatief 129 23
Neutrale groep 71 13

Totaal 562 100

TABEL E.2 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 65% 198 63% 164 0,4036
Antwoord negatief 23% 71 22% 58 0,1354

TABEL E.2 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.2 (c)

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

72%
13%

68%
20%

107 0,5359
32 -0,5481

57
10

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 69% 164 75% 33 -0,7178
Antwoord negatief 18% 42 18% 8 0

TABEL E.2 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 55% 64 50% 40 0,4970
Antwoord negateif 29% 34 35% 28 -0,5038

TABEL E.2 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

83%
11%

64%
26%

10%32 1,7297
13 -0,7568

29
4
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TABEL: 34 DEESDAE GENIET DIE ONDERWYSER MINDER AANSIEN OMDAT HY NIE
MEER DIE ENIGSTE ALWETENDE ("GELEERDE") IN DIE SAMELEWING
IS NIE

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 327 58
Antwoord negatief 169 30
Neutrale groep 66 12

Totaal 562 100

TABEL E.3 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 58% 176 58% 151 0,00
Antwoord negatief 30% 91 30% 78 0,00

TABEL E.3 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 52% 41 59% 93 -0,7509
Antwoord negatief 37% 29 29% 46 0,7151

TABEL E.3 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 57% 134 59% 26 -0,1895
Antwoord negatief 31% 75 30% 13 0,0725

TABEL E.3 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 53% 62 60% 48 -0,7371
Antwoord negatief 32% 37 28% 24 0,3347

TABEL E.3 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 69% 24 66% 33 0,2393
Antwoord negatief 26% 9 26% 13 0,00
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TABEL: 35 DIE MOONTLIKHEID BESTAAN DAT DIE ONDERWYSER VANDAG DEUR
MODERNE TEGNOLOGIESE HULPMIDDELS (TELEVISIE, REKENAARS)
VERVANG KAN WORD

(Response van d~e totale groep)
N %

Antwoord positief 163 29
Antwoord negatief 315 56
Neutrale groep 84 15

Totaal 562 100

TABEL E.4 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 25% 76 33% 87 -1,1304
Antwoord negatief 61% 185 50% 130 1,9418 ~5%

TABEL E.4 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

10%
82%

8
65

25%
56%

40
88

-1,1881
3,6512 1%

TABEL E.4 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 N P2 N2 Z Beduidenheid1

Antwoord positief 20% 48 23% 10 -0,2068
Antwoord negatief 64% 153 52% 23 1,0794

TABEL E.4 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 35% 41 58% 46 -2,2086 5%
Antwoord negatief 52% 60 22% 18 2,5636 ~1%

TABEL E.4 (e) VERGELYKlIG TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke
P1 Nl

Antwoord positief 23% 8
Antwoord negatief 63% 22

Ouers
z Beduidenheid

20%
78%

10
39

0,1536
-1,2249
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TABEL: 36 MODERNE MEDIA (RADIO, TELEVISIE, DIE PERS) AS 'N BRON VAN
INFORMASIE HET DIE KIND SODANIG 'GESKOOL' DAT HY SY ONDER=
WYSER SE TEKORTKOMINGE GOU KAN AGTERKOM.

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 341 61
Antwoord negatief 130 23
Neutrale groep 91 16

Totaal 562 100

TABEL E.5 ( a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 61% 185 60% 156 0,1837
Antwoord negatief 24% 74 22% 56 0,2603

TABEL E.5 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.5 (c)

Hoërskool Laerskool
z Beduidenheid

48%
37%

55%
28%

38
29

87 -0,6757
44 0,7476

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 53% 125 59% 26 -0,5541
Antwoord negatief 31% 73 18% 8 0,8716

TABEL E.5 ( d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 62% 72 66% 53 -0,4448
Antwoord negatief 21% 24 21% 17 0,0

TABEL E.5 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

54%
14%

92%
,06%

46
3

-2,8314
0,3446

1%19
5
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TABEL: 37 DIE KEURING VAN PERSONE VIR DIE ONDERWYSPROFESSIE GESKIED
NIE OP 'N WETENSKAPLIKE EN SISTEMATIESE GRONDSLAG NIE, MET
DIE GEVOLG DAT PERSONE MET GEEN ROEPINGSBEWUSTHEID IN DIE
PROFESSIE GEVIND WORD

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 367 65
Antwoord negatief 68 12
Neutrale groep 127 23

Totaal 562 100

TABEL E.6 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 71% 213 59% 154 2,3373 5%
Antwoord negatief 11% 34 13% 34 -0,2449

TABEL E.6 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool
P1 Nl P2

Antwoord positief 82% 65 63%
Antwoord negatief 5% 4 11%

Laerskool
z Beduidenheid

99
18

2,7034
-0,4182

1%

TABEL E.6 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 69% 164 75% 33 -0,7068
Antwoord negatief 9% 22 7% 3 0,1225

TABEL E.6 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 67% 78 36% 29 2,9064 1%
Antwoord negatief 11% 13 23% 18 -0,8612

TABEL E.6 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 71% 25 76% 38 -0,4084
Antwoord negatief 11% 4 16% 8 -0,2196
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TABEL: 38 DIE WERWING VAN REKRUTE VIR DIE PROFESSIE WORD DEUR DIE MEER
AANTREKLIKER MATERIëLE VOORDELE VAN DIE PRIVATE SEKTOR GE=
KORTWIEK

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 312 55
Antwoord negatief 94 17
Neutrale groep 156 28

Totaal 562 100

TABEL E.7 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 61% 184 49% 128 2,0597 5%
Antwoord negatief 19% 57 14% 37 0,6260

TABEL E.7 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

67%
20%

53
16

57%
10%

90
16

1,1466
0,7407

TABEL E.7 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 60% 143 43% 19 1,3886 20%
Antwoord negatief 13% 32 34% 15 1,5050 20%

TABEL E.7 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 61% 71 26% 21 3,0379 1%
Antwoord negatief 11% 13 21% 17 -0,7193

TABEL E.7 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 54% 19 78% 39 -1,6521 10%
Antwoord negatief 31% 11 12% 6 0,8965
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TABEL: 39 VERSLAPTE SKOOLREëLS IS IN FAKTOR WAT TOT DIE AFNM1E IN STATUS
VAN DIE ONDERWYSER GELEI HET

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 363 65
Antwoord negatief 119 21
Neutrale groep 80 14

Totaal 562 100

TABEL E.8 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 63% 191 66% 172 -0,5828
Antwoord negatief 23% 69 19% 50 0,5148

TABEL E.8 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

72%
16%

57
13

69%
18%

109
28

0,3861
-0,1478

TABEL E.8 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 70% 166 64% 28 0,6079
Antwoord negatief 17% 41 18% 8 -0,0660

TABEL E.8 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 58% 67 49% 39 0,8666
Antwoord negatief 25% 29 36% 29 -0,8695

TABEL E.8 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 63% 22 82% 41 -1,4644 20%
Antwoord negatief 17% 6 12% 6 0,1659
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TABEL: 40 DIE EFFEKTIWITEIT VAN DIE ONDERWYSER SE VERMOë OM DISSIPLINE
TE HANDHAAF, WORD DEUR DIE MODERNE PERMISSIWITEIT BELEMMER

(Response van die totale groep)
N %

Antwoord positief 360 64
Antwoord negatief 109 20
Neutrale groep 93 16

Totaal 562 100

TABEL E.9 (a) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 63% 189 66% 171 -0,5804
Antwoord negatief 20% 61 18% 48 0,2560

TABEL E.9 (b) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

Antwoord positief
Antwoord negatief

74%
6%

59
5

66%
19%

105
31

1,0425
-0,9370

TABEL E.9 (c) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z 8eduidenheid

Antwoord positief 69% 164 64% 28 0,5053
Antwoord negatief 15% 36 16% 7 -0,0647

TABEL E.9 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerligne
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 60% 70 44% 35 1,5130 20%
Antwoord negatief 19% 22 44% 35 -1,9925 5%

TABEL E.9 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z 8eduidenheid

Antwoord positief 63% 22 82% 41 -1,4644 20%
Antwoord negatief 17% 6 8% 4 0,3943
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DAAR IS AANDUIDINGS DAT DIE STAAT NIE GENOEë NEEM MET DIE
SWAK AANSIEN WAT DIE ONDERWYSERBEELD HEDENDAAGS AANGENEEM
HET NIE

TABEL: 41

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.10 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.10 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.10 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.10 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.10 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N %

278 50
107 19
177 31
562 100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames--
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

56% 159 42% 109 2,2498 5%
22% 66 16% 14 0,7569

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

49% 39 41% 65 0,7473
18% 14 22% 35 -0,2966

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

44% 109 27% 12 1,2234 ~20%
21% 49 25% 11 -0,2733

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

z Beduidenheid

61%
10%

50%
22%

40
18

1,0855
-0,8694

71
12

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

51%
14%

66%
24%

33
12

-0,9511
-0,4498

18
5
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TABEL: 42 DIE BUROKRATISERING VAN DIE ONDERWYS HET DIE INISIATIEF VAN
DIE ONDERWYSER IN 'N MATE VERSMOOR, MET DIE GEVOLG DAT SY
STATUS DAARDEUR NADELIG BEïNVLOED IS

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.11 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.11 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.11 (c)

(Response van die totale groep)
N

271
102
189
562

%

48
18
34

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

55% 166 40% 105 2,3830 5%
22% 65 14% 37 1,0073

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

67%
13%

3,4427
0,0708

1%34%
12%

53
10

53
19

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 45% 106 34% 15 0,8218
Antwoord negatief 12% 29 25% 11 -0,8815

TABEL E.11 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord posit'ief 51% 59 50% 40 0,0937
Antwoord negatief 14% 16 30% 24 -1,1843

TABEL E.11 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 46% 16 70% 35 -1,4792 20%
Antwoord negatief 31% 11 22% 11 0,4355
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DIE ONDERWYSER VAN VANDAG SE BEHEPTHEID MET SALARISSE
STREK DIE BEELD VAN DIE ONDERWYS NIE TOT EER NIE

(Response van die totale groep)

TABEL: 43

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.12 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.12 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.12 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.12 ( d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.12 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

N

278
191
93

562

%

49
34
17

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

51% 153 48% 115 0,4738
35% 106 33% 85 0,2815

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

61%
30%

28%
51%

3,2322
-1,7839

1%
10%

48
24

45
80

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTVJOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

39% 93 54% 24 -1,2911 20%
44% 104 21% 11 1,7103 10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

z Beduidenheid

59%
21%

68
25

39%
45%

21
36

1,5927
-1,9532

20%
10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

57%
26%

84%
10%

42
5

-1,9769
0,7278

20
9

5%

https://etd.uwc.ac.za



365

AL DIE ADMINISTRATIEWE VERPLIGTINGE WAT AAN 'N ONDERWYSER
OPGEDRA WORD, BEPERK EINTLIK SY PRIMêRE PLIG OM LES TE GEE

(Response van die totale groep)

TABEL: 44

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.13 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(b)TABEL E.13

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.13 (c)

N

265
219
78

562

%

47
39
14

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

48% 144 46% 121 0,3250
37% 112 41% 107 -0,6070

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

67%
23%

53%
36%

53
18

84
57

1,6571
-1,1034

10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 58% 137 34% 15 1,8550 10%
Antwoord negatief 32% 75 39% 17 -0,5385

TABEL E.13 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 45% 52 42% 34 0,2747
Antwoord negatief 36% 42 46% 37 -0,9053

TABEL E.13 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 34% 12 40% 15 -0,3220
Antwoord negatief 40% 14 68% 34 -1,8248 10%
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TABEL: 45 BENEWENS SY DAAGLIKSE TAAK HET DIE ONDERWYSER OOK NOG
BUITEMUURSE AKTIWITEITE WAARMEE HY MOET HELP EN DIT IS
BESLIS HINDERLIK

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.14 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.14 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.14 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.14 (d)

(Response van die totale groep)
N

205
297
60

562

%

36
53
II

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

37% III 36% 94 0,1482
52% 157 54% 140 -0,3448

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

39%
43%

42%
50%

66
79

-0,2814
-0,6872

31
34

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

41% 97 16% 7 1,6973 10%
10% ll3 75% 33 -8,0757

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 33% 38 44% 35 -0,9700
Antwoord negatief 55% 64 45% 36 0,9648

TABEL E.14 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 34% 12 32% 16 0,lll2
Antwoord negatief 54% 19 64% 32 -0,7023

https://etd.uwc.ac.za



TABEL: 46

367

VANDAG SE ONDERWYSER TEL DIE DAE WANNEER DIT WEER VAKANSIE SAL
WEES

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.15 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.15 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.15 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.15 ( d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E .15 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N %

276 49
195 35
91 16

562 100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

50% 151 28% 125 3,848 1%
32% 97 38% 98 -0,8801

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

48% 38 21% 34 2,5234 5%
35% 28 66% 105 3,0601 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

30% 71 61% 27 -2,8575 1%
56% 133 14% 6 2,8368 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

57% 66 63% 50 -0,6556
22% 26 24% 19 -0,1571

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

51%
17%

88%
10%

-2,8995
0,3435

1%18
6

44
5

https://etd.uwc.ac.za



TABEL: 47

368

DIE ONDERWYSER IS NIE MEER VEEL BEKOMMERD OOR DIE DOEN EN
LATE VAN DIE SKOOLKIND NA SKOOL NIE

(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.16 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.16 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.16 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.16 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.16 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

N

317
203
42

562

%

57
36
7

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

63% 190 49% 127 2,4769 5%
29% 90 43% ll3 -2,0970 5%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

56% 44 30% 47 2,59ll 1%
33% 26 63% 100 -2,8821 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

38% 91 75% 33 -4,0684 1%
53% 126 16% 7 2,5425 5%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

65% 76 67% 54 -0,2375
28% 33 28% 22 0

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

71%
17%

76%
18%

38
9

-0,4379
-0,0500

25
6
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TABEL: 48 DIE ONDERWYSER KLA NOOIT OOR DIE FEIT DAT HY SLEGS VIR 'N
HALWE DAG WERK NIE

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.17 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.17 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.17 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.17 ( d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.17 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response" van die totale groep)
N

245
241
76

562

%

43
43
14

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

52% 156 34% 89 2,8038 101;0

35% 106 52% 135 -2,6895 1%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

42%
38%

22%
65%

1,8044
-2,6887

10%
1%

33
30

35
102

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.

PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

29% 68 55% 24 -2,2510 5%
56% 132 29% 13 2,0291 5%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge

z Beduidenheid

57%
26%

54%
40% 20%

66
30

43
32

0,3079
-1,1868

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

66%
17%

1,6422
-2,1694

20%
5%

42%
56%

21
28

23
6
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TABEL: 49 DIE ONDERWYSER SELF DOEN BITTER MIN VIR DIE SKOOL EN VERWAG
ALTYD DAT DIE STAAT OF DIE GEMEENSKAP MOET HELP

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.18 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.18 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.18 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.18 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.18 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N

142
357
63

562

%

25
64
11

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

29% 90 20% 52 1,2287 ~20%
59% 177 69% 180 -1,9783 5%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERI!JYSERS
Hoërskool Laerskool
P Nl P2 N2 Z Beduidenheid1
15% 12 3°1 5 0,9357lo

73% 78 84% 148 -1,8768 10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

7% 17 48% 21 -3,2705 1%
87% 206 32% 14 4,3356 1%

VERGELYKING TUf:SENDIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

27% 31 56% 45 -2,6658 1%
55% 64 36% 29 1,7482 10%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

49%
29%

20%
5%

22%
68%

11
34

1,5511
-2,3739

17
10
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TABEL: 50

371

DIE FEIT DAT DIE GEMEENSKAP NIE VEEL RESPEK VIR DIE ONDER=
WYSER HET NIE, HET BYGEDRA TOT DIE LAE AANSIEN WAT DEESDAE
JEENS DIE ONDERWYSERBEELD GEKOESTER WORD

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.19 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.19 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.19

,

I

(c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.19 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.19 (e)

Antwoord positief
Antwoord negatief

(Response van die totale groep)
N

350
128
84

562

%

62
23
15

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

62%
22%

62%
24%

162
62

o
-0,2686

188
66

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

62%
22%

48%
25%

20%92
40

1,6143
-0,2467

49
17

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

59% 141 48% 21 0,9431
24% 57 32% 14 -0,5843

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

65% 75 65% 52 0
18% 21 . 28% 22 -0,7858

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers

z Beduidenheid

66%
14%

76%
18%

38
9

-0,8288
-0,1988

23
5
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TABEL: 51

372

DIE HEDENDAAGSE ONDERWYSER WORD MEER EN MEER GEDWING OM SY
BENADERING TOT DIE ONDERWYS EKSAMENGERIG AAN TE PAS AS OM
NA DIE GEESTELIKE EN MORELE OPHEFFING VAN SY LEERLINGE OM
TE SIEN

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.20 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.20 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.20 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.20 (d)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.20 (e)

(Response van die totale groep)
N

358
103
101
562

%

64
18
18

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

69% 208 58% 150 2,1358 5%
16% 48 21% 55 -0,6556

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

86%
9%

1%62%
15%

98
24

3,7144
-0,4600

68
7

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

70% 166 45% 20 2,1405 5%
13% 31 14% 6 -0,0649

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

72% 84 43% 34 2,9584 1%
14% 16 40% 32 -2,1211 5%

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 66% 23 62% 31 0,3036
Antwoord negatief 14% 5 26% 13 -0,6085
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TABEL: 52 DIE TOTSTANDKOMING VAN 'N ONDERWYSVERENIGING HET GROOTLIKS
DAARTOE BYGEDRA DAT DIE STATUS VAN DIE ONDERWYSER IN
AANSIEN TOEGENEEM HET

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.21 ( a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.21 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.21 (c)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.21 ( d)

(Response van die totale groep)
N

335
110
117
562

%

60
20
20

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames

z Beduidenheid

58%
22%

61%
17%

175
65

160
45

-0,5591
0,6579

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

56% 44 65% 103 -1,0184
19% 15 15% 23 0,3181

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

62% 147 34% 15 2,1756 5%
16% 38 23% 10 -0,4802

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 60% 70 56% 45 0,4239
Antwoord negatief 19% 22 28% 22 -0,7080

TABEL E.21 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 40% 14 88% 44 -3,4335 1%
Antwoord negatief 43% 15 6% 3 1,9737 5%
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TABEL: 53 EK SAL MY KINDERS AANMOEDIG OM EENDAG ONDERWYSER TE WORD
(Response van die totale groep)

Antwoord positief
Antwoord negatief
Neutrale groep

Totaal

TABEL E.22 (a)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.22 (b)

Antwoord positief
Antwoord negatief

TABEL E.22 (c)

N

219
212
131
562

%

39
38
23

100

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN MANS EN DAMES
Mans Dames
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

35% 106 43% 113 1,2178 ::20%
38% 116 37% 96 0,1497

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN HOëRSKOOL- EN
LAERSKOOL ONDERWYSERS
Hoërskool Laerskool

z Beduidenheid

43%
29%

45%
35%

34
23

72
56

-0,1938
-0,5259

VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN DIE TOTALE
ONDERWYSERSGROEP EN PROFESSIONELE BEROEPSBEOEFENAARS
Tot. Onderw. Prof. Beroeps.
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 44% 105 29% 13 1,1123 + 0-20%
Antwoord negatief 33% 79 41% 18 -0,6499

TABEL E.22 (d) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN STUDENTE EN
LEERLINGE
Studente Leerlinge
P1 Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 33% 39 19% 15 1,1092
Antwoord negatief 34% 40 67% 54 -3,3498 1%

TABEL E.22 (e) VERGELYKING TUSSEN DIE ANTWOORDE VAN KLERKE EN OUERS
Klerke Ouers
PI Nl P2 N2 Z Beduidenheid

Antwoord positief 48% 17 60% 30 -0,7967
Antwoord negatief 20% 7 28% 14 -0,4144
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TABEL 54

375,

ONDERHOUDDATA TEN OPSIGTE VAN DIE STATUS VAN DIE ONDERIJJYSER

1. Gesindhede teenoor onderwysers
1.1 Die vriende van onderwysers
1.1.1 Is u bevriend met enige onderwyser?

Ja Nee M Geen antwoord ~

1.1.2 Indien nee, sal u ~ onderwyser in u vriendekring verwelkom?

Ja Nee I 2,2%1 Geen antwoord I 2,2% I
1.1.3 Wie moet die vriende van onderwysers wees?

Vooraanstaande persone ~

Slegs onderwysers ~

Enigeen ~

1.1.4 Moet die ouer die onderwyser as sy vriend sien sodat hulle mekaar
kan vertrou?

Ja Nee ~ Geen antwoord I 4,5% I
1.2 Kontak tussen onderwyser en ouer
1.2.1 Ken u enige leerkrag persoonlik by wie u kind onderrig ontvang?

Ja Nee 146,5% I
1.2.2 Is daar na u mening genoegsame kontak tussen u as ouer en die

onderwysers?

Nee B Geen antwoord ~

1.2.3 Moet daar meer kontak tussen die ouers en onderwysers wees?

Ja Nee G
1.2.4 Woon u gereeld ouer-onderwysersvergaderings by?

Gereeld 125,5% I Soms 118,5% 1 Glad nie 118,5% I
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1.3 Wat van die onderwyser verwag word.
1.3.1 Moet die onderwysers huisbesoek doen?

Nee R Geen antwoord I~
1.3.2 Verwag u meer van In onderwyser van In hoërskool as van In onderwyser

van In primêre skool?

Nee 135,5% I Geen antwoord ~

1.3.3 Dink u dat die onderwysers hul plig teenoor die kinders nakom?

Nee 124,5% I Geen antwoord ~

1.3.4 Voldoen die onderwyser aan u as ouer se verwagtinge?

Nee G Geen antwoord I 6,5% I
1.4 Die gedrag wat van ~ onderwyser verwag word.
1.4.1 Moet die standaard van gedrag van onderwysers van dié van ander

goeie burgers verskil?

Nee 146,5% I Geen antwoord 116,5% I
1.4.2 Is die optrede van die onderwysers teenoor leerlinge in die

algemeen aanvaarbaar?

Nee 123,5% I Geen antwoord 1 18,5% I
2. Die onderwyser en gemeenskapsaktiwiteite
2.1 Gemeenskapsaktiwiteite
2.1.1 Dink u dat die onderwyser genoeg op sport-, buitemuurse- of

kulturele gebied vir u kind aanbeid?

Nee 162,5% I Geen antwoord I~
2.1.2 Is die onderwyser van die skool na u mening genoeg betrokke in die

gemeenskap?

Nee G Geen antwoord ~

3.2 Politieke aktiwiteite
3.2.1 Mag In onderwyser aktief deelneem aan die politiek as hy dit so

verkies?

Nee 123,5% I Geen antwoord 133,5% I
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4. Die status van die onderwyser
4.1 Die beeld wat die onderwyser projekteer
4.1.1 Het u respek vir 'n onderwyser?

Nee B Geen antwoord I 8,5% I
4.1.2 Sal u h onderwyser ho~r ag as h dokter, h prokureur, h predikant

of 'n bankbestuurder?

Nee 150,5% I Geen antwoord ~

4.1.3 Die beeld wat die onderwyser uitdra, is dit 'n voorbeeld vir toe=
komstige onderwyser-s?

Nee B Geen antwoord ~

4.1.4 Handhaaf die onderwyser(s) van u kind 'n goeie gepaste beeld in
die gemeenskap oor die algemeen?

Ja 133,5% 1 Nee I 4,5% I Nie altyd G Geen 0nie antwoord

4.1.5 Is die onderwyser nog die gesagsfiguur soos voorheen?

Ja 121.5%1 Nee 161,5% I Geen antwoord ~

4.1.6 Dink u dat die onderwysers goed genoeg toegerus is om u kind op
te voed?

Ja 172,5% I Nee G Geen antwoord 120,5% I

4.2 Die taak van die onderwyser
4.2.1 Wat dink u van die taak van die onderwyser?

Baie 192,5% I Niks nie I 3,5% I Geen antwoord

4.2.2 Besef u dat die onderwyser besig is met In godgegewe taak, en dat
dit nie slegs h beroep (werk) is nie?

Nee I 5,5%1 Geen antwoord ~

4.2.3 Besef u dat ook die onderwyser verantwoordelik is vir die vorming
van u kind?

Nee I 0,5% I Geen antwoord ~
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4.2.4 Sal u die onderwyser klassifiseer as iemand wat:

- niks doen nie;

- slegs vir 'n halfdag werk en baie vakansies het;

- hardwerkend is?

- beslis meer moet doen;

- geen antwoord

4.3 Die onderwyser se dissipline
4.3.1 Die skool moet streng wees met die toepassing ,van dissipline

Nee B Geen antwoord ~

4.3.2 Om dissipline in te skerp is die rottang nodig; soms nodig;
geen antwoord.

Nodig /16,5% I Soms nodig I~ Geen antwoord \ 18,5% I
4.3.3 Met betrekking tot dissipline, sou u sê die leerkrag is:

te streng; nie streng genoeg nie; redelik?

Te streng ~ Nie streng
genoeg nie Redelik

Geen antwoord ~

5. Die finansiële status van die onderwyser
5.1 Voel u dat die onderwysers oor die algemeen onder-, oor of net

genoeg besoldig word?

- onderbesoldig

- oorbesoldig

- geen antwoord

151,5% I
I 16% !

- net genoeg besoldig word
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