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OPSOMMING

'n Studte is onderneem om ondersoek in te stel na die agogiese nood in agterblewe stedelike

gebiede en die moontlike verligting van die probleem.

Om die probleem te ondersoek. is 'n wye spektrwn van literatuur nagevors wat bestaan uit

opvoedkundige werke, tydskrifartikels, pamflette en Hteratuur met betrekking tot

Gemeenskapskolieges.

Onderhoude is gevoer met maatskaplike werkers, voorsitters van verskillende organisasies,

voorligtingsomierwysers, predikante, 'n Imam, gemeenskapsleiers en 'n Ieier van 'n bende.

'n Empiriese studic van Elsiesrivier se gemeenskap is gemaak om vas te ste! wat die probleme en

die tekortkominge daar is. Die verskeidenheid probleme wat in die gemeenskap ervaar word, blyk

die simptome van dieperliggende probleme te wees. Ook word daar verwys na verskillende

organisasies wat aktiefbesig in die omgewing is om van die probleme die hoofte bied. Ook word

daar aandag geskenk aan lewenslange onderwys, voortgesette onderwys, nie-fonnele onderwys

asook afstandsonderrig.

D831 is ook rekening gehou met die feit dat die mens oor bepaalde hunkeringe beskik. wat deur

middel van opvoedkundige begeleiding aangespreek behoort te word en net so moet die

opvoedkundige in enige opvoedkundige program rekening hOll met bepaalde realiteite van

menswees. Indien hierdie hunkerkinge die realiteite van menswecs me in ag geneem word nie, kan

dit vir In land met sy mense huJ ondergang beteken.

Ten slotte word daar spesifiek gekyk na Gerneenskapskolleges. Ook word daar gekyk na resente

onderwysverslae en die voorstelle wat gemaak is ten opsigte van hierdie instelling. Daar word ook

spesifiek gekyk na die moon~..de vir die bestaan van so 'n Gemeenskapskollege in Elsiesrivier.

nit blyk dus dat die Gemeenskapkollege 'n aansienlike bydrae kan lewer tot die verligting van die

agogiese nood.



SUl\fMARY

A ~udy was undertaken' - westigatc the agogic need in deprived urban areas and the possible

alleviation of the prub ••

To investigate the problem. a wide range of literature was consulted that consisted 0; educational

projects, magazine artides, pamphlets and literature pe·rtaining to community colleges.

Interviews were conducted with different social workers, chainnen of different organisations,

guidance teachers, clergy ofdifferent religions, community leaders and even a gang-leader.

An empirical study of Elsies River community was conducted to detennine the problems and

shortcomings. The variety ofproblems experienced in the community, appears to be the symptoms

of a more profoWld nature. Different organisations in the area that are actively busy in the

combatting ofproblems are also used as references. Attention is also given to life-long education,

continuous educa. ~ ')n, informal education and distance education.

Also noted is the fact that hwnans possess a certain yeaming that should be addres:..~d by

educational accompaniment. This yeaming must be acknowledged by the educationist in any

educational programme and must be considered against the backgroWld of the realities of being

human. Ifthese yearnings are not considered, as well as the realities ofbeing human, it C3!1 have

dire consequences for a country and its people.

In conclusion, more specific attention is paid to cO"'1ll1unity colleges. Also noted will be recent

educational reports and the proposals made in this regard. Specific attention was paid to the

viability of the possibilities to establish a community college in Elsies River. It seems as if a

community college can render a considerable contribution to the alleviation 01 lhe agogic need.
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HOOFSTUK t

Inleidende Orientering, Probleemsfelling,
Doel en Begripsverheldering

1.1 !nleidin&

Die mens is eintlik 'n unieke wese aangesien hy van sy geboortedag tot sy sterwensdag in 'n

verhouding Imt voorwerpe en mense rondom hom verkeer. Tog is hy egter ook gedurig besig om

hom met bepaalde aspekte van die werklikheid te bemoei. As gevolg hiervan weerspieel sy

bandelinge, van walter aard en omvang ook a~ die werklikheid om hom en sy aanpassing ten

opsigte van mens en werklikheid. Vedder (The Teacher, 1997) sien die totale menslike bestaan

as "... altyd as een in-contact-zijn met iets. Het leven speelt zich in contacten af, contacten met

medemensen, maar ook met levenloze voorwerpen of met een wereld van gedachten".

Indien daar gekyk word na die mens en sy verhoudinge, kom onmiddellik ook die realiteite van

meIl5Wees ter sprake. die aspek van menswaardigheid en ook lite menslike hunkering, dit wi! se

daardie dinge wat vir hom sin aan sy beSl..tan as mens gee. Daardeur word die vraagstuk van

menswees en die opvoeding tot volkome menswees aan;:-espreek.



Die doel van hierdie ondersod. :~ ,." :':t~ .:,~!,,:~ • 

en opvoedkundige milieu. t~ ~;1;~&.,~~ ~.. t'

daarvoor gevind word om '!-(.~~~ ,::ll~ l, -.': .i.t.·

~odoende die lewenstandaaro. )cr,.,~,<.. hi!" :J~C' I':

grootste leemtes is die proc;.-t'e":, • 1:1 .'!le'::-'"

onderwysstelseI. Oit sleep 'n ~>,,~.:?.! ;$~:thi!":':' .

bet om sy belangstelling en ..~ 't,:'\': 5·!. ,.~ r. II:'! I .

ander sosiaIe en maatskapiil.:e ;:'".~-.~':tr.":'!!"' "l '

drankmisbruike en talle anat'!'

Indien die ver:;killende ten,;.ul.:ct~ :r~:\"f.'1!l: ,.!

emstig aangespreek word rn ~tC-:ot"t!"d!4.' 11 ;~

uit te roei rue, sal dit kat3StrO~ ~-:. "Hpl h~ r,

Mense word dus ges!rem ~::" :'il~' ~~! i. '.

algemene konsensus &t ~:det.",":I"l:<~ rit~ .~ t .~

die konsensus eindig en dioe~.: ~,~ -tt.!"~'

en vir watter doel':'



)m is ,iit natuurlik dat daar a1tyd 'n

volmak maak. Hierdie hunkering is

vloede en probleme gedwarsboom.

lIende ;emeenskappe. 'n Moontlike

e dive siteite is wat die probleme

waar lkeen die geleentheid moet

n Hioe hierdie probleme wat die

mgesp eek en uit die weg geruim

opsigt ~ van die Filosofie en die

litera uUfstudie van relevante

ebied ~Isiesrivier. persoonlike

~se stu lie van Elsiesrivier. Die

~rk ter einde 'n begripmatige

.lotte t ,epaslike aanbevelings



1.4.1 Literatuurstudie

Dit is van absolute belang om toepasW,e literatuur oar die bepaalde ollderwerp op te

spoor am sodoende inligting met betrekking tot die onderwerp te verkry.

Om die geskikte literatuur te v~rkry, is dit lonend orr wyd te lees oar die betrokke

onderwerp. Enige artikel, boek, ~rhandeling of ander bron wat oar die onderwerp gelees

word en wat moontlik in die Iiteratuuroorsig gebruik kan word, sal so ver deeglik

verreken word met spesiale aandag aan die belangrikste gevolgtrekkings en impIikasies.

Ook gee 'n literatuurstudie aan die student insig in bestaande meetinstrumente,

onderwerpe. benaderingswyses en rnetodes. Voorkeur sal natuurlik gegee word aan vak

wetenskaplike literatuur soos in vakwetenskaplike joernale en navorsingsverslae

gepubliseer is.

1.4.2 Onderhoude

Wannee~ claar onderhoude met mense gevoer gaan word, gaan dit sover moontIik by hul

werkplek oftuis gcdoen word. In die geval van meningsopnames sal hulle by openbare

plekke Yoorgekeer word waar daar 'n toeloop van men~e I", b':. inkcp!e~eltrums,

pcskantore ens. In sekere gevalle sal daar oak telefoonskak ',;.Ll ~h we.:s.

L.W Alleen die mees toepaslike onderhoude word egrer in die studie gedokumenteer.

Dit geld veral vir onderhoude wat met persone gevoer is wat kundig is met

bettdcking tot cen of meer van die aangeleenthedr. wat ondersoek VI(\r~
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1.4.3 Empiriese gegewens

EmpiJiese kcnnis en gegewens is kennis wat gegrond is op die ervaring Daarom sal die

empiriese gegewens verkry word van skole, jeugorganisasies. politieke organisasies.

verskillende geloofinstansies by. Kerke, Moskees, Rastafariers, asook munisipaiiteite.

1.4.4 'n Plaaslike studie van Eisiesrivier

'n Plaaslike studie van Eisiesrivier sal ondemeem word om presies vas te stel wat die

opvoedkundige en verbandhoudende sosio-ekonomiese probleme. tekortkominge en

behoeftes is. Sodoende sal die gegewens gebruik word om moontlike oplossings te vind.

Die verwagtinge Vq~ die flemeei":.i<ap en terselfdertyd die eise wat deur die omgewing

gestel word, sal in bere~ening gebring word. Wyses om dit suksesvol te hanteer, ten einde

'n harmonieuse verhouding tussen die individu en die omgewing te bc.....erkstellig, sal

oorweeg word Al ~J~rdie aspekte sal dus lei tot voorstelle tel' verbetering van die

lewensgeb ,I~e binr,e d1e gemet:nskap plaaslik en op nasionale "lak.

Daar sal sover moontlik by die metode gehou word aangesien dit eintlik as 'n filosofiese

benadering tot die sturlie noodsaaklik is. By hierdie metode stcl dit die navorser in staat

om denkend DOl' die hele saak te werke te gaan. Die emlJiJiese gegewens gaan dus langs

hierdie weg stap vir stap verstaanbaar gemaak \" Jrd.

5



1.5 Beadpsonderskejdina:

Spesifieke begrippe word herhaaldelik in hierdie navorsingstuk gebruik. Omdat daar in die

gewone orngangstaal baie keer verskillende betekenisse daaraan geheg word, word enkele

kembegrippe kortliks hier ornskryf Hierdie begripsornskrywing van tenne (begrippe) om

verwarring uit te skakel, is volgens Van Rensburg,~ (1977: 2 (Inleiding» van absolute

belang.

1.5.1 Opvoeding

Oit het te doen met die ontw;kkeling van die hele mens. In eenvoudige taal gestel, word

met opvoeding bedoe! dat iets tussen, maar ook met persone gebeur. Dit is volgens

Gunter (1961:8) '''n bewuste, doelbewuste, planrnatige, opsetlike, verantwoordelike en

verantwoordbare bemoeienis met, bearbeiding van en hulpverlening en leiding aan 'n

hulpbehoewende en hulpverlangende kind ofj~ugdige deur 'n volwasse en is gerig op die

wysiging van die eersgenoemde se natuurlike groei sodat sy bestaan 'n behoorlike loop sal

neern, sodat hy deur en as gevolg van sy opvoeding anders en wei beter sal wees as wat

hy daarsonder sou gewees het sodat hy geleidelik sal ontwikkel tot 'n bepaaJde soort mens

wat sal beantwoord aan die eise wat deur die behoorlike gestel word".

Die volgende definisie van opvoeding deur Brezinka sluit by Gunter soos aangehaal cleur

Du Plessis (1996:78) se definisie aan en beklemtoon verder bepaalde aspek."1e wat in die

opvoeding van belang is:

6



"Opvoeding word dan verstaan as 'n aktiwiteit wat strewe na die
permanente verbetering van die strukture van die individu se
psigiese gesteldhede in een ofmeer opsigte, ofdaardie bestanddele
van sy waardesisteem; ofwat strewe na die voorkoming van die
vonning van skadelike gesindhede ofhoudings by die individu. Op
hierdie manier probeer die opvoedkundige begeleier om die
persoonlikheid van die ander persoon ofpersone (die begeleides)
te verbeter. Die ontwikkeling van kennis, vaardighede of
bevoegdhede, sowel as die bou van goeie karakter, is almal
aan,,-aarbare doelstellings van opvoeding" .

1.5.2 Agogiese begeleiding

Die term kom van die Griekse woord agogos wat begeleier beteken. Agogiese is die

byvoeglike naamwoord van agogiek. Agogiek op sy beurt is die wetenskappe van die

agogiese en reflekteer die onderskeie wetenskappe wat (,')t· die ageinsbelewing handel.

Volgens Oberholzer (1977:25) dui die agogiese op die "medesynsgemoeidheid,

wedersydse aangewesenheid en wedersydse afhanklikheid. dit verklank ko-eksistensie as

onshf"id, as noodhebbendheid aan mekaar". Daar kan drie vIakke van die agogiek

onderskei word, naarnJik die pedagogiek wat beteken die studie van begeleidingshulp aan

die nie-volwassene; die andragogiek, die studie van begeleidingshuip aan die volwassene,

en die gerontagogiek, die studie van begeleidingshulp aan bejaardes.

1.5.3 Pedagogiek

Dit is van die Griekse woord pais afgelei wat kind beteke~ terwyl agogos begeleier

beteken. Pedagogiek is dus die studie van die opvoeding (begeleiding) van die kind.

1.5.4 Agein

7



Dit beteken om te lei., saamgaan. ook begeleiding. Dil kom voor in die pedagogick (pais

= kind en agogos = begeleier). andragogiek (aner = manlvolwassene en agogos) en

gerontagogiek (geroon =grysaard en agogos). Dit gaan dus om die saamwees en saam

gaan van die opvoeder en die opvoedeling in die opvoedingsituasie (Van Rensburg &

Landman, 1988: 257).

1.5.5 Andragogiek

Andragogiek is ook van die Grieks afgelei, waar die woord aner, volwassenc beteken en

agogos, begeleier. Andragogiek is dus die studie van die begeleiding van die volwassene

(Van Rensburg, 1979: 9).

Die andragogiek dui op die agogiese op volwassenheidsvlak:, wat egter beteken, die

saamgaan van die een volwassene met die ander of die begelciding van die volwassene.

Die Griekse woord aner beteken volwasse man, terwyl die woord geroon gryse beteken.

Die gerontagogiese beteken die saamgaan met grysaards. ofanders gcste~ die begeleiding

van bejaarde persone.

1.5.6 Agogiese Nood

Soos reeds genoem, verwys agogiese na die medesynsgcmoeidheid wat as ~en van die

grondvorme van mens-wees gesien word. Mense is betrokke by die menswording. Mense

leef in afhanklikheid van mekaar. Hierdie afhanklike saamwees kan egter in twee

hootkwartiere gedeel word n1. biologies en sedeUk. Die mens wat iemand is, moet die

8



IreJlS wtJ1'd wat hy behoort te, wees. "Ander mense" het dus 'n groot plek en aandeel in die

lewe van die mens.

1.5.7 Komtemporere Nood

Kontempori.:re agogiese r.uod verwys os ;n nood uit die tyd waarin ons lewe. As gevolg

van ons verlede, die verskillende persepsies van daardie verlede, die pyn. frustrasies en

kwaad \Vat eintlik ontstaan het as gevolg daarvan, die verwaarlosing en diskriminasie in

die welsyn van die opvoeding van die meerderheid van ons mense. probeer in hierdie

studie vasgestel word wat die nood is met betrekking tot die onderwys, spesifiek gemik

op yolwasseDes in ons land en vera! in die agtergeblewe gemeenskappe.

In 'n demokratiese samelewing benodig mense toegang tot informasie waarop hul keuse

gebaseer is, en die vertroue om dee] te neem in 'n be~luitmakende struktUUI. Dit vereis

eintlik. 'n baie noue verhouding tussen demokrasie en geletterdheid. Dit is dus nie 'n

maklike proses am 'n gemeenskap te demokratiseer as gr00t dele van so 'n gemeenskap

nog ongeletterd is nie. In die opvoedingsarena sal'n post-apartheidsregering dus in die

gesig gestaar word deur die behoefte aan 'n ontwikkelings-opvoedkundige beleid wat die

behoefte:; van 'n gesonde ekonomiese groei en ontwikkeling, en sodoende maksirnale

deelname, kan fasiliteer in politieke besluitneming, sowel as am die besondere onderwys

behoeftes of-nood van aile mense in Suid-Afrika aan te spreek.

9



1.5.8 Basiese Volwasse Onderwys (ABE)

Volgens die NEPI-verslag (NECC. 1993) is ongeveer ses miljoen volwassenes in Suid

Afrika ongeletterd en sowat twee miljoen jeugdigcs me in besit van voldoende basiese

skoling om sodoende voordeel te trek uit werkvoomitsigte wat opleiding benodig me. Die

nadelige gevolge van ongeskoolde volwassenheid word gevoel in alle sektore van die

ekonomie en word vergestalt in lae produktiwiteit. die kwaliteit van lae-inkomste

huishouding en gemeenskappe, asook politieke en sosiale onstabiliteit. In Suid-Afrika het

die besorgdheid met betrekking tot volwasse onderwys 'n totale nuwe wending aangeneeln

as gevolg van nuwe vooruitsigte wat 'n werklike moontlikheid geword het. Geletterdheid

is egter In belangrike komponent in ontwikkeling en transforrnasie. Daar bestaan

verskillende definisies in bierdie verband. Teenswoordige voorsiening van Basiese

Volwasse Onderwys, spreek die probleem bloot oppervlakkig aan. Staatsbefondsing is

egter nie genoeg me. Private en nie-regeringsprogramme is te veel gefragmenteer en

beperk.

Die term "Adult Education" was vir die eerste keer in Thomas Pole se History and

Origins and Progress ofAdult Schools, gebruik (Jarvis. 1990: 6).

Jarvis (1990: 5) onderskei drie hoofkomponente in volwasse onderwys, naamlik

taalvaardighede soos lees, skryfen welgesprekeneheid, numeriese vaardighede en sosiale

vaardighede.
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1.5.9 GeletterJheid

Oil; lldinisie van UNESCO (United Nations Educational. Sc.ientific and Cultural

Organisation) is veelseggend en gesaghebbend:

itA person is literate who can with understanding both read t.llld
write a short simple statement on his everyday life" (UNESCO,
1982).

Nogtans vertel dit ODS nie baie van wat 'n geletterde persoon regtig kan doeD met baar of

sy geletterde vaardighede me. 'n Meeronlangse definisie van UNESCO vra dat

geletterdheid eerder meer gedefinieer moet word in terme van sy gebruike en doelwitte:

"A person is literate when he acquired the essential knowledge and
skills which enable him to engage in all activities in which literacy
is required for effective functioning in his group and commt:nity
and whose attainments in reading, writing and arithmetic make it
possible for him to continue to use these skills towards his 0'Ml

and his community's development ll (UNESCO, 1993).

Hierdie definisie probeer geletterdheid in ooreenstemrning met sy konteks te bring. Die

Intemasionale Simposium vir Geletterdheid, wat gehou is in Persepolis in 1975, het

e~nparig besluit dat geletterdheid is:

.... not just the process ofleaming the skills of reading, writing and
arithmetic, but a contribution to the liberation ofman and te his
full development. Thus conceived, literacy creates the conditions
for the acquisition ofsociety in which man lives and of its aims; it
also stimulates initiative and his participation in ll1e creation of
p!'ojects capable ofacting upon the wodd, 0 f transforming it. and
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ofdefining the aims ofan authentic human development. It should
open the way to a wastery of techniques and human relations.
Literacy is not an end itself. It is a fundamental human right"
(UNESCO, 1981: 273).

Die term "geletterdheid" verwys dus meer na die Basiese Volwasse Onderwys, as wat dit

verwys na strenggesproke tegniese vaardighede van lees en skryt. Geletterdheid is dus

fundamenteel'n sosiale aktiwiteit, of 'n priInere deelname van 'n individu aan 'n stel van

sosiale georganiseerde praktyke. Dit is 'n "complex amalgam of psychological, linguistic

and social processes".

Page en Thomas (1977: 207) trefook onderskeid tussen "functional literacy" en "organic

lileracy".

1.5.10 Funksionele Geletterdheid en "C.-ganie Literacy"

Funksionele geletterdheid verwys na 'n persoon wat kan lees, en bela.T}grik,

verstaan wat hy lees. Hy moet ook funksioneel sinne kan rnaak en taa! en

punktuasie gebntik. Dit korn egter neer op die leit cIat die persoon moet khn

verstaan en interpreteer wat rondom hom of haar geheur. "Organic Literacy"

beteken hy moet lean verstaan wat hy lees, met ander woorde hy moet die inhoud

daarvan begryp.
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1.5.11 V0 lwassenheid

Daar is dikwels tussen \-Toe~ en middelvolwassenheid onderske~ waar vroe~

volwassenheid verwys na die ongeveer twintiger- tot veertigerjarige leeftyd en

middelvolwassenheid na die tydperk van veertig t01 sesug jaar. Volwassenheid

impliseer dat 'n persoon me aileen op eise en regte aanspraak lean maak nie, maar

ook dat hy pligte en verantwoordelikhede het wat nagekom moet word met volle

besefvan die gevolge daarvan.

Volwassenheid gaan dus gepaard met die vermoe om meer objektiefna sake te

kyk. Die vermoe om d~e verskillende perspektiewc op 'n vraag te verskaf; en die

vennoe om verder as teenstrydige perspektiewe te ~-veeg ten einde 'n sintese te

v!nd wat hierdie perspektiewe integreer. (Louw, 1993).

1.10.1 Voortdurende Onderwys

Elke volwassene ervaar te'enswoordig herhaaldelik dat sy beroepsvoorbereiding,

beroepsopleiding en lewf~n<;opvatting wat hy in sy jeug verwerf het, rue meer

voldoende is me. Omdat voortdurende onderwys op die volle lewensduur van

toepassing is, het dit betrdddng op formele onderwys; nie-formele onderwys

asook op informele onderwys. Volgens Cawood (1993) sluit voortgesette

onderwys die volgende in:
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om volwassenes in staat te stel om tot hul lewenseinde voortdurend te

ontwikkel.

om volwassenes te heIr om hut potensiaal ten volle t~ ontsluit en hul

moontlikhede meer sinvol te laat ontplooi.

om in ons tydsgewrig van spesialisasie meer deskundiges te lewer.

om rekening te hou met die omvang. ingrypenheid en tempo van

hedendaagse verandedng en vemuwing.

om te verseker dat persone in hul werk aangep"~ bIy, en

om die status van professionele ampte te handhaaf.

1.10.2 Leerkultuur

Rensburg (SACHED, 1992: 48) verwys na die afW"~sigheid van 'n leerkultuur as

"an observable lack of interest and cOIl1I!'itment to learning and teaching".

Volgens dcstyd..st: Minister van Onderwys Sam de Beer (SACHED, 1992: 15) is

konstruktiewe dissipline, waarmee hy bedoet <selfaissipline en aanvaarding van

dissipline, die enkel belangrikste elemente in 'n positiewe leerkultuur.

loegepas op die leerkultuur in Swartonderw)'s verwys kultuur volgens The

Teacher (1997:12) na die "... attitudes, customs, and daily (learning) activities of

people (pupils), their 'Nays ofthinking, thp,ir values, their frames of reference".
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David Drennan (1992: 3) definieer kultuur as "how things are done around here".

Toegepas op leerkultuur dui Drennan se definisie op die groepsnorme van die

betrokkenes rakende onderrig en leer, op hul houding ten opsigte van die

onderrig- en die leertaak, en op wat hull~ daaromtrent doen.

i .10.3 Lewenslange Onderwys

Die term dui op die orgarusatOliese en didaktiese struktuur asook op die strategiee

wat leer toelaat om plaas te vind vanaf die kinderjare tot volwassenheid (vu

Plessis, 1994). Dit verwys oak na die gebruik van verskillende opvoedkundige

programme wat deur verskeie inrigtings en agente en dies meer, aangebied word,

aldus Jordan, aangehaaJ deur Sulton (l12kJ..14).

1.10.4 Gemeenskapskollege

Hierdie tipe opvoedingsinrigting verwys na die inrigting waar daar omgesien word

na die opvoedingsnood van die agtergeblewe gemeenskappe. Dit word gesien as

die poort tot hoer onderwys. ~ommi~e sien dit ouk as 'n "oopdeurkollege". In

Engels "opendoor"-kollege, andere praat ook daarvan as die "tweede kans

inrigting" (Kellerman, 1995 : 10).

Gemeenskapkolleges bied dus studiegeleenthede aan diegene wat nie eintlik

voldoende studiegeleenthede gehad het nie of vir die st~.denl wat skool voortydig

verlaat ~.';L ufwie se skoolloopbaan misluk het. Dit bied ook vryc toegang, met

ander woorde "anyone who can profit by the course can enter".
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Dit is ook 'n studie-inrigting waar beroepsgerigte kursusse aangebied word, asook

ontwikkelingskursusse en geletterdheidsprogramme. Oak kan dit

oorbruggingsprograrnme aanbied aan persone wat Die aan die nodige vereistes van

tersiere instelling voldoen het nie (Ibid: 10).

1.6 Yerdere yerloop van die studi~

In hooiStuk twee word daar gekyk na agogiese nood as algemene en besondere verskynse~ terwyl

daar in hoofStuk drie 'n empiriese verk.enning van die agogiese nood in Elsiesrivier gedoen word.

HoofStuk vier sal handel oor 'n hermeneutiese verwerking van die ondersoek. Hoofstuk vyf sal

riglyne gee vir die moontlike verligting of oplossing van die agogiese nood, met spesifieke

verwysing na Gemeenskapskolleges.
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HOOFSTUK 2

Aigemene Agogiese Nood en Agogiese Bystand
as t n besondere verskynsel

2.1 InJeidim:

In hierdie hoofstuk sal daar spesifiek gekyk word na die aJgemene agogiese nood en die agogiese

bystand as 'n besondere verskynsel. Voordat In mens dit kan doen, is dit belangrik om eers te kyk

na die mens se biologiese nood, wat te doen het met oorlewing en die fisiese voortbestaan. Die

agogiese nood het as voorvereiste te doen mrt die psigologiese welstand en vooruitgang van die

individu en die gemeenskap. Laasgenoemde vereiste lei tot 'n verbetering van die lewe en

lewensgehalte van die mens.

Opvoeding kan omskryf word as die ontwikkelingsproses waardeur die aangebore

aanlegmoontlikhede van die mens ontwikkel en gevorm word deur middel van die invloed van die

totale lewensmilieu waarin die mens hom bevind, maar veral deur middel van die invloed van die

waardevoUe geestes~ ofkultuurbesit van die volksgemeenskap waartoe hy behoort. Hierdeur word

hy gevonn tot 'n mensegestalte wat hom onderskei deur sy innerlike georganiseerdheid en

stabiliteit, dit wit se karakterintegriteit en gei"ntegreerde wereld- en lewensbeskouing; deur sy

ontvanklikheid vir die invloed van objektiefwaardevolle geestesgoedere en sy bekwaamheid en

strewe om hulle te waardeer, te handhaafen selfwaardevolle kultuurproduk1:e voort te bring,

maar veral deur sy vermoe en strewe om positief skeppend van sy eie ontwikkeling sowel as die

van sy lewensmilieu deel te neem (The Teacher, 1997:2).
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2.1.1 Wat. is Nood?

Seker nog die uitdagend en onopgeloste vraagstuk van die ondersoek, is hoe om nood te

definieer. Die belangrikste feit wat betrefdie defini~ring van die nood, is dat dit teoreties

gekonstmeer is. Lederer (1980: 3) wys daarop dat die bestaan van In individu se nood, of

miskien die waarheid van sy nood. nie regtig fisies be,vys lean word Die. "Needs can be

understood abstractly to refer to those human requirements calling for response that

makes human survival and development possible in a given society" (Masni in Lederer,

1980:3).

NoodIbehoefte kan ook gesien word "as a necessary condition, as something that has to

be satisfied at least to some extent in order for the needsubject to function as a human.

being". (Galtung, aangehaal deur Lederer, 1980:3)

Die aard van die nood by 'n individu ofbinne 'n gemeenskap, verskil van gemeenskap tot

gemeenskap. Dit beteken egter dat nood/behoefte Die universeel orals van toepassing is

Die. ''Needs are constructed by the social structure and have no objective content:. (Rist,

aangehaal dem Lederer, 1980:3).

Behoeftes kan in twee hoofgroepe verdeel word naamlik, biologiese behoeftes en sosiale

behoeftes. Biologiese behoeftes is fisiologiese benodighede wat van absolute belang is vir

ons oorlewing en fisiese lewe. Sosiale behoeftes is behoeftes wat later aangeleer word

deur leer en ondervinding.
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Abraham Maslow (1972: 48)~ 'n bekende sielkundige onderskei die volgende stel basicse

fisiologiese behoeftes wat dem die mens ervaar word:

2.1.1.1

2.1.1.2

Fisio[ogiese Behoeftes

Fisiologiese behoeftes die mees basiese en sterkste behoefte. As hulle nie

bevredig is nie, oorheers hulle aile ander behoeftes. Omdat fisiologiese

behoeftes in die a1gemeen in die Westerse samelewing gereeld en

genoegsaam bevredig word, speel hulle volgcns Ma:.::lW seide 'n

oorheersende roL Iemand wat huisloos of werlJoos is, sal veral sy

fisiologiese behoeftes wi! bevredig. Daar moet egter in hierdie behoefte

voorsien word, voordat daar na die volgende behoefte gekyk word.

Veiligheidsbehoeftes

Die behoeftes blyk gewoonlik duideliker by kinders as by volwassenes,

maar beteken nie dat volwassenes nie 'n behoefte van veiligheid het me.

Die behoefte van veiligheid sluit 'n verskeidenheid spesifieke behoeftes in,

by. die behoefte van stabiliteit (voorspelbare roetine), orde, beskerming,

en vryheid van vrees en angs. Die kind, byvoorbeeld, verkies 'n

gestruktureerde, geordende wereld. Inkonsekwente optrede van sy ouers

skep 'n gevoel van onveiligheid en selfs vrees en angs, omdat niks

voorspelbaar is nie.
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2.1.1.3

2.1.1.4

Behoefte aan lie/de en aanvaarding

Maslow het by geleentheid gese: "There is not a person... to whom it

would occur to question the statement that we 'need' iodene or vitamin

C... the evidence that we 'need' love is of exactly the~ type". Die

behoefte van liefde word in die algemeen gekenmerk dellf 'n strewe na die

daarstelling en instandhouding van liefdevolle verhoudinge met mense, by.

maats, vriende, 'n geliefde en kinders. 'n BeIangrike eienskap van die

behoefte van liefde is dat dit sowel die gee en ontvangs van liefde behels.

Die Iiefde, aanvaarding en om iewers te behoort, word gekenmerk deur die

strewe na groeplidmaatskap en identifikasie met 'n groep.

Groeibehoeftes

Wanneer die gebreksbehoeftes genoegsaam bevredig is, stel dit die

persoon vry om aktiefte poog om uitdrukking te gee aan sy behoeftes aan

selfverweseutikina. Hierdie behoeftes korn, soos Maslow dit selfstel, neer

op tn'desn-e to become more and more what one is, to become everything

one io;; capable of becoming'. Hierdie begeerte en die gedragsvorme

waartoe dit aanleiding gee, stel die persoon in staat om te groei- vandaar

die term aroeibehoeftes. In watter rigting 'n persoon sal groei, bet baie te

make met sy besondere vennoens, talente en potensialiteite.

Selfverwesenliking is dus uniek aan elke persoon, iets wat elkeen vir

homselfmoet ontdek en uitleef.
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Om te kan groe~ impliseer volgens Maslow, 'n volgehoue spanning en nie

die vennindering van spanning me. Sodanige volgehoue spanning kan as

aangenaam ervaar word. So byvoorbeeld veronderstcl die :::\rewe na die

bereiking van tn betreklik verafgelee ideaal ofmikpunt... lf~:;houe spanning

en nie spanningsvermindering nie.

tn Belangrike eienskap van selfverwesenlikende handeling is dat dit eerder

intrinsiek- i:emotiveerd is as ekstrinsiek-~emotiyeerd. Ekstrinsiek

gemotiveerde gedrag is gerig op die verkryging van eksterne belonings. B}

intrinsiek-gemotiveerde gedrag setel die beloIling in die individu se genot

om iets op 'n bekwame wyse te doeo.

2.1.2 Algemene Agogiese Nood

Agogies dui op tn wedersydse aangewesenheid of 'n afhanklikheid san mekaar.

Tussen die begeleier en die begeleide is daar altyd tn wedersydse afhanklikheid.

Om laasgenoemde tot sy reg te laat ko~ is gesonde dialoog van primere beIang

tussen die begeleier en begeleide. 'n Mens word dit deur met ander te

konununikeer (Oberholzer, 1954:30).

Begeleiding met gemen word as die saamgaan van die cen mens met 'n ander met

die oog op begeleiding tot beter menswording. By die saamgaan kan ook 'n

saamwees ingesluit word wat as voorwaarde vir saamgaan dien.

21



Hierdie nood word nerens anders so duidelik geformuleer as in die bcwering OOt

die mens "'n vasgekluisterde wese" is. Pienaar (1976: 53) formuleer dit as volg:

"Die vasgelduisterde is nie gereed tot "Paideia" ofbegeleiding nie, eerstens omdat

hy nie sy DOod aan insig, sy nood aan die waarheid (Alantheia) besef Die en

tweedens omcJat hy nie die ander dem wie begeleiding voltrek moet word, gevind

het nie" (1976:53). Die vasgekluisterde het die ander nodig om hom op die weg

na die Alatheia (waarheid) te oogelei (Ibid. : 56) want hierdie begeleiding soOOer

die ander is ondenkbaar.

Die mens is 'n wese wat aangewese is op begeleiding (Pienaar, 1971:10). Sonder

een of ander begeleiding, in watter synsfeer oak al, is menslike bestaan

onmoontlik..

Begeleiding impliseer 'n diagogiese relasie~ want daar is steeds twee (dia~agogie)

wat in die begeleidingsverhouding betrokke is (Ibid: 25). Die diagogiese

begeleidingsverhouding Ie ingebed in dialogiese betrokkenheid op die ander.

Die begeleidingshandeling moet dus die beter menswording ten doel he, en is dan

ook normgerig. Dit beteken dat die een persoon die ander moet begelei aan die

hand van waardes en nonne, want anders kan elit nie as goed ofswak. beoordeel

word Die. Die ander kan begelei word na beter menswording omdat die begeleier

die norme van 'n beter mens kan voortleefin die mate wat hy dit selfverwesenlik

het.
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2.1.2.1 Die Agogiese S/nlktuur

8inne die agogiese struktuur word die voigende sub--strukture onderske~ naarnlik

die pedagogiese (begeleiding van die kind), die andragogiese (begeJeiding van die

volwassene) en die gerontogogiese (begeleiding van die grysaard) (Pienaar, 1971:

48). Die mens word tydens elke S)'IlSfeer verskiUend begelei. By die kind as

volwasse-wordende het ons 'n asimmetriese verhouding, te wete die kind as nie

volwasse en die voiwassene. By die volwassene en grysaard het ons met 'n

siInIretriese verhouding te make (Ibid. : 25). Begeleiding van die modus kindwees

kan die beste met die begrip opvoeding verbind word.

Die mens word vanaf sy geboorte tot die dood begelei Die kind moet deur die

volwassene gelei word, want die lrind kan Die self antwoord nie en het nood aan

die volwassene se leiding.

Wat die ouers van die ou Griekse beskawing betref, het hulle besondere

dankbaarheid en bereidwilligheid tot begeleiding aan die dag gele ten einde die

kind te lei om te word wat hy behoort te word. Die ouers het die kind tot lot-en

bondgenoot en dus as pedagogiese verantwoordelikheid aanvaar. Vir die kind as

waardevolle geskenk. moes p1ek ingeruim word in die pedagogiese gebondenheid.

DY,; Grieke bet die kind met reinheid en onskuldigheid geassosieer, maar die kind

moes die wysheid van die volwassene bekom ten einde te kan weet wat hy

veronderstel is om te weet.
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Die kind korn in die wereld met 'n verskeidenheid moontlikhede. Hy kan as

openheid gesien word en die wereld staan vir hom oop. Sy werk.1ik.e wereld is

egter aanva'lklik klein en gestote. Hy het medemenslike hulp nodig om die wereld

waarin hy hom bevind te onsluit en toenemend tot selfstandige navorsing oor te

gaan en die grense van sy eie wereld te verskuif 'n Mens het die begeleidingshulp

v:m 'n gesaghebbende kenner nodig om te lei tot "n selfstandige onsluiting van die

werklikheid. Sonder 'n intellektuele greep bly al die lewensterreine vir die mens

geslote. SelfS die woooer daarvan word nie eellS sigbaar nie. Die mens van ons tyd

word groot, ofblootgeste~aan 'n wereld met 'n veelheid van kennis. Hy moet dus

geleidehk. ingelei word in die kennis wereld. Dit is vir geen mens moontlik om in

sy eie leeftyd beheer te kry oor die beskikbare kennisveld me.

Met die nodige begeleidingshuip leer hy sy eie tekorte en gawes ken en ontdek hy

die veld van sy besondere vuorkeur en liefde waarop hy hom kan toespits.

Obcrholz.er (1977: 94) maak ook duidelik onderskeid tussen behoeftes, hunkering

en nood. Volgens hom het behoeftes 'n baie sterk biologiese konnotasie. Om te

hunker, volgens Oberholzer, beteken "om te verIang, om te wi! ervaar, te wil weet

en te smag na sekerheid en gemoedsvrede". Hunkering is die wyse van ontvouing

van die nood wat beIeefword. Nood IS altyd aanwesig by elke mens as gevolg van

ongeborgenheid. Die mens verkeer sy hde lewe lank in 'n situasie van nood.
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2.2 Die Menslike Hunkering

lngebore in die mens vind ons 'n verlangl' na die ideale, !'la die objektiefwaardevolle in die

lewe. Oberholzer onderskei in die verband •n aantal hunkeringe wat op elke mens se lewe

betrekking het. Een van die mens se diepste hunkeringe is sy nood aan 'n medemens wat

hy kan vertrou. Oit sluit aan by Oberholzer (1977: 11) wat dit soos volg verwoord: "Ons

het nood aan mekaar, veral nood aan caardie iemand met wie ons dit vir aUe toekoms

onder alle moontlikhede omstandighede kan waag".

Volgens Oberholzer (1977: 97-109) is een van die mens se grootste hunkerings am te wi]

wee! Ahy welkom is in sy medemens se teenwoordigheid. Die mens hunker daarna am

menslikheid te belewe en dit te geniet (ll2iJi.: 98).

'n Ander hunkering wat vir die mens van belang is, is am raakgesien, en ook om deur sy

medemens aanvaar te word soos hy is. Ook is daar die hunkering van die mens clat claar

na hom geluister moet word o;;odat gesonde dialoogvoering kan plaasvind. (lllli!... : 99).

Elke mms is geregtig op die erkenning van sy waardigheid, maar oak dat sy waar~igheid

eerbiedig sal word. Daar is ook die hunkering dat die medemens die intimiteit sal bewaar.

Die mms hunker ook daama dat anc;.er hom nie net moet aanvaar soos hy is nie, maar soos

by kan wees, moet wees en behoort te wees. As iemand net aanvaar word soos hy is. word

hy van alle bykomstighede beroof (I1lkl: 100).
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Die mens oor die algemeen is 'n baie sensitiewe wese, en dit is juis om die rede dat die

mens hom rue as oorbodig ofoortollig wi! skn rue.

Volgens Linquist (1986: 37) is daar by die mens 'n voortdurende hunkering om

betekenisvol deel te wees van en deel te neem aan alle menslike hedl)wighede. \\ aama

die geIl12I'ginaliseE:rde mens hunker, ;s dikwels nog vir hom onbekend. urn dit te lean

ontdek, :tet hy kerll1i.s nowg. Louw (1991 : 26) wys daarup dat die menslike nood aan 'n

tuiste, vastigheid .;n ankers 'n onvemietigbare hunkering is, 'n behoefte waaraan dit die

moeite werd is om te voldoen sodat die men:> voIwaardig mens kan wees. Die mens wi!

hom sien as 'n wese wat g".mtik kan en ,-.il word.

2.3 Die Agogiese bystand as 'n besondere verskynsel

Volgens KrUerman (1955: 33) is die begdeiding van die mens tot verligting van die

agogiese nood, is kennis van d~urslagg~wendeoolang. Dit l-eteken OOt 81 die bestaande

onderwysrigtirags f>~ funksie die oordrag en die op.sluiting van kennis bevat.

2.:;.1 Keffilis

Ke;~ wo.~ in die Afrikaanse Woorueboek van Terblanche en Odendaal (1966: 44)

omskryf as "ken, l';eheel vr--: wat meno; ken, bekendheid, vertroudheid I.~et, wete,

bwussyn, bewustheid, verstarKi van lets, goeie begrip, verstand en insig". Kennis is rrulg.

Wat 'n mens hierui;: kan afie~ is die idt dat as kennis beperk ofbegrens word, laat dit die

mens magtdoos, uitsigloos, sonder invloed en gesag. Om kennis te verwerf, verg

Iecrgeleenthede.
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Volgens Kruger en Whittle (1982: 8) kan dit baie maklik gebeur dat die mens in ..;y najaag

na kennis aangaande sy wereld, homself en na sy plek in die wereld, sy eie beeld

vemoebeL in plaas dat dit verhelder word.

Ongeag watter kennll. ook al dem die mens op sy opgewing toegepas word, moet dit deur

hom aangeleer word, en die meeste van die kennis wat aangeleer is, moet aan hom

gekonununikeer word (Smith en Greyling, 1990: 236). Oberholzer (1989:526) merk tereg

op dat, as daar Die kommUtlikasiekanale na en van die mens bestaan nie, bly die mens

onrustig, onseker, uitsigloos, twyfelend, troosteloos en ontwyk die ware sin van die lewe

hom nog steeds. Ondel'W)'S hly die aangewese kommunikasiekanaal tussen individue.

Volgens Badenhorst (1989:415) kan die k~nnis wat oorgedra word, indien dit Ll sy

omvang sowel as in keuse beperk word, nie sinvoUe bydrae tot die men" (kind) se

volwassenheidskwciliteit lewer Die. In Gebrek aan kennis en duidelike leiding open dikwels

die deur vir verduisterende invloede. Kennis verhoed dus dat die mer.s staties bJy en

onhehoorlik optree. In Groot deel van die RSA se bevolking bet In Dood aan en hunkering

na kennis wat met verbreding en verdieping gepaard gaan; dit is immers by die mens In

natuurlike begeerte om jeur kenuis bevredig en gcrig te word (EngJ.brecht, 1991: II). Die

geslote werklikheid W3l:irin 'n groat deei van die RSA se bevolking vasgevang is, lean sIegs

deur kennis ontsluit word om die gevoel van vastigheid en sekerbeid te hied wat so

ncodsaaklik is om as werklik volwasse persone bulle plek in die wereld vol te staan en

sodoende hulle verantwoordt.dkheid teenoor God, medemens en die kosmos na te kom

(Duminyen Sohnge, 1981: 3~ Linghard, 1980: 19).
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2.3.2 ()IMle~s

Volgens Badenhorst (1989:415) is dit die onderwys wat kennis oordra, want sander

vakinhoud is daar geen sprake van onderwys me. The Teacher (1997) verklaar lilt is

education that puts people in command oftheir lives". Ongelukkig is daar miljoene mense

in die RSA wat daagliks sonder die basis van opvoedkundige kennis, bestaanbesluite moet

neem.

Dit is egter belangrik dat in gedagte gehou word dat daar 'n groot deel van die Suid

Afiikaanse bevolking is wat geen formele onderwysfase deurloop het Die, en dus nog nie

voldoende onderwyskennis opgedoen het me.

Kennis word ontbloot deur onderwys en leer. Volgens Kellerman (1995 : 44) is dit me net

op die formele onderwysvIah: dat kennis genereer word Die, dit vind ook op die nie

formele vlak plaas. Ook wys Castelyn (1985: 43) tereg daarop dat die kennis en

vaardighede aangeleer word en die ideale en gesindhede ontwikkel word deur te luister

na die gesels van ouer mense, deur hulle voorbeelde na te volg en deur aan hulle

gemeenskaplike verrigtinge deel te neem.

Sonder die nodige opvoeding dus, sal die mens se wereld as leefruimte ineen.:..ort.

Opvoeding moet die mens in die regte rigting begeleL
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2.3.3 Enkele lnstellings van Opvoeding en Onderwys

2.3.3. t Die Gesin

Die ouer dra seker die grootste verantwoordelikheid vir sy kind se

opvoeding. Dit is innners die ouer wat weet wat sy kind se grootste

behoefte is of waar sy tekortkominge gelee is. Volgens Kellerman

(1995:64) isjuis die gesin die plek waar gesindhede oorgedra en onderrig

moet word en waar die etiese bestemmingsfunksie van die huis duidelik

sigbaar blyk. Die ouers wat die leiers binne In gesin is, het In Godgegewe

plig teenoor hulle khd ofkinders. ')it is ook nie net ouers wat hul kindel's

se opvoeding bemvloed Die, maar oor die totale huishouding, asook die

buurt. Volgens Die Unie (1987: 58) het daar die afgelope tyd in die

tradisionele gesinslewe groot veranderinge ingetree wat die

gesimverhouding verander bet. In baie gevalle beoefen beide ouers vandag

In beroep, wat aanleiding gee tot 'n losser gesinsverband en vir die

opvoedingsproses bou dit verreikende implika<;ies in. In ander gevalle bet

ouers Die die nodige opvoeding gehad me. Gevolglik word 'n lewenstyl op

hul kinders geprojekteer wat die Idnd~rs negatief bei'nvloed. In hierdie

geval tree annoede baie sterk na vore wat aanleiding gee tot swiller

gesinsrelasies. OU~ in hierdie situasie is vir lang ure weg van die huis en

die kinders word nou toegelaat om hulselfof ander kindel's op te voed.

Kll.ders het gevolglik baie min kontak met hut ouers.
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2.3.3.2

2.3.3.3

Die Skool

Die skoo~ volgens Pluckrose (1987: 12), moet pas by die kind. Skool m

hierdie verband beteken enige inrigting (vanaf 'n pre-primere tot by

hot!rskool). Volgens Du Plessis (1994) is 'n skool II 'n rnaatskapJike

instelling wat juis tot stand kom om die gemeenskap or 'n deskundige

wyse by te staan met die opvoeding van hul kIDders, in die besonder die

didaktiese ofonderwysende aspek daarvan".

Gunter (1965: 105-106) wys tereg daarop dat die skool in die

bedendaagse wereld tot een van die belangrikste opvoedingsinstansies

ontwikkel bet om die kind se totaliteit te vorm. Behalwe dus die vakkennis

wat die skool voar verantwoordelik is, is dit ook d.aar ter voorbereiding

van die kind se menswaardige toekoms bestaan.

Samevatting

Die mens is 'n weS(. in nood. Volgens Landman (1989: 514) is die mens

vanafsy gebo·nrte tot en met die dood noodbehoewend, en. het dus steun

en begeldding nodig. Dit moet altyd in gedagte gebou word dat die aard

en omvang van die begeleidingsnood versk.il ooreenkomstig die

verskillende bestaanswyses.

Ben van die grootste en emstige leemtes in llic bestaande Suid-Afiikaanse

opvoedingstrukture is die onvermoe om in die opvoedingsnood van die

miljoene gemarginatiseerde Suid-Afrikaanse jeugdiges te voorsien. Oit is
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jUlS die gemarginaliseerde jeug wat betref hul agogiese nood, spesifick

genLk op In gedepriveerde. stedelike gebied, naamlik Elsiesrivier, waarna

daar in die volgende hoofstuk gekyk gaan word.
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HOOFSTUK 3

Empiriese verkenning van die agogiese nood in Eisiesrivier

3.1 In1ejdin~:

In hoofstuk drie word gepoog om die agogiese nood van die gemeenskap van Elsiesrivier, 'n

woonbuurt op die Kaapse VJakte, te weergee. Dit is egter belangrik dat dit genoem word dat daar

b&ie min inIigting bestaan oor Eisiesrivier, daarom is die inligting wat bekom is, deur onderhoude

met gemeenskapleiers, predikante, skooIhoofde, maatskaplike werkers sowel as die inwoners van

die gemeenskap verlJy.

Elsiesrivier is gelee ongeveer 15 kIn wes van Kaapctad en 6 Ian oos vaH Bellville. Dit word

omring deur Goodwood, Parow en die Kaapse Metropoolgebiede van Bonteheuwel, Valhalla

Park:, Kalksteenfontein en Netreg. Sien ook die ingeslote kaart (Fig. 1)
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3.3 Die ieskiedenis Van die ~ebied:

Elsiesrivier was vroeer 'n haJte (waar Elsiesrivierstasie vandag gele~ is) vir waens van die

omliggende plase om sodoende goedere daar afen op te laai. Die ElsieskraaJrivier het perde van

vars water voorsien. So was h!erctie gebied in die vroee 1870's 'n vreedsame boerdery gebied.

Verskillende grondeienaars was daar woonagtig onder ander Frederick Thomas, Dirk Ad.riaanse

en die AUaad broers. Oor die jare het al hoe meer mense na die gebied gernigreer. Tydens die

apartheidswetgewing het mense hul vera bier korn vestig wat moes pad gee as gevolg van die

Groepsgebiedewet. Werk was skaars, die mensc arm en die huise bet meestal bestaan uit sink

pondokkies. Intussen het industriee begin uitbrei in en rondom Kaapstad. So het die industriele

groei begin uitbrei na gebiede soos Goodwood, Bellville en Parow. Die werkers wou so na as

moontlik aan hul werkplekke bly en Elsiesrivier was dus die plek om te gaan WOOD. Volgens

Dawid Thomas (onderhoud: 12 Maart 97), een van die oudste inwoners in Elsiesrivier, was die

lewe nooit maklik. bier nie. Eisiesrivier was byvoorbeeld in 1942 as een van die "black spots"

geidentifiseer dem die destydse Mediese Bearnpte van Gesondheid. Siektes het wydverspreid

voorgekom, vera! onder jong kinders. In die laat veemgeriare het die meeste blankes onder die

nuwe Nasionale regering uit die gebied padgegee. Teen hierdie tyd het die migrasie van mense

vanaf plattelandse gebiede begin. Hierdie migrante was van die annste met baie min of geen

skoting. Werldoosheid en geweld het hoogty gevier. Elsiesrivier het die reputasie begin lay dat

daar 'n smokkelhuis in elke straat is, wat nou nog die geval is. Groot dele word d-:uc bendes (met

wie die navorser ook onderhoude gevoer het) regeer. Die afgelope twee jaar is Swartes. veral uit

die Oos-Kaap, besig om hul tuiste te maak. in die sub-ekonomiese dele.
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3.4 Gemcel\dapsprofiel:

Elsiesrivier is 'n tipie9: Iae m..Jrnste gebied. By 1."eJl van d;.· primerc skole in die omgc~ing is byna

50% a.thanklilc van 'n wels)ntoelaag by die Departement van Wels)ll. Die gemeenskap is

oorwegend saamgestel uit bruinmense met ongeveer 'n kwart daarvan Moslems. Die meeste

mense is woonagtig in sub-ekonomiese behuising, bestaan~r ',it woonsteUe asook koppel- e.,

vrystaaaIxie huise. Ongeveer 30 % van die inwoners van E vier is d~c eit'na:.1ts van die hui~

wat bulle bewoon.

3.5 GerneenskApsentra:

Eisiesrivier beskik oor drie gemeenskapsemra, drie biblioteke, een swembad en twee ouetehuise.

Bebalwe die fuit clat die drie gl.ameenskapsentra dien as die belangrikste bymekaarkomplekke wat

funksies van die gem~nskap betref, dien dit ook as 'n piek vir die versorging van kleuters. by.

creches ensovoorts.

By die drie biblioteke word verskillende programme vir kinders aangebied. Maandagmiddae vanaf

14h30 is byvoorbeeld storietyd vir kinders. Dinsdae is daar boekbesprekings wat veral gemik. is

op hoerskoolleerlinge se voorgeskrewe werk. Ook speel die SHAweo ('n studieliggaam

verbonde aan die Universiteit van Kaapstad) 'n absolute belangrike ro1 by die sentrum. Hier word

veral Ballet, Drama, Kuns en gesondheidsdienste aan die gemeenskap gelewer. Ook word

ontspanningsessi vir die senior burgers van die dorp hier aangebied. Oit neem die vorm aan van

aerobiese oeff"ainge, naaldwerkklasse, gesels en tee en koffie drinkery. Ook word opbouende

pro~gereel vir kinde"~, vera} oor naweke en vakl'.nsietye, deur die kantore van Diakonale
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dicnste wat vcrbonde is <;;~.n dit: Vercnigcmk 'J~rej __ "nccrdc Kerk in Suider-Afrika (vQormalige

N.G. Sendingkerk).

3.6 Godsdieos:

Daar is 'n groot verskeidenheid van kerkgenootskappe in die area. In byna elke pad is 'n kerk.

Byna alle skole in die area hedien tussen drie en vier vtrskillende kerke. Sommige van bierdie

kerke bestaan uit so min as 10 lidmate. Sommige kerke beskik oor creche-fasiliteite.

jeugverenigings, ens. Baie van die kerke is betrokke by aktiwiteite soos sop-kombuise by sko~e,

ouetehuise en sommige woomtelle. Ook bcskik baie van die kerke oar drama-groepe wat gereeld

op uitnodigin~hy skole en sportorganisasies se funksies optree.

Ook speel baie van die kerke 'n belangrike rol wat betref die bendes in die omge\\ling. Volgens

leraars van twee verskillende kerke word daar op 'n gereelde basis by twee plaaslike kerke

spesiale dienste gereel vir bencies in die omgewing. Interessant is die feit dat by heelwat van die

kerke. dit oud-bendelede is wat senior posisies beklee in die kerkgemeentes.

Wat die twee moskees in Elsiesrivier betfefnl. die Surdique en die Husami Moskee, beskik hulle

albei oor belangrike voedingskemas wat kospakkies aan rondlopers (bergies) en werklose gesinne

skenk. Ook word bier aktiwiteite soos speletjies en handwerkklassies aangebied om die kIDders

besig te bou.
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3.7 s.kQk:

Elsiesrivier word bedien deur 5 hot:rskole (waarvan een 'n tegniese hoerskool is) en 16 primCre

skole. Aangesien die grootste gedeelte van die skole in die sulrekonomiese gebiede gele~ is, hou

huI probleme ook verband met die sul:rekonomiese omstandighede by. gedrags-, dwelm-. inbraak

en bendeprobleme.

Sommige van die skole (vera! daardie wat gelee is in die laeT sub-ekonomiese gedeeltes) verander

na skoolure in 'n uithangplt:k vir bendes. By heelwat skole is ontdekkings at gemaak van

anununisie, gevaarhKe wapens en dwelmmiddels, met ander woorde, skole dien as bergplekke vir

die besittings van bendegroepe.

Hierdie aktiwiteit bet natuurlik 'n geweldige ncgatiewe invloed op die opvoedkundige programme

van skole. By twee verskillende skole is die situasie so erg dat alle aktiwiteite by die skoal slegs

kan plaasvind vanafMaandag tot Vrydag tussen 08hOO en 1~·h15. Daama moet al wat kind of

opvoeder is, maak dat hy wegkom. Oueraande, kultuuraktiwiteite en sportprogramme word die

ergste geraak. 'n Interessante observasie wat gemaak is, is die feit dat baie van die skole besig is

om leeg te loop. Ouers in die omgewing verkies am hulle kinders na skole te ~tuur waar dit

veiliger :05, asook waar hulle die nodige blootsteUing wat betref skoolaktiwiteite en -programme

kry.
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3.8 Probleme in Eisiesrivjer:

Elsiesrivier is sekcr cen van die grootste probleemareas in die Wes-Kaap len \<lI1 die grooISl~

oorsake wat daanoe aanleiding gegee hel, is die feit dat die meeste ·.ol\loa.'i...-<oe (n"uoers

halfgeletterd ofongeietterd is. Die tfotsheid wat mense moet he vir hUI woongebiede bet totaal

verdwyn. In die vele gesprekke v.'at mel inwoners gevper is. is daar agtergekom dat mense geneig

is om net te sit en wag vir wat vir hulle gedoeu lean word. Dit blyk ook dat die grootste sondebok

vir die haglike toestande voor die deur van die Wes-Kaapse Metropolit.aanse Raad geIc nx>ct

word. Verskillende prograrrune is die afgelope vyf jaar op die been gebring om sodoende

gemeenskappe se moraal te verhoog so, byvoorbeeld, word geletterdheidsprogranune aangebied

by drie verskillende 1aerskole asook by die plaaslike Rooms-Katolieke Kerk.

Hierdie program het fr'j ontstaan te danke aan 'n begrip vir die nood wat daar in die gemeenskap

bestaan het, en is 'n daadwerklike poging om dit aan te spreek.

Die volgende is van die grootste en algemeenste probleme wat in die area ondervind word:

'n tekort aan behuising;

werkloosheid;

drank- en dwelmmisbruik;

smokkelhandeI;

bendes (seker een van die grootstes in die gebied);

bloedskande, vcrkragtings en seksuele molesterings;

inbrake by wonings, kerke en skole;

haglike woonoln'itandighede;
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3.8.1 Behuisin2:

Oil is seker een van die grootste probleme wat die gebied teister. Volgens die Wes-Kaapse

Anti-Misdaad Forum woon die meeste mense in een- of tweeslaapkamerhuise of

woonstelle. Wat in die meeste gevalle opgemerk is, is die feit dat in byna aIle woonplekke

'n aantal mense woon wat die getal wat veronderstel is om die huis te bewoon, ver

oorskrei. Die geta! per woning wissel tusssen ses en agt mense. In sommige gevalle is

claar tot sestien moose per woning. Wat in baie gevalle gebeur, is die feit dat kinders wat

trou ofgeboorte gee aan babas, nie die ouerhuis verlaat nie, maar ahnal in die huis aanbly.

'n Wesenlike probleem wat vera! by skole ondervind word, is dat leerlinge nie eintlik

skoolwerk tuis kan doen nie, aangesien daar nie voldoende ruimte is me. Ruimte is dus 'n

wesenlike probleem

Volgens inwoners van sommige van di(~ woonstelle is dit vir hulle soos 'n hel op aarde

binne hierdie woonstelle, vera! gedurende winter en somer. Gedurende die winter is dit

koud en gedurig k:Iam, met plafonne wat mufis. (Baie van die inwoners se elektriese krag

is afgesny.) In die somer is die hitte ondraaglik, aangesien die wooneenhede so vol is en

mense nie met oop vensters kan slaap nie, uit vrees vir hulle lewens.
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.6.2 Enkclouco en ourdose ~es1nne:

Oil: is ook \o'3I1 die groot probleme y,mt yoortspruit un die lae-subekonomiese toestande.

In byna SOOA! van aIle gesinne word die gesin gedra deur "n enkelouer (Die Metro Burger

9 Februarie 1997). Die twee lydende partye in hierdie geval is dus die kind ofkinders en

die ouer se]£

"Die vader ofmoeder is ofspoorioos, weer getroud, ofin die gevangenis" (Ibid. 7). Wat

egter so tragies in hierdie gevalle is, is dat as gevolg van die vader wat elders leef of

getroud is met 'n ander WOll, die moeder van 'n gesin wat nou vaderloos is, in die meeste

gevalle geen onderhoudstoelaag ontvang me.

Dit is in sulke gevalle waar armoede hoogty vier. Moeders word dus geforseer om gesinne

agter te Iaat om werk te gaan soek. In baie gevalle is die jongste in die gesin maar In paar

maande oud. Volgens die Diakonale dienste van Elsiesrivier is 'n ander probleem wat

dikwels dan sy kop uitsteek, prostitusie. Geen diens is in Eisiesrivier beskikbaar om hierdie

probleem die hoofte bif'~ me.
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'n.-\nde; probkern is ouerlose gesinne. As gevolg van armoede word gesinne deur ouers

verbal. Kinders mo~t maar vir hulselfsorg. terwyl die moeder of vader, ofin sommige

gevaUe albei. di,' keuse gemaak het om elders 'n bestaan te voer. Hierdie kinders word

"opgeneem" deur ander gesinne in die omgewing en dit gee dan net weer aanleiding tot

die probleem van oorbevolking in huise. Die verskillende kerke en die twee moskees in

die omgewing speel'n belangrik rol wat die hantering van hierdie probleem betref.

3.8.3 Werkloosbeid:

Indien baie DUetS by een of ander werk betrokke sou wees, sou baie maatskaplike

probleme nooit bestaan het me. Werkloosheid gee aanleiding tot 'n hele aantal ander

probleme, onder andere dwehn- en drankmisbruik, buite-egtelike verhoudings,

bloedskande, armoede, ens.

Ouers beskik dus eenvoudig nie oor die nodige fondse om om te sien na die basiese dinge

SODS leos, klere, water, elektrisitei4 medikasie en skoolfonds rue. Die persoon wat dus die

swaarste getrefword is die kind. Volgens die Weekly Mail van 25 April 1996 is 17.3 %

van die Wes-Kaapse bevolking werkloos. Meer as die helfte van hierdie mense is aJreeds

werkloos vir die afgelope jaar. Ook beskik 'n groot gedeelte of97.7 % van hierdie mense

oor geen na-skoolse kwalifikasie en 86.9 % oor geen opleiding in emge tipe werk me.

VolgensJulia Schmidt (onderhoud: 4 Junie 1997), 'n plaaslike maatskaplike werkster, is

"tmernployment the start ofa vicious circle. It leads to apathy, substance abuse, physical
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and Jrental abuse offamily members. and the eventual disintegration of the entire family

structure".

Quinton AreOOse (1997), 'n maatskaplike werker vir die onderneming Nikro in Manenberg

wat 'n program begin het n1. "Empowennent for Employment" se daar is verskillende

stadiums wat 'n werklose persoon deurgaan terwyl hy 'n werk probeer soek en dit bet

betrekking op mense van enige klas en professie.

Eerstens g10 hierdie mense dat hulle 'n werk sal kry en daarom begin hulle na werk te

soek. Na 'n paar weke ofmaande begin hulle moed te verloor en begin hulle dan te twyfel.

'n Gevoel van waardeloosheid begin hulle oorval. Hulle hou op met werk soek en begin

dan onaktiefte raak. hul begin dan wag dat daar hopelik iets sal gebeur. Die eindresultaat

is depressie wat intree. Eentonigheid, frustrasie. gevoelens van waardeloosheid en

mislukking, buierigheid. afhanklikheid van andere, 'n swak selfbeeld en belangeloosheid

en moegheid in die lewe is die stappe wat lei tot die annoede sindroom wanneer die

werklose persoon 'n parasiet op die gemeenskap word. So 'n persoon vind dat sy

hunkeringe van menswees nie bevredig word rue en hy ervaar die gewaarwording van

oorbodig te wees. Ten slotte word sy menswaardigheid bedreig.

3.8.4 Bendebedrywi&hede:

Bendebedrywigbede wek wereldwyd kommer en is dus ook 'n besondere groot probJeem

in Elsiesrivier. Bendeledetal groei in tye wanneer werkloosheid hoogty vier onder die

armes, (Die Burger. 14 September 1996). Volgens die Cosmopolitan van November 1996
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moet onthou word "..that gangsterism is not a crime but a subculture".

E1siesrivier vonn deel van die bendewereld van die Kaapse Vlakte. Onderhoude is gevoer

met bendelede om meer te wete te kom van bul bedrywighede. "Ja·nee" se Majoor ('n

bendelid) "die atmosfeer is weer warm die afgelope paar dae. Die blok is benoud, dit

broer'. Die tyd is ryp vir 'n bende oorlog, of"M·Net" soos hulle dit noem "Dis 'n rowv/e

plek die" se hy. '''n Bende dreig jell om 'n moord te pleeg. As jy Die wi! Die, dan kom

bulle jou kop afgee - jy W r • ,1 vennoor - ofbulle 'paralyse'jou en jy's in 'n rystoel. Anders

skuld jy vir bulle 'n kop, dan moet jy later iemand anders doodmaak". Geweld is voIgens

hierdie bendelid iets alledaags.

Die Amerikaanse invloed is oral in die omgewing. Orals teen die woonstehnure is die

bekende doUartekens, "Stars and Stripes", "Guns and Knives" aangebring. Die bendelede

se lewens word op hullywe uitgetatoeer. "Stuka" noem hulle dit. Volgens die bendelid

kan jy soms Die 'n vyftigsentstuk op 'n ou se Iyf druk sender om 'n stuka te raak me.

Die taal wat die bendes praat, is Afrikaans, me die taal van die Paarl se "taalpaal" Die,

maar die straattaal, ongebonde, kwistig gekrui (Die Burger, 21 April 1997).

Die bendelewe draai hoofsaaklik om Mandrax-handel. Rulle smokkel met die tablette.

Besendings word uit die buiteland gekry, dan moet dit opgepas en verkoop word.
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Verskillende dele binne Elsiesrivier behoort aan verskillende bendes. Dit word duidelik

afgebaken deur verskillende graffiti op die mure van woonstelblokke.

Opvoeding is seker een van die aspekte wat die swaarste getrer word deur bende

aktiwiteite. By talle skole is heelwat leerlinge betrokke by bendes. Volgens een van die

kinders is dit g'n speletjie om lid van 'n bende te wees nie, want soos hy dit noem, is die

Americans, Dixies, Hard Livings en Jackies harde kalante. Die gevolg hiervan is <!at

bendes nie skroom om by klaskamers in te bars om leerlinge en onderwysers te dreig me.

Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het 77 skole van veiligheidswagte voorsien on

hulle te help met hierdie probleem. Volgens Die Burger, 13 Februarie 1996 kos hierdie

maatreel die WKOD jaarliks meer as R10,65 miljoen.

'n Ander probleem wat voorsien word in die toekorns, is die talle leerlinge wat a£luinklik

is van welsyntoelaes. VolgerlS een van die plaaslike Vooriigtingsonderwysers gaan

bendebedrywighede bevorder word as die welsyntoelaag verminder gaan word. Verdere

verarming gaan intree onder behoeftiges. Onderwysers van die skole meen leerlinge en

onderwysers van meer gegoede skole het rue 'n benul van die trauma wat hulle deunnaak

me.

Messe en ander skerp voorwerpe word gereeld afgeneem by leerlinge wat betrokke is by

bendebedrywighede. Volgens een van die onderwysers wat reeds langer as 30 jaar in

Elsiesrivier skoolhou, is die mee:,te van die leerlinge in haar klas me daar om te leer me.

"Die skool het vir hulle 'n veilige hawe geword, waar hulle vir 'n paa uur kan wegkom
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van 'n harde samelewing waar alkohol en dwelmmiddels daagliks voorkom."Volgens 'n

ouer maak gesoute bendelede allerlei beloftes sodat die kinders by hulle misdadige

aktiwiteite betrek kan word.

'n Af1eiding wat van die hele bendekultuur gemaak lean word. is dat die soort bestaan so

alledaags geword het vir die gemeenskap dat hulle me eens besef hoe dit hulle lewens

verwoes Die. Aangesien dit 'n kultuur geword het. aanvaar talle ouers dit as die standaard,

daarom is hulle kinders se bendebedrywighede Die vreemd Die. 'n Kind se bendelojaliteit

word dikwels sommer by voorbaat bepaal deur die plek waar hy grootword. Boonop is

die ouers dikwels die bende waaraan hulle kinders behoort goedgesind. want die leier is

hulle broer, neet: oomofvriend (Instituut vir Kinder- en Familie Ontwikkeling, U.W.K.).

Die bendekultuur het dus so handuitgeruk clat die gebied eintlik vasgevang is daarin.

3.8.5 Drankmisbruik:

Dit is ook een van Elsiesrivier se grootste maatskaplike euwels. Dit is een van die grootste

oorsake van die verbrokkeling van gesinne.

Ben van die ouers met wie 'n onderhoud gevoer is. se "Jy kan Die sonder wyn in hierdie

plek bestaan nie, <lit gee jou 'n ekstra paar hande om te lean vat wat die lewe na jou kant

toe gooi". VoIgens 'n maatskaplike werkster is die oorsaak van die hoe gebruik van

alkohol in die gebied, die hoe vlak van werkloosheid en die lae inkomstevlak. van baie

families. Ander oorsake is die tekort aan ontspanningsgeriewe, die voorkoms van
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srookkelkroee asook goedkoop soorte wyn.

Die misbruik van alkohol affekteer aile oudt:IJomsgroepe m.a.w. die kinders. tieners.

volwassenes en ownense. Volgens onderwysers is gevalle gevind waar kinders reeds op

10-jarige ouderdom alkohol misbruik.. Die probleem is die ergste onder diegene wal uit

die formele skool "geval" het. Dit is dus \'dnSeUSprckcmd dat die meeste van hulle geen

opleiding. en dus geen opvoedkundige kwalifikasie, het rue. Daarom is dit moeilik om

werk te kry. Indien hulle gelukkig is am wet werk te kry, is dh werk met 'n baie lae

inkomste, aldus die Trauma Sentrum '1ir Slagoffers van Geweld.

Ook kom die misbruik van alkoho1onder vroue al meer na vore. Volgens 'n middeljarige

huisvrou, 'n moeder van vyf; "Elke aand gaan slaap ek met 'n leegte op my maag wat

knaag - die knaag is nie van hanger rue, dis van 'worry' oar hoe ek my kleinstuks se

magics rri>re en oormOre en volgende week gaan voed. God aIleen weet maar ek karl rue

meer rue -dit maak my mal en dan suip e1. "ie seer stil". Volgens 'n welsynwerker lei die

toenemende gebruik. van alkohol onder vroue tot 'n toename in kindermishandeling.

Die patroon van drinkery in die gebied hau ook sterk verband met die beskikbaarheid v.m

geld. Omdat die meeste werkers in die omgewing weekliks salaris kry, vind die meestp.

drankrnisbruik naweke plaas. Hierdie feit is beaam deur een van die dr:mkwinkeleienaars.

V0 1gens hom is hy totaal afhanklik. van die inkomste wat gegenereer word deur die

':erkope aan meI1S".; uit ~ie sub-ekonomiese dele en smokkelhuiseienaars. Welsynwerkers

en kerkleiers is totaaI gekant hierteen en beskou dit as 'n "kanker van die gemeenskap".
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Volgens die welsynorganisasie is hulle totaal onderbcman en daarom nie in staat om die

probleem te bekamp nie. Volgens 'n gemeenskapleier is daar definitief 'n afuame in morele

standaarde te bespeur in die omgewing. Die misbruik van alkohol is as die belangrikste

aspek geKientifisecr, gevolg deur onbeplande of "unwanted" swangerskappe en die

misbruik van Staatstoelaes.

Volgens 'n personeellid by die plaaslike daghospitaal kom gevalle van babas wat gebore

word met "Fetale Alkohol-Sindroom" (FAS) al meer voor. FAS is 'n karakteristieke

patroon van liggaamlike en verstandelike geboortegebreke wat veroorsaak word deur

oonnatige e".. '." I()lgebruik deur die moeder tydens swangerskap. Hieroor word nog steed<:

r...le navorsing gedoen.

Vir ekonomiese oorlewing is baie mense in die gebied in die meeste gevalle afhanklik van

Staatstoelaes. Hierdie broone sluit in pensioene. en toelaes vir ongcskiktheid,

werkloosheid. onderhoud en ander toelaes. Emstige misbruike wat betref Staatstoelaes

is reeds gerapporteer by die kantore van Diakonale Oienste. Oit is vera! die senior burgers

wat die ergste deurloop onder genadelose smouse en "money-lenders". Groot probleme

word egter voorsien vir hierdie gemeenskap indien die Staat sou voortgaan met die

verlaging J1 Staatstoelaes.

3.8.6 Geletterheidsvlak:

Die feit dat die Nasionale Ekonomiese Ontwikkeling en Arbeidsraad die kwessie omtrent

ge1enerheid heel bo op hul agenda geplaas het. is 'n bewys van die belangrikheid daarvan
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in nasionale verband (Weekly Mail 13 Maart 1997). Vir Elsiesrivier is dit ook een van die

grootste probleme. Baie volwassenes in die omgewing is semigelettel d of ongeletterd. 'n

Onlangse geletterheidsstudie wat in 1995 voltooi is, het aan die lig gebring dat tussen 5

en 6 miljoen mense landswyd funksioneel ongeletterd is, met ander woorde, hulle besit

nie die bevoegdhede ("competencies") van 'n st. 7-leerling rue. Ook het dit aan die lig

gebring dat tussen 7 en 10 miljoen mense me die bevoegdhede het van 'n s1. 5-leerling nie

(The Teacher: 4 Mei 1996).

Baie ouers weet byvoorbeeld nie hoe om 'n kitsbankmasjien te werk rue. Volgens 'n

maatskaplike werkster kom semi-ongeletterdheid vera! onder die ouderdomsgroepe 16 tot

25 jaar en 35 tot 60 jaar voor.

Wat die probleem nog verder vererger, is die feit dat die Staat en ander instansies meer

hul aandag vestig op werkers wat in diens i.s, Hewer as op die werkloses, wat die grootste

siagoffers is van ongeletterdheid (Weekly Mail, 13 September 1997).

Baie van die gesinne trek finansieel baie swaar, daarom word baie kinders op 'n baie vroee

ouderdom uit die skoal onttrek om te gaan werk, teen 'n baie skraal salaris. In ander

gevalle word kinders, veral die wat 'n welsyntoelaag ontvang, op skool gehou sonder

eruge positiewe motivering van die ouer. Die rede daarvoor is dat indien so 'n leerling uit

die skoal onttrek word, word die Ieerling se welsynstoelaag gestaak. In baie sulke gevalle

het die leerling alreeds sy ouderdomsperk vir daardie standerd oorskry. Ouers besef ook

dikwels rue die waarde van opvoeding rue, aangesien hulle self 'n lae opvoedingsvlak het.
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Baie mense het al so verval in 'n kultuur van sukkel en swaarkry, dat hulle geen ideale

koester Die. Baie van die mense is doodtevrede met die bietjie wat hulle het. Vir baie is

hulle voorland wat werk betref 'n fabriek, waar hulle as gewone arreiders werk.

Daar word aanvaar dat basiese geletterdheid nodig is om'L. persoon in staat te stel om

homself verder te ontwikkel ten einde sy eie ekonomiese en maatskaplike posisie te

verbeter (Du Plessis, 1996).

3.8.7 ArmQecJe:

Annoede het 'n geweldige negatiewe invloed op men'3e se lewens. Armoede kan as die

grootste bedreiger Vall die menslike lewe beskou word (Die Burger, 26 Augustus 1996).

Die sosio-ekonomiese leefWereld van die meeste inwoners van Elsiesrivier word

gekenmerk deur annoede wat dikwels ook met geweld gepaard gaan. Kellennan (1995

: 84) noem in hierdie verband dat 'n belewing van armoede versteurde verhoudings

veroorsaak, sodat kinders sosiaal me 'n greep op die werklikheid kan kry me. Volgens

Kruger en Van Rooyen (1987: 68 - 69) het dit 'n invloed op: - persoonlike verhoudinge:

selfvertroue, eie waarde, selfbeheersing. senuweeagtigheid, gesondheidstoestande,

ensovoorts;

huislike verhoudinge: gesinsinvloede en persoonlike vryheid, ensovoorts;

sosiale verhoudinge: sosialiteit (algemeen), sosiale verhoudinge met

teenoorgestelde geslag, sosiale verhoudinge met dieselfde geslag. Die meeste van

die inwoners beklee dus 'n swak betaalde werk wat me stabiel is me. Baie mense

is slegs tydelik of seisoenaal in 'n betrekking aangestel. Gordon (1986: 73)
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verldaar: "The interrelationships between legal status, education, socio-economic

background, and occupation tends to lock the contract worker into the lower

economic strata. These circumstances are in turn transmitted to his children, ...

placing the children at a double disadvantage". Volgens hom speel ekonomiese

fa.lctore 'n baie belangrike rol in die prestasiepatrone van Ieerlinge.

3.8.8 Onderwysiebreke:

Die volgende inligting wat verkry is omtrent opvoeding en opleiding in die dorp skep 'n

besefv<:'n die ernstige onderwysgebreke wat 'n werklikheid is.

Baie kinders teen die ouderdom van 7 jaar is nog nie betrokke by 'n skool nie;

Die groot getal volwasse inwoners wat slegs laerskoolopleiding ontvang het;

Volwassenes wat geen onderwys en opleiding ontvang het nie;

Die groot getal kinders wat met laerskoolonderwys begin en die klein getal wat

uiteindelik matriek slaag;

Die klein getalleerlinge wat vakke soos WlSkunde en Natuur- en Skeikunde neem

as yak op matriekvlak.

Een van die grootste faktore wat bydra tot bogenoemde situasie is die onderwysstelsel

self. Die onderwys in Suid~Afrika gaan deur 'n stadium van transformasie wat gepaard

gaan met nuwe wetgewing en regulasies. Sommige van hierdie wetgewinge 10k geweldige

negatiewe reaksies uit. Sommige daarvan word in die Konstitusionele Hofbetwis en dit

bevraagteken die geloofwaardigheid van die hele Nasionale Opvoedingsbeleid,
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Volgens Die Burger, 27 Februarie 1997 moet baie ollderwysers gereeld behandeling kry

weens stres as gevolg van hierdie situasie wat in die onderwys heers.

In Elsiesrivier voel skole ook die druk van die armoedige toestande waarin dit gelee is.

Fondsinsamelingpogings en skoolfondsbydraes kom nooit tot hul reg nie, omrede die

ouers werkloos is ofeen van die ouers spoorloos vel'dwyn het. Ook word by skoolgeboue

en kJaskamers op 'n gereelde basis ingebreek en geplunder wat dan verhinder dat

effektiewe onderwys kan geskied. Verder word die probleem by skole nog verder vererger

deur handboeke wat net eenvoudig nooit teruggestuur word me. Gewoonlik sit 50% van

die leerlinge sonder handboeke.

Leerlingdissipline is ook besig am baie vinnig by skole agteruit te gaan. Dit bring mee dat

leerlinge ongemotiveerd lewe en leer en die uiteindelike resultaat is dat groot getalle

leerlinge hut betrokke standerd moet herhaal. Leerlinge raak in die proses lui en arrogant.

3.9 Djenste wat aelewer word denr yerskillende aaentskappe 80 die omgewing

3.9.1 Diakonale diem.te:

Hierdie agentskap maak voorsieni..'1g vir na-skoolse sorg vir leerlinge aan laerskole en

voorsien ook verskillende progr'aIrJ. 'Nat fokus op die l-.,cwusmaking van kinder-seksuele

molestering, ouer-vaardighede, krisishantering, voog-ouerskap, aggressie groepe (vir

kinders en hulle families) en Alkohol Anoniem groepe.
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.;I.J. Suid-Afrikaanse PQlisie Dienste (S.A.P.D.):

Die S.A.P.D. het verskillende projekte wat fokus op bewussynsvorming ("image

building"), bende bewustheid en gemeenskapspolisiering. Hulle doel is om die Nasionale

Polisiebeleid te beklemtoon. Hulle wi! ook baie sigbaar wees by skole om as afskrikmiddel

te dien teen benderisme. Ook is dit hul doel om polisiepersoneel verdere opieiding te gee

sodat hulle tot beter hulp kan wees vir getraurnatiseerde mense. Ook is

beskermingseenhede op die been gebring wat veral fokus op taxi-geweld. Ock is claar

diegene wat verbonde is aan die SieIkunde Departement van die Polisie wat vera! fokus

op die Post Traumatiese Sindroom. Volgens mev. J. de Villiers van die Sielkundige

D~enste van die S.A.P.D. (Onderhoud: 11 Junie 1997), kan baie probleme uit die weg

geruim word as slagoffers berading ontvang binne 72 uur na die voorval.

3.9.3 15"aapse Professionele Ondernyslieuam:

Hierdie organisasie reel kampe en daaglikse sessies vir kinders, asook spesifieke

programme wat verband hOll met verskillende aspekte aangaande kinders wat vir

onderwysers moeilik is om aan te spreek en te hanteer. Dienste is dus beskikbaar vir aile

skote in w;;;: omgewing.

3.9.4 SQsiale Welsyn (Suid-Afrikaanse Weerma~; Mediese lli~st(\

Hierdie organisasie werk binne die bree spektrum van die Heropbouing en

Ontw5kkelingsprogram. Ook reel dit programme, wat handel oor lewensvaardighede,
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selfbee1d, konilikhantering, poppespele, ouervaardigbede en dwelnunisbruik.. Ook is

hierdie organisasie besig om mense in die gemeenskap op te lei ofaan te help met hierdie

programme.

3.9.5 Katolicke WeLsynsoolwikk,eq:

Die fokus bier is op onlwillelingsprogramme. bv. Self-help en mishandelde vroue. Dit

verskafook welsynsdienste aan die gemeenskap. Rcl!1 progranune vir tieners. Ook word

werkswinkels gereiH vir opvoeders om sodoende hulle te bemagtig om sake omtrent

kindennolestering, tienerswangerskappe. kindennishandeling cnsovool1 te hanteer.

3.9.6 Parow Qpyocdkundiac. Hu,lPsenuum:

Hierdic sentnun is '0 struktuur van die Sielkundige Dienste Afdeling van die Wcs-Kaapsc

Onderwysdcpartement. Oil hied rmlti-dissiplinere hulpveriening nan asook voorkomende

strnlegiee. Ook word daar boie gefokus op programme vir voorskoo1se kinders.

3.9.7 Elmbis CElsic;sriyicr - RnVCrnmead - Bjsbpp Lavis J..ac;rskQolkultuworiMisc;ie):

Hierdie organisasie voorsicn aktiwiteite in Drama. Kuns. Musick, Menslikc Beweging en

Sport. sodat leerlingc hul vrye tyd meer konstrukticf gcbruik. So word daar van tyd tot

tyd dramas opgevoer. kWlSuitstaUings gchou. musiekaande gereel. Terloops. die Elrabis

en Tygcrberg kinderkoor is twee von die Wes-Kaepse top kinderkore cn is intemasionnal

bekead.
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3.9.8 Kuns- en Kultuurforwn:

Hierdie forum is '0 subkornitee van die Heropbouiing en Ontwik.1<elingsprogram vir die

Eisiesrivierarea, wat glo dat die jeug oor uitstekende potensiaal en talent beskik. Hulle

moet dus die geleentheid gebied word om hierdie potensiaal te verwesenlik. Om hierdie

rede word daar verskillende sport-, kuns- eo musiekfunksies gereel.

3.9.9 NIKRQ:

Hierdie organisasie voorsien dienste san mense wat bulle skuldig gemaak het aan

kriminele oortredings. Die progranune wat aangebied word, strek gewoonlik oor ses

weke. Vir eerste oortredcrs behels die program gemeenskapsdienste. Ander programme

bebels Ie••nng in lewensvamdighede. geslag-sensitiwiteitsbewusmaking en ook

ondersteuning vir mishandelde woue.

Volgens Chris Mingo van die Instituut vir Kinder- en Familie Ontwikkeling (onderhoud:

12 Julie 1997) is daar dikwels 'n duplikasie van di~!'.ste by die verskillende organisasies.

Oit is voorgcstel dat hierdic organisasies bymekaur moet kom om dit te bespreek.

3.10 IOekornstiKe lJ)QoQtli~~

Gedurende 'n werkswink.e~ geref!l deur die Instituut vir Kinder- en Familie Ontwikkeling van die

Universiteit van Wcs-Kaapland, het verskillende deelnemers hul standpunte gestel en die volgende

punte is bespreek:
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Die vraag oor die wyse hoe die mag van die bendes gebreek kan word;

Voorkoming in die aanbied van tewensvaardighede as vak by skote;

V~ardighede in goeie ouerskap;

Beter samewerking tussen agentskappe en organisasies;

Kerke wat meer betrokke moet raak by die aktiwiteite van die gemeenskap;

Die fokus van opleiding van die mense binnc die gcmeenskap;

Die bewusmaking van kinders dat daar ook ander opsies vir hulle beskikbaar is;

Die bcC!indiging van geweld;

Onderwysers se bouding teenoor hulle werk moet verander;

Die ontwikkeling van trots binne die gefreenskap. die belangrikheid van die individu binne

die gemeenskap enjou pUg teenoor so 'n gemeenskap ("Civic Pride");

'n Tweece kans van opvoeding vir die volwasse gemeenskap.

3.11 SamevatliIw:

Elsiesrivier is eksemp1aries van baic ander voorstedelike gebiede in ons land. Die probleme is slegs

die simptome van baie dieperliggende probleme. Die feit dat claar me in hierdie mense se basiese

fisiologiese, fisiese en psigiese behoeftes voorsien word me. is alrceds 'n wesenlike probleem. Dit

gee dus aanleiding tot 'n ketlingrcaksie van ander probleme.

'0 Spesiale paging is nodig om die probleme en agterstand in te haal. Een manier om dit le doen

is op die gebied van meer effektiewe onderwys en opleiding. Die bestaande skool- en

onderwysstelsel van Suid-Afrika voorsien egler Die vo1doende in die gedepriveerde gemeenskappe

se agteruitgang en behoeftes rue.
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HOOFSTUK 4

'0 Hermeneutiese besinning oor die Ondersoek

4.1 Inleidin2:

Nadat daar in die vorige hoofstuk 'n eksemplariese studie gemaak ilii van die agogiese nood in

Elsiesrivier, gaan claar vervolgens gelet word op 'n henneneutiese verwerking van die ondersoek.

Volgens Landman en Van Rensburg (1988: 53) is "hermeneuties" afgelei van die Griekse woord

hermeneutikos· wat beteken geskool is in vertolking. Ook is die henneneutiese metode deur

Rossouw (1980) op 'n voortreflike wyse beskryf. Vir die doeleinde van hierdie hoofstuk word

daar volstaan met 'n oorsigtelike opsomming daarvan.

Volgens Rossouw (1980:18) is die hermeneutiese probleem een van interpretasie wat vir die

verstaner in 'n kommunikasieproses ontstaan. Die hermeneutiese metode stel die navorser

in staat om denkend oor die hele saak te werke te gaan.

Om te lewe beteken om te verstaan en te verklaar. Die mens is as geestelike eksistent nie alleenlik.

by wyse van lees en diskutering op interpretasie aangewese nie, maar in alle situasies van die lewe.

Die gebruik van persoonlike onderhoude en die inwin van gegewens deur die gebruik van ander

empiriese metodes soos vraelyste, kan, hoe nuttig ook ai, nog nie voldoende wees om

gevc!gtrekkings en aanbevelings met betrekking tot 'n studie in die filosofie van die opvoeding
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te finaliseer Die. Die persoonlike herinneringe en ervarings en emosionaliteit wat met individuele

gesprekke en vraelyste gepaard gaan, verleen In affektiewe kleur daaraan wat nie as afdoende

gronde kan dien vir die suksesvolle besluitneming en stellingname deur die navorser Die.

Om tn eendimensionaliteit van gegewens wat op grond van kwantitatiewe metodes verkry word,

te vermy, is dit nodig om die gegewens kwalitatief te beoordeeI. Daartoe is dit nodig om die

resultate hermeneuties te verwerk. Ooreenkomstig die hermeneutiese werkwyse wat in die

geesteswetenskappe algemeen in gebruik is, word die gegewens wat in die verloop van die

ondersoek ingesamel is, oorsigtelik beoordeel ten einde dit te kan verstaan en te waardeer, en dit

uit te Ie (te verklaar). Die "baI'delt empiriese gegewens (feite) word tangs hermeneutiese weg stap

vir slap verstaanbaar gemaak. Hierdie hermeneutiese werkwyse kan in die geesteswetenskaplike

ondersoek deur empiriese metodes aangevul word maar nie daardeur vervang word me.

Die herbeklemtoning van die belang van kwalitatiewe navorsing gedurende die afgelope paar

dekades, is toe te skryfaan die begryping dat die studie-ontwerp alleenlik begryp kan word in die

totaIiteit van sy gekompliseerdheid en veeldimensionaliteit. Dit is in teenstelling met die empiriese

benadering om die studie fasetrnatig in te deeI. Geen versameling van feite en statistieke kan

opgeweeg word teen die belangrikheid van die hermeneutiese verwerking van die gegewens Die.

Die empiriese gegewens kan dien as kontrole van die hermeneutiese werkwyse en sy bevindings.

Die hermeneutiese metode. omdat dit uiteraard 'n element van subjektiwiteit bevat, steun natuurllk

swaar op die vermoe van die ondersoeker om die fenomeen wat ondersoek word, en die

omstandighede wat daarmee gepaard gaan, te begryp en te kan verstaan.
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Ten opsigte van die volwasse-opvoeding stel hierdie metode natuurlik geen geringer eis aan die

ondersoeker as wat 'n literatuurstudie en teksinterpretasie doen me. Die lewensstudie kan eweeens

'n interaktiewe struktuur teen die agtergrond van maatskaplik-kulturele verbande (samehange)

bied. Hulle bevat hill belangrikheid (betekenis) in hulself en kan interpretend (by wyse van

interpretasie) verklaar word.

Die ondersoeker se toerusting am die betrokke aangeleentheid te ondersoek)is ten opsigte van die

hermeneutiese metode belangrik. Met die inset van sy hele reeds bestaande persoonhlce

verwysingsraamwerk word die taak uitgevoer - sy kennis, ervaring, bekwaamheid, ins~g en

vermoe tot deurdenking, het In bepalende uitwerking op die sukses van die resultate wat die

ondersoeker sal bellaal. Dieselfde geld vir sy vermoe tot fyn waarneming, sy ontvanglikheid vir

indrukke en sy begrip vir naunses (Du Plessis, onderhoud 22 September 1997).

Daar gaan dus vervolgens gepoog word om In opvoedkundige-wetenskaplike verklaring te

gee van die ondersoek. Daar gaan dus vera! gelet word op die hunkeringe van die mens

aangesien dit direk by die noodbelewinge van die mens aansluit.

Langs hierdie weg word gehoop am te kom tot 'n begrip van die volwassene se agogiese

nood van begeleiding in Elsiesrivier om sodoende dan in die finale hoofstuk te korn by

voortgesette begeleiding van die volwassene tot groter of ryper volwassenheid.
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Gedurende die mens se bestaan op aarde, benodig hy begeleiding ter wille van die ontsluiting

van sy potensiaal, dit wil se tot 'n beter, suksesvoller mens uitgebou word. Om dit te kan

word of bereik, maak hy staat op sy medemens, ook op die vlak van die andragogiese

(Oberholzer en Greyling, 1981:30). Dit beteken dat die mens se afhan.ldikwees van die

ander nooit tot 'n einde kom nie.

Die mens voer dus 'n verhoudingbestaan. Daar is 'n sterk verband tussen die mens en alles

wat om hom is. Daar is 'n natuurlike eienskap by die mens om alles om hom te

verander. Hierdie betrokkenheid is een van saamgaan ofweicring daartoe. Oberholzer en

Greyling (1981:27) se "Ons is mekaar se medegangers ofteestanders". Hierdie begrip van

saamgaan van die mens vorm die kern van sy bestaan en gee rigting daaraan. Dit werp

dus fig op die menslike bestaan.

Wat die agogiese wetenskapPe betrer, val die Idem hoofsaaldik op die saamgaan, om te

begelei ofom te lei of te vergesel soos Oberholzer en Greyling (1981 :28) dit uitdruk "...

wedersyds afhanklik van mekaar wees".

Die volwassene is die middelpunt van die samelewing, terwyl die kind in 'n beskemlde

hoedanigheid staan op weg na volwassenheid. Die kind se motivering am te leer, is

gebaseer op sy eie belangstelling en op wat hy vir sy eie ontwikkeling so belangrik

beskou. Die volwassene claarenteen is vanuit die sosiale rol wat hy vervul, sy maatskaplike

funksie en sy uiteindelike doel gemotivcer. Die kind leer omdat wat hy leer hy later mag
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nodig lay, ten\IYl die volwassene leer om aktue1e probleme in werk~ en lewensituasies beter

te kan hanteer en om sy posisie te handhaafofte verbeter, en om kennis onmiddellik toe te pas

(Oberholzer en Greyling, 1981 :78).

Met betrekking tot die onderhewige studie is dit die taak van die navorser om die resultate van

sy ondersoek in 'n begripmatige konteks te probeer verklaar. Die resultate is sprekend van die

besondere aard van die agogiese nood wat in die volwassene in die Elsiesrivier gemeenskap het.

Dit is duidelik clat hierdie agogiese nood grootIiks verband hou met die verskynsel van menslike

hunkeringe - die hunkering ofverlange na die begripvolle bystand deur 'n ander persoon (persone)

om dit te probeer bereik wat in die persoon as potensiaal aanwesig is.

Die mens se posisionering m die wereld word deur onvohnaaktheid en afhanklikheid

gekenmerk. Vir 'n meer volkome lewe is hy op die bystand en begeleiding van andere

aangewese (Laubscher, 1993:53). Vir baie mense in Elsiesrivier is hierdie hulp nie altyd

beskikbaar Die, daarom hunker hy na. die ondersteunende begeleiding wat hy alleenlik van

'n medeganger k.an kry.

4.3 Definjsie van die term hunkerin~:

Oberholzer en Greyling (1981:88) defineer die term "hunkering" soos volg: "Om te hunker,

beteken omte verJang, te wil ervaar, 'n vervulling te smaalc, te wil weet, te smag en te dors

na sekerheid en gemoedsvrede. Die hunkering kem voert uit die belewings ven

onsekerheid en onrus aangaande ons eksistensiele gemoeidheid met ODS onvoltooide
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menslike werklikheid. Ons wat mens is, beskik wei oor 'n voltooide menslike vonn, maar

met 'n onvoltooide funksie in 'n onvoltooide tyd. Dit is hierdie laasgenoemde tweetul

onvoltooidhede en onvoitooibaarhede wat ons met 'n toekoms in sy verborgenheid

konfronteer. Oit is hierdie verborge toekom:.tigheid wat m-..s so reeel belewe en ons so

intens 1aat hw1ker om die verborgc.~ onverborge te maak. Ons wi! weet, want ons moet

handel I~ die vryheid wat ons is. dwing ons tot die doen van keuses, me soos ons

wi! me. maar soos ons moet. Hierdic wil-weet-sodat-daar-gehRndel-kan word-soos elit

moet, is geen vrug van wetenskaplike nuuskierigheid nie, maar die patiese soek.'1og na die

omekcre weg waarlangs die elcsistensitHc nood vanuit die dieptes van beleefde en

deurlccfae onsekerheid sig ontvou. Die weter ':ap karl nou maar eemMal geen uitsluitsel

see oor die wes wat OIlS moct gaan me. Ewe min kan die tegniek die 11lens verlos of hom

die beloofdc utopie bicd me. ccnvoudig arodat hy me vir 'n utopie hedoel is rue".

Dit aun dUoi om die betrokkenheid van mensc wal mckaar nodig hel cn om hulp en

ondastcunina op mekw aaJ'lgewe5C: ;s. Die mens het dus naod ann 'n medemens. Daar

uun dus vervolgcns stit gC5!aM word by die hunkcringe soos aangegee deur Oberoolzer

en OrcyUna wat \'eral von toopas.~ing it" op d3e gCl11censkap van Elsiesrivic:r.

Volaem Du Pk..'"l5is (1996:S8) hct dec mcn."i 'n behccfi~ W!I.n 'n mcdeganger wat cg

I1M:MHk i..'l. f I)' vtf\\lIg om op 'n cg men.\Jike wysc as medemcms makgcsicn tc

Wtlrd. M medC'rncn., onC\1U\8 &m bdwJdcl wont. Oil kan allcen gcskied indicn die

wlCkr pcrsoun wm die: kk-c ",-on mans'\'l:eS bcanlwoord.
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Die mens hunker dus na die belewing van menslikheid by sy medemens. Die

warme menslikheid van een persoon skuur maklik af op andere sodat hulle

gei'nspireer sal word om egte menslikheid te beoefen (Laubscher, 1993:55). Die

kwaliteit van die intermenslike betrokkenheid hang af van die mate waarin die

hoogste graad van die eg mensIike daarin gehandhaaf word (Du Plessis,1996:58).

Du Plessis wys daarop dat daar veral by agtergeblewe gemeenskappe die gevaar

bestaan dat daar geestelike skeidings kan korn by wyse van amptelikhede en

forrnaliteite. Dit gebeur vera! ten opsigte van ondergeskiktes in rang, posvlak,

status of stand waarmee die ander persoon bewus gemaak moet word van 'n

gesagsafstand waaraan hy onderworpe is.

Koue amptelikheid en oordrewe bewustheid van mag kan maklik aile spontane

mensiikheid vernietig. Dit kan mens totaal ongenaakbaar teenoor 'n ander laat

(Oberholzer en Greyling, 1981:91 ~angehaal cleur Du Plessis:1996).

4.3.2 Bereidbeid tot beluiaterin~:

Volgens Laubscher (1993:56) dra elke mens iets in hom rond wat hy aan ander

wi! meedeel; 'n boodskap wat hy wit oordra. Daar is dan die bunkering by die

mens om te wi! weet of hy in die situasie waarin by verkeer, raakgesien word en

of ander bereid sal wees om te luister na wat hy wit oordra. Die nood om dem

'n ander raakgesien te word, is 'n diepgaande aangeleentheid, want gebeur dit Die,

voel die persoon soos 'n indringer wat geignoreer word (Ibid:56). Om iemand nie
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te wi! raaksien me, kwes hom in die kern van sy wese; hy word verneder, andere

wil nie na hom luister me. Volgens Oberholzer en Greyling (1981:93) verwerp jy

jou medemens as jy me die tyd wi! inruim om nil jou medemens te luister nie.

4.3.3 Eerbiedi~ine van menswaardieheid:

Volgens Du Plessis (1996:60) word die erkenning van die waardigheid van die

mens bevredig dem die hunkering om die eerbiediging van die essensie van menswees.

BIke mens is die draer van In waardigheid wat essensieel deel is van sy persoonwees

(lhid:60).

OberhoIzer (1968:167) aangehaal dem Du Plessis (1996:60) omskryf die begrip

waardigheid soos,volg: "Dit dui daardie wese aan wat anders en meer is as wat

hy of enigiemand bltders ooit van homself of iemand anders lean weet; In wese wat

meer wil en meer moet as net die bevordering van eie, dikwels selfsugtige

belange, In wese wat nooit, nerens en te nimmer as middel tot In doel gebruik

mag word me, aangesien dit doel op sigself is, In wese wat geen middellike of

markwaarde besit en derhalwe nooit verhandelbaar is of waaroor na willekeur

beskik kan word nie, en les bes: In wese wat aan niemand anders behoort nie en

oor wie se doen en late geen slotoordeel deur In IreDS uitgespreek mag word me".

Dit blyk dus duidelik: dat 'n mens op erkenning en ook eerbiediging van sy

waardigheid deur 'n ander geregtig is. Volgens Laubscher (1993:57) geheur dit dat

waar die mens se waardigheid geskend word. word die ek-jy-of-ek-u-verhouding
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"'CI~ ~r. on d:...;ft-\C~ o-.:n.i.z cr ~...;;c,;u~o :'0:1 0'-. ,:~... 't; -fJiIIi. d

nproblean \uneder Ytord. DiE: mens ,,~ro '\tt~~J>-ee;- 7~n~"'e':'\. -0

1aslige ge..al 'n ioleressame ~-a.L en daardcur ,",,'Oro ~. ""~~

(lhid:58). Oberho1zer en Greyling (1981:94) m:en deur na die mens 3:5 ceo of

ander gevaJ te ver,\'}'S, 'n \-ernedering is.. en k('m op 'n skendItg \"311 sy

waardigheid oeerkom.

Die mens se gelykwaardigheid ten aansien van ander mense moet altyd gehandhaaf

word, maar terselfdertyd IOOet sy individuele andersheid en uniekheid raakgesien en

bebandel word (Laubscher, 1993:59). Laubscher wys tereg daarop dat as persoon

hy Die maar net 'n mens onder mense is Die, maar juis hierdie mens in hierdie

situasie met spesifieke behoeftes en probleme wat In hoogs persoonlike appel om

heel besondere hulpverlening tot sy opvoeder rig £llilil:59).

Die persoon besit die moontlikheid am te struikel en as gevolg daarvan het hy

noad aan sy medemens am hom teen struikeling te steun (lhid:S9). Volgens

Oberholzer en Greyling (1981 :96) is dit dus nodig dat daar na die mens se noad

geluister moet word.

4.3.4 Bewarlni van die intimiteit:

Indien steun van die een mens na In ander gegee word, is dit nodig dat die noad

van die steunsoekende aan die steungewer bekend gestel word (Laubscher,

1993:60). Dis belangrik. clat die steunsoekende sy wereld sal moet oopmaak
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D:!ien Or: ~C' _eel: ..... C die 'A~ .... JX ~..,L.~~ bet

(jbd:6Q •. "am jou v.mkt aim on mda bckcnd Ie mui... bcttlcn om 00&. jou

gchelrnc:nissc. S\llo-akbcde en mi..uIlH:~ un die amn me omcrmeJd te ... nit:..

(~tzEr cnGn:)q. 1981:98). Op so 'n mmier OntslMn dur die hunl~ daI

die intimiteit ,-an die "erboudirlGbewaar sal word.

Volgens OberbJtz.er en Greyq 11981:99} dui die bewaring van intimiteit op nib

anders Die as die sekcrheid W8l iermnd bet dat die \\-ereld wat iemand anders aan

hom bekend gcmuk bet. ~t niemand bespreek sal word Die. Volgcns Laubscher

(1993:61) dui die Iu1kering na die bcwaring van intimiteit nie dut byvoorbeeki 'n

misdaad verdocsel moet word me. tnaai omdat elke mens feilbsar is en gcbrckc.

swak.hcdt en misIukkings bet wat te howe gekom moet word. w11 hy nic gedurig

daaraan herinner word Die.

4.3.5 VO'bcid en siID9"UG K«:saaskidina:

Volgcns Laubscher (1993:61) dui die mens 9C hunkering na vryhcid op nib anders

as die reg om Ie bestaan. By goan verder en vcrduidelik dat die mens alJeenlik

geregtig op vryheid is in mate waarin hy verantwoordc1ikheid en gesag kan

aanvaar. en om sy vryheid dus beter te kan benul. hunker die mens I1B simpatieke

gesagsleiding.
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"'-~ \fie d!rniIei! de'& die aDder ~-aar word. lei dit tot dankbaarbeid dat

$)' oacsluik ·",.irerd me am die groot Idok gebang is rue. maar bring venier die

"''de moe dat die andcr born Die aaDvaar bet soos hy is rue, maar soos hy kaa,

.on: en belloort te \II,-ee5 (Jhid:62).

So is daar dus 'n hunkering by die mens om nie aanvaar te word soos hy is nie,

maar soos hy behoort te wees sodat hy geinspireer sal word om 'n beter mens

te word, dit wil sa, om die mens te word wat hy behoort te wees aI:mi:62).

Oberholzer en Cireyling (1981:101) se in die verband: "Oeur iemand te aanvaar

soos hy is, bet ons hom van aile toekomstighede berowe". Die woorde van Goethe

word in vertaalde vonn aangehaal. "Wie die mens aanvaar soos hy is, maak hom

slegter as wat hy is. Wie hom aanvaar soos hy behoort te wees, inspireer hom

tot wat hy lean wees. WJe die mens behandel asof hy reeds is wat ons wit he clat

hy moet wees, het hom reeds onderweg na wat by behoort te wees, gelei"

(Laubscher, 1993:62). Handhaaf dus die goue reel, moenie iemand aanvaar soos

hy is nie. Elke mens het en hesit potensiaal. Iemand wat aanvaar word soos hy

is, word van aUe toekomsverwagtinge beroof.

4.3.7 Die betelrenisvolheid van die mens se bestaan:

By die mens is daar In voortdurende bunkering na 'n bestaan waar hy nog nodig

is en waar hy nog goed genoeg beskou word om 'n bydrae te lewer. Dit korn
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daarop neer dat elke mens nag wi! voel dat hy belangrik. is. Die mens besit '11

vrees dat hy geevalueer en te lig bevind mag word (lhid.:63). Die mens hunker

dus, veral gedurende die periode van die laat volwassenheid, om te wi! weet of

ander mense hom as oorbodig beskou. Om iemand te laat voel dat hy oorhodig

is, is een van die wreedste dinge wat 'n mens kan tre£ Volgens Oberholzer en

Greyling (1981:102) bcteken dit dat die mens nie meer bruikbaar is nie,

tweedehands en tweederangs is en dat hy nie alleen verobjektiveer en daannee

gedegradeer word nie, maar ook van sy waardigheid berowe is.

Die mens is 'n wese wat self graag iemand wit wees en am dit te kan wees, wi!

hy 'n betekenisvolle rol vervuJ.

4.3.8 Die soeke na iCbor&enheid:

Volgens Kellerman (1995:27) het die mens kennelik 'n hunkering am erens tuis

te behoort waar hy veilig en geborge kan yael.

Volgens De Vries, aangehaal deur Laubscher (1993:65), is die kind vanaf geooorte

aangewese op die ouer om die noodsaaklike geborgenheid ean hom te bied. Soos

die kind ouer word en volwassenheid nader, word hy vanwee sy groter

selfstandigheid at hoe minder van die ouer afhanklik. Hy bly egter nag steeds

aangewese op die medemens om vastigheid aan sy bestaan te bied. Hy gean

allerlei verhoudings met ander aan en soek sekuriteit in vriendskappe, kontrakte,

vennootskappe, ooreenkomste ensovoorts. In die gedurige veranderende samelewing
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bereik hy egter nooit die verlangde staat van volkome geborgenheid nie, en kom

hy tot die besef dat daar in hierdie wereld niks is waarin hy volkome

geborgenheid kan bereik me. Sy lewe lank bly by egter hunker na geborgenheid.

In sy bunkering na geborgenheid bly by egter altyd op sy medemens aangewese.

Orodat die toekoms ve.dJOrge is, is daar In hunkering by die mens na beveiliging

en beskermillg vir '.,,:rver die een mens dit aan 'n ander kan bied.

4.3.9 Se]fyerwesen1ikin2:

Dit is 'n wesenlik.e feit dat die mens daarna hunker om homself te verwesenlik, met

ander woorde om daardie persoon te word wat by in die vennoe is en self verkies

om te word (Laubscher, 1993:67). Om hierdie ideaal te bereik, het die individu

die simpatieke oor, die hulp en die begeleiding van 'n medemens nodig. Geen mens

is by die bereiking van volwassenheid selfverwesenlik nie (lhid:67).

SelfVerwesenIiking bly In lewenslange hunkering wat inderdaad nooit bevredig word

me.

4.3.10 Die bunkerina om aanvaar te word (aanvaarding):

Voigens Haasbroek (1982:70) is daar by die mens 'n hunkering om te wil weet

of by deW' die ander aanvaar word Sonder aanvaarding is die agogiese gebeure Die

moontlik nie, want as mense mekaar eers aanvaar, is claar 'n moontlikheid vir 'n

agogiese gebeurtenis (Laubscher, 1993:68).
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Volgens Du Plessis (1996:64) is dit nie moontlik om iemand te begele~ sander

om daa..die persoon te wnvaar Die. Dil beteken ook dat die persoon aanvaar moet

word soos wat jy hom aan die begin van sy bemoeienis aantref; met at sy

tekortkominge, onvolm&aktheid ensovoorts. Volgl.::ns Laubscher (1993:68) beteken

dit ook dat mense wat mekaar aanvaar se lewenswyses word gekenmerk deur

gesindhede soos: ondersteuning aan mekaar, vcrdraagsaamheid, medemenslikheid,

vriendelikbeid., beleefdheid en hartelikheid teenoor mekaar en bulle besit die vermoe

om menseverhoudinge aan te knoop.

4.3.11 LiefOO as antwoord QP hunkerim~:

Wat die hunkeringe van die mens in die agogiese verband betret: is dit van

absolute beJang dat die begeleier 'n besondere kwaliteit van gesindheid ten opsigte

van sy afbanklike begeleide moet openbaar. Hierdie gesindheid word die beste

beskryfdeur die begrip Hefde (D\t Plessis, 1996:72). Hy verduidelik verder dat die

liefde gedefinieer kan word as 'n positiewe standhoudende gesindheid van een

persoon teenoor 'n ander of andere waarin die belange van die ander (die wat

liefgehe) voorop gestel word. Dit gaan om omgee. Die ander persoon se belange

en W331digheid word beskenn sonder om iets daarvoor terug te verwag, met ander

woorde 'n onbaatsugtige dienslewering (Thid.:72).

Die Westerse beskawingsgeskiedenis het oor die afgelope tweeduisend jaar

ontwikkel in die lig van die Christelike evangelie met liefde as die sentrum

daarvan. Volgens die apostel Paulus is dit die liefdc wat ware betekenis aan die
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mens se lewe gee.

In 1 KorintbiiSrs 13 word dit duidelik uiteengesit: "Die liefde is geduldig, die

liefde is vriendelik, dit is Die afgunstig nie, is me grootpraterig Die, is nie

verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik Die, soek Die sy eie belang Die, is Die

Iiggeraak Die, bou nie L 'ek Yal1 die kwaad nie. Dit verbly hom Die oor onreg me,

maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra

alles".

Die meeste van die hunkeringe hier ter sake, kan ondervang word deur die

gesindheid van liefde (Thid:74).

4.4 SameyattiDi;.

Om ware begrip te he vir die agogiese DOod van mense in Elsiesrivier, is die kennis van

die hunkeringe van die mens vir die' opvoeder op alle vlakke van die agogie as

medemenslike begeleiding van kardinale belang.

Dit beteken egter dat die skepping en onderhouding van 'n gelukkige en stabiele

sameJewing vereis dat die eg menslike hunkeringe erken en respekteer word. In die geval

van Elsiesrivier het die menslike hunkeringe 'n besliste uitwerking op die gemeenskap.

Daar beers byvoorbeeld 'n toestand van a1gemene ongelukkigheid, en dis juis om die rede

waarom die gebied sit met allerhande maatskaplike vraagstukke. Vir sommige in die

gemeen' .ap is hulle Die meer seker wat die oorsaak van hul gevoel van ongelukkigheid
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en die heersende rnaatskaplike vraagstukke is nie. Ander weer, (dit het beslis na vore

gekom met die onderhoude met sonunige mense in die gemeenskap) sou dit toeskryfaan

konkrete oorsake.

Volgens Du Plessis (1996:75) kan 'nheersende toestand van mense met In vae bewuswees

van ontevredenheid met hul bestaande lot en omstandighede, met 'n swak selfbeeld en In

gevoel van minderwaardigheid, cp die langer duui' lei· tot In gemeenskap of samelewing

waarin allerlei misstande heers, waarin onmenswaardige norme geld en menswaardigheid

onderling deur individue aangetas word Dit bet beslis gebeur in die geval van Eisiesrivier.

Volgens Du Plessis (1996:76) is dit belangrik dat die hunkeringe van die mens identifiseer werd

ten einde dit in die opvoeding te verreken. Op so In manier kan die opvoeder dus medebouer

word aan 'n gelukkige, stabiele en florerende samelewing.

Dit is om hierdie rede waarom daar in hoofstuk 5 gekyk word na voorstelle tot die

verligting van die agogiese nood met spesilieJ:w.-ve!"l.!YSL11gn ~a.gemeenskapskol1eges.
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HQOFSTUK 5

Riglyne vir die moontlike bekamping van die agogiese nood

met spesifieke verwysing na Gemeenskapskolleges:

5.1 Inleiduw

In die vorige hoofstukke van die studie is gewys op:

*

*

*

die agogiese nood wat wereldwyd by mense voorko~ maar by spesifieke

gemeenskappe op 'n besondere, unieke wyse manifesteer.

die verband wat bestaan tussen die agogiese nood en die hunkering van menswees.

die besondere gesteldheid van die agogiese nood in die Elsiesrivier gemeenskap.

In bierdie hoofstuk word gefokus op moontlike wyses waarop die agogiese nood in die

Elsiesrivier gemeenskap verlig kan word. In hierdie verband word die rol wat

gemeenskapskolleges ten opsigte van agtergeblewe gemeenskappe in die algemeen, en in

Elsiesrivier in die besonder, kan spee!, onder die soeklig geplaas.

Suid-Aftika is een van daardie Iande wat beskik oar ontwikkelde sowel as ontwikkelende

gemeenskappe. Tiperend van die onderwys van 'n ontwikkelende land is sy lae, maar ook steed~

groeiende deelnamekoers, hoe uitsaksyfers, 'n tekort aan voldoende gekwalifiseerde onderwysers

en oorbesette fasiIiteite (FJartders, 1995:31).
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Ook is die staat nie in staat om in die vraag na onderwys te voorsien nie, en dit gee aanleiding tot

'n kettingreaksie van ander probleme.

Die agterstande wat in die ontwikkelende gemeenskappe opgebou het, moet as deel van die

onderwysvemuwing reggestel word. Daar gaan dus kortliks verwys word na die verskeie

kategoriee van agterstande wat jn die onderwys onderskei word (The Teacher, 1997:14).

Die bree sosio-ekonomiese agterstande wat 'n invloed op die onderwys kan he.

Byvoorbeeld ekonomiese er. behuisingsagterstande dra by tot die gebrek aan 'n

bevredigende leerkultuur.

Tekorte aaIJ. fisiese onderwysfasiliteite. Om onderwysprobleme oor die algemeen op te los,

is die uitwissing van agterstande van absolute belang.

Die gehu1te van die onderrigproses as sodanig en die geleenthede tot betrokkenheid by die

onderwys vir die ouecgemeenskap.

Oplossings moet dus gevind word om die onderwysstelsel vir die meerderheid Suid~AfrJamers

aanvaarbaar te maak, sodat hulle begrip en steun daarvoor verkry kan word.

Dit moet egter ook in gedagte gehou word dat daar geen kitsoplossing vir die situasie is me, want

'n onderwysstelsel kan nie oornag verander nie. Suid-Afrika maak deel uit van die Derde Wereld

en Du Plessis (1996:163-169) wys daarop dat om die probleme van die derde wereld aan te

6'Preek, moet daar weer opnuut en kreatiefgedink word aan sy probJeme, sonder om noodwendig

vas te hOll aan die beproefde wyses van onde:-..rys - voOrSiel1L,g soos ~n die ontWlkkelde lande.
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5.2 Moontlike yoorstelle tot die verlit:tinc yan op~gkugdice nooit

Die bestaande skool~ en onderwysstelsels van Suid-Afiika Jean nie voJdoende voorsicning maak

vir agtergebJewe gemeenskappe se agteruitgang en behoeftes nle (Camoy & Sanoif: 1990).

Kellerman (1995:128) wys tereg daarop dat onderwys- en leergeleenthede uitgebrei beboort te

word om ook informele, nie-fo~Je en kompensatoriese onderwys in te sluit. Pretorius (1987: 14)

aangehaal deur Kellerman beweer dat gedepriveerde gemeenskappe nie deur 'n enkele ofselfs

kategorie van programme opgehefword Die.

Dit is dus van abIDlute belang dat gedepriveerde gemeenskappe se opheffingsprogramme 'n gwot

aantal algemene en spesifieke opheffende opleidingsprogramme moet insluit. Volgeru; die

~ (1984:13) beteken "kategorie" alle vonne van nie-formele onderwys wat

afgestem is op die bevordering en verbetering van Jewenskwaliteite vir die totale gemeenskap, ten

aansien van 'n bree verskeidenheid van beh...... ,;ftes soos ten opsigte van fisiologiese, cmosionele,

~~si~le, sekuriteit, status en seiiVerwesenliking. Nie-formele onderwys is as gevolg van sy

besondere soepel moontlikhede by uitstek geskik om te voorsien in die besondere behoeftes van

spesifieke gemeenskappe (lJUPlessiS;19Y6j;"Dok veikiaar Van Loggerenberg OOt "Non-formal

provision is directed towards literacy, induction, in-service training, retraining, support

programmes ... ad hoc needs, a second chance for those who either never entered the formal

system ur left it early, upgrading ofindividuals with inadequate educational levels so that they

can re-enter the formal system, satisfying the demand for leisure time activiJ'ies that can be

carried out with a minimum o/preparatory instruction ll (Du Pessis, 1996:164).
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Pretorius (1987:106) wys ook tereg daarop dat die verligting aan die nood omvattende

kompensatoriese strategiee moet insluit waarby die talle opvoedkundig ~n rnaatskaplike

bulpvenoote en -aksies betrokke moet wees. Volgens hom moet hierdie strategiee gerig wees op

die kind. skool, die gemeenskap. die sakewereld asook private ondernemings.

Ben van Suid-Afrika se grootste probleme is die snelle bevolkingsgroeL Jordaan (1991:19) wys

daarop dat al hoe meerjo~nsevolwassenheid bereik sonder dat hulle enige skoolopleiding of

slegs primere skoolopleiding ODtvang het. Bevolkingsgroei kan beslis as een van die grootste

cnkelc fBJctore beskou word wat die mense 1ewe bedreig (LUR vir Onderwys: Olckers. 17 April

1997),

'n Groot probleem in gemcenskappc in gcdepriveerde areas is die feit dat baie van die leerlinge

die stool te vroeg verlaat sonder dat bulle cnigC' werkvaardige of kwalifikasi~svan een 0 f ander

aard verwerfhet waannee kos verdien kan word. Uiteindelik gaan dit tog ailes oor opvoeding.

"Voed "n man op, en by kan homself voed" (Gesprek met Kellerman: 22 Julie 1997). Ook

belar.ifik. is die feil ciat be.ie '.1U1 diegene wal die skool vroeg verlaat. reeds as volwas')enc~

aekLuifi5ccr word. wat nog verder druk op ondcrwys plans.

OcdeprM:erde gemcemkappe gaan hand aan hand mel ontocreikendc ouerskap. Die gesin bet as

die belangrikste opvoedingsiru.1itusic misluk as gevolg van verskillende faktorc saos armoede.

wcrkloosheid. dwelms. alkohol misbruik ensovoons (LUR vir Onderwys: Dickers, 17 April

1997).
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Omdat agterstande gepaard gaan met ontoereikende ouerskappe en die ouer die draer van die

gesin en die sentrale fokuspunt van 'n gemeenskap is~ is daar dus 'n groot nood by ouers of

volwassenes sover dit opvoeding betref.

Dit word aanvaar dat volwassenes, net soos kinders, die reg tot leer het. Volgens die World

Education Report van 1991 van Unesco vonn die jeug maar slegs 'n gedeelte van die "education

for all". Volwassenes, veral die wat ongeletterd is, verteenwoordig die ander gedeelte.

Dit is van absolute belang dat lewenslange leer beklemtoon moet word~ want dit stel die mens in

staat om homselfte ontwikkel en aan te pas by verandering.

5.3 Voorstelle tot die yer!Wing van opvoedlrundi2e ckprivasie

5.3.1 Lewenslqe onderwys en YOQrt2esette Qnderwys

Lewenslange onderwys dui op die organisatoriese en didaktiese struktuur, asook op die

strategi~ wat leer toelaat om plaas te vind vanafdie kinderjare tot volwassenheid (Sutton

in Husen & Postlethwaite, 1994:3416).

Die individu is altyd agogies sorgbehoewend. Hy moet daarom in elke fuse van sy

agogiese ontwikkeling opvoedkundig ondersteun word (Du Plessis; 1996:166). Volgens

die Nepi-verslag (1993:9) siuit lewenslange onderwys formele. nie-formele en infonnele

leer in, wat dwarsdeur die individu se lewensduur plaasvind. Dit stel die individu in staat

om die volste moontlike ontwikkeling in sy persoonlike. sosiale en professionele lewe te
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behaal.

Onderwys moet lei tot die skep van beter beroepsmoontlikhede wat weer aanleiding gee

tot die vonning van die persoonlikheid en dus tot vollediger volwassenheid (Du Plessis,

1996:166).

Dolff(Du Plessis, 1996:167) wys tereg daarop dat die tradisionele opvatting OOt die lewe

in twee fases verdeel kan word, word al hoe meer vervang deur die begrip dat

georganiseerde leer nie beperk is tot die aanvanklike leerfuse op skool me. Dit is egter

nodig dat, in Derde Wereldse omstandighede, voortgesette onderwys as In

opvoedkundige domein aanvullend tot die verpligte skoolonderwys ingestel word.

Voortgesette onderwys verwys hoofsaaklik na onderwys wat plaasvind na basiese

onderwys voltooi is (Sutton in Husen & Postlethwaite, 1994:3416). Voortgesette

onderwys as die voortsetting ofhervatting van die georganiseerde leerproses voml dan

'n omvattende, inter-verbonde en geiiltegreerde leerproses met die voorskoolse en

skoolonderwys programme.

Volgens Du Plessis (1996:167-168) het daar in agtergeblewe gemeenskappe, die vraag

na lewenslange onderwys OIl opvoeding 'n veel dringender karakter aangeneem. Die

instelling van basiese, a1gemeen-vormende onderwys is wat hierdie gemeenskappe betref,

me suksesvol om die individu voldoende voor te berei vir In suksesvolle

volwassenheidslewe me. Dit kom daarop neer OOt die skool alleen dus nie meeT in staat

is om in die leerbehoeftes van mense te voorsien me. Daar moet dus gesoek word na 'n
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ander soort onderwys en opvoeding wat in hierdie leemte kan voorsien. Dit moet beide

remedierend kan mwerk om die agterstande in te haa1 en die individu die nodige agogiese

bystand vir 'n lewe van selfhandhawing binne die veranderende samelewing te bied.

5.3.2 Nie-forroele Ondenyys

Volgens Berkhout en Bondesio (1992:53) kan nie-formele onderwys ingestel word om

die onderwysbehoeftes van 'n bepaalde groep mense op kort termyn. te bevredig. Dit

beteken ook Die clat hierdie tipe programme op 'n gereelde grondslag aangebied word me,

en is ook nie noodwendig ingestel op die verwerwing van nasionaal erkende

onderwyskwalifikasies me. Nie-formele onderwys kan in drie kategoriee ingedeel word,

nl.:

nie-formele basiese onderwys wat probeer om mense te help om ontbrekende kwalifikasies

teverwerf;

nie-fonnele beroepsgerigte onderwys en vaardigheidsopleiding wat na onderwys

programme verwys wat die opheffing en ontwikkeling van 'n gemeenskap ten doel stel;

nie-formele onderwys vir vryetydbesteding wat na programme verwys wat gerig is op

effektiewe vryetydsbesteding (l11id:53)

Volgens Du Plessis (1996:164) is die teikengroep vir hierdie soort onderwys meestal

persone wat reeds biologiese volwassenheid bereik het. Hulle benodig egter basiese

onderwys, die soort inhoude wat hulle reeds in hulle kindeIjare moes geleer het. Dit korn

daarop neer Jat dit gaan om basiese geletterheid, die vermoe om te lees, te skryf en

79



berekeninge in tenne van syfers uit te druk.

Die groot behoefte aan nie-formele onderwys in Suid-Afrika word beklemtoon deur die

hoe persentasie ongeletterdes, die hoe uitsaksyfer asook die behoefte aan nie-formele

onderwys vir diegene wat Standerd twee behaal het, maar nie Standerd agt bereik het nie

(Dostal: 1984:21).

Wat die kurrikulum van hierdie tipe onderwys betref, mo~t die behoeftes van die individu

en die gemeenskap van die bepaalde tyd en 0mstandighede in aanmerking geneem word.

5.3.3 ~andsondenji

Torsten Husen en Postlethwaite (1985:1432) defineer afstandsondenig soos volg:

flEducation which either does not imply the physicalpresence o/the teacher appointed

to dispense it in the place where it is received, or in which the teacher is present only on

occasions orfor selected tasks. "

Volgens 'Wyngaardt (1993:11) dek afstandonderrig 'n wye veld, daarom kan dit effektief

toegepas word om te help met die agtergeblewenes. Dit is ook meer koste-effektiefas die

formele onderwys en kan dus beter toegepas word om die agtergeblewenes te help.

Luidens In toespraak deur destydse Minister van Nasionale Opvoeding, P. Marais, 7

September 1997, lli 'n kooperatiewe poging nodig vir die verbetering van onderwys. 'n

Ontleding van sy toespraak dui daarop dat hy meen dat sommige van die mees tergende
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probleme in ODS land se huidige onderwysvoorsiening by wyse van afstandonderrig

doeltreffend aangespreek kan word. Hy noem dat afstandonderrig kan help met die

volgende:

Die basiese opvoeding vir 'n groot aantal kinders van skoolgaande ouderdom wat om een

ofander rede nie 'n skool kan bywoon nie.

Die basiese opvoeding vir groot aantal ongeletterde ofsemi-geletterde volwassenes

Die verbetering van die kwaliteit van opvoeding wat tans plaasvind.

Die skep van gelyke opvoedkundige geleenthede.

5.4 CieDleenskapskOlleaes

5.4.1 Die Ciemeens1a}pskollege

5.4.1.1 Wat is die funksies van die Gemeenskapskollege?

Dit maak nie saak watter verskeidenhede gevind word tussen verskillende

Gemeenskapskolleges me. Hierdie kolleges is gemeenskapsbaseerd en

foleus plaaslik (Strydom, Bitzer en Lategan; 1995:3). Die

gemeenskapskollege is veral bekend vir sy filosofie om almal in 'n

g~pte dien (ras, geslag, geloof, taal, opvoedkundige behoeftes).

''The colleges are regarded a critically needed resource for employees of

business. industry and goverment in the USA for that country to remain

competitive in the global economic race (American Association of

Community Colleges 1993:6)".
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Die feit dat hierdie kollege ahyd probeer om die gemecnskap se behoeftes

te bevredig het egter gelei tot +n wye aanvaarding van gemeenskapsdienste

as +n belangrike funksie van hierdie instWlSie van boer onderwys

(Herlacher; 1989: 150).

Gemeenskapskolleges word deur studente gebruik ter voorbereiding vir

werkgeleenthede of bevordering Dit is om die rede dat

Gemeenskapskolleges ook na vore tree as "people's coUeges" soos hulle

oorspronklik belend gestaan het (Vaughan; 1989: 15).

Adelman {1992:22-23} beskryfd,ie ti.mksies van Gemeenskapskolleges:

"The community college has an occasional role. This means that the

institution easily accomodates a variety of decisions to engage in

intentional learning within a fonnal organisation. An institution capable of

an occasional role must be very flexible, tractable and penetable.

The community college functions as an intermediary institution a way

station or stepping stone or gap-Mer for individuals in transit from one

status to another.

The community colleges casts the role of "testing ground". That is, the

institution provides individuals with a chance to increase their tolerance

for and interest in post-secondary education" .
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5.4.1.2

Die verleogde missie verkJaring van 'n navorser (Gleaser; 1980: 16) beskryf die

verskillel¥1e fimksies van die gemeenskapskolleges baie boed: "The encourage and

ftldlitale lifelong learning. with community as process and product",

Bogenoemde verklaring bring mens dus by die karakteristieke aard van

gemeenskapskolleges.

Die l<arakteristieke aard

Shippey (Kellerman, 1995: 178) noem dat aan die begin van die 20ste eeu en met

die ontstaan van die junior staatskollegcs, het die Junior Kollege '0 verandering

ondergaan. Daar was al hoe meer 'n verskuiwing na gemeenskapsbetrokkenheid

en '0 grote!' samewerking met die handel en nywerheid sodat die kolleges verander

het van die voormalige eksklusi~wp'. duur, beperkte, private sektor, in '0

gemeenskapskollege met 'n komprehensiewe funksie.

Cohen en Brawer (1987:4) verwys na hierdie tipe kollege as die kollege van die

tweede lams, om diegene wat om eeo ofander rede nie die geleenthede gehad of

benut het nie, nog '0 geleentheid te bied. Ook praat Cohen en Brawer (1987:4)

van hierdie instansie as die "skepper van geleenthede" vir aile soorte mense en

individue.

Volgens Gleaser 1980:5 is die Amerikaanse Gemeenskapskollege baie buigbaar

in hul werkswyse. Volgens Cohen en Brawer (1987:2) het die kolleges vir die

83



volgende i!esorg: "Occupational programmes were organisedfor students :.t!eking

Job entry. Massive remedial programmes were installedfor students who ccul.:

not read. Courses were offered at the students' convenience, day and night on

campus and of: Post academic sins were forgiven as the college accepted

students who had done poorly in high school or in prior college studies". Gleaser

(1980:5) wys tereg daarop dat hierdie kolleges altyd bereid is om te verander soos

die gemeenskappe verander na gelang van omstanci;~de, uitdagings ensovoorts.

Deur die buigsame ingesteldheid van gemef IskoUeges is dil moontlik om

eruge gemeenskapsbehoeftes aan te spreek.

Ook word die personeel van hierdie kollege,<; aar,.g:1;.1DOeiiig om n.:.r..~fe tnvuntlikhedc

te ontdek en te ontgin.

Die nukleus van die gemeenskapskoUege se bestaan word cleur die volgt:nde

hoofkenmerke gekenmerk (USAlD; 1996: 11 ):

Developmental: to ensure that the student acquires transitional skills to be able

to perfonn college level work

TnlDSrer/articulation: to ensure that the school's curriculwn is comparable to

that of four-year colleges so credits are transferable to the institutions

Vocational: to ensure that students are able to acquire vocational training which

will enable them to secure employment.
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Gemeenskapskolleges word ook beskryf as "open-door"- kolleges (Du Plessis, 1996)

Volgens Cohen en Brawer (19~7:2-3) het gcmecnskapskolleges die vryheid om errlge

student tot die kollege toe tc laat. ongeag sy bepaalde omstandighede, ook dieger'le wat

nie deur enige ander sisteem gehelp kan word nie. Ook word die kollege gekerunerk as

'n insta'l~'':: WJl ~eweldige klem plaas op die sukses op die "exit level" eerder as die

tekorte aan kwalifikasies by die "entry point" (lJSAID, 1996; 13).

As gevolg van die funksies en kerunerke van Gemecnskapskolleges. is dit duidelik dat die

student wat so On kollege bywoon, On sekere profiel het. Dit is dus belangrik om te kyk rut

wie die gemeenskapskollege studente is.

5.4.1.3

5.4.1.4

Die GemeenskapskoUeae student

Warren (1989:215-221) katcgoriseer Gemeenskapskollege studente in die

V.S.A. as hoofsaaklik dames. volwassenes, deeltydse studente van

verskillende ouderdomme en etniese minderheidsgroepe. Wat Suid-Afrika

betrer, sal daar twee kategoriee bygevoeg word. naamlik jeug wat me

meer skoolgaande is nie asook werklose volwassenes. tel oIIYl die Idem

eerder op die etniese meerderheidsgroepe en me minderheidsgroepe, soos

in die geval van V.S.A. nie, sou val.

SaroevattiIJi

Oit is dus duidelik dat Gerneenskapskolleges reg van die ~gin van hut
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bestaan in die V.S.A. susksesvol was. Dit het dus 'n erkendc plek as

volwaardige onderwyo;inrigting in die onderwysbedeling verwerf

(Kellerman; 1995: 187). Dil het sy erkenning verdicn op grond van die

suksesvolle wyse waarop dit voorsien in ·n bepaaJde nood aan

opvoedkundige bystand wat by On ~ien1ik.e deel van die Amerikaanse

bevolking bestaan.. vera] diegene uit die agtergeblewe gemeenskappe wat

nie by die konvensionele onderwysinrigtings kan baat vind me.

5.5 Die betekenis van Gemeenskapskolleies vir Sujd-Afrika

5.5.1 InleidiDi

Oit is vanselfsprekend dat die Amerikaanse stelsel van Gemeensk...~pskoneges nie direk

oorgedra kan word na Suid-Afrika Die, maar dit is tog nodig om die model te analiseer om

sodoende moontlike oplossings te vind vir behoeftes wat daar bestaan in onderwys en

opleiding waarvoor daar Die voldoende voorsiening gemaak word in bestaande instansies

nie. In die eerste plek, neem die huidige post-skoolstelsel in Suid-Afrika me die behoeftes

van gemeenskappe, vera! die in agtergeblewe gebieue in aanmerking nie. Neem Elsiesivier

as voorheeld. Ook neem dit nie die gebruikmaking van menslike poteosiaal in

gemeenskappe in verhouding van die behoeftes van handel en industriee, in aanmerking

nie (USAID; 1996: 13).

Dit is dus nodig am druk uit te oefen op nasionale en provinsiale regeringstrukture vir die

gebruikmaking van huidige sowel as ongebruikte infrastrukture, byvoorbeeld

onderwyskolleges, tegniese kolleges, vaardigheid opleidingsentrums asook
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gemeenskapsentrum tasiliteite wat pas by die Gerneenskap'iko~t.' konsep (/J}iJi 131.

Professor Sibusiso Bengu. Minister van Onderwys. het op'n nuuskonfereosie gc::se :"In

orderfor a country to be internationally compe,iI~ve. its education and traininK syslem

should be compatible with those in the rest ofthe world",

5.5.2 Die Witskrifoor Onderwys en Opleidini

Die Wrtskrifhet die afWesigheid van 'n ware nasionale onderwysstelsel in Suid-Afrika as

il belangrike probleem geidentifiseer. Ook bevat dit cedes vir die noodsaaklikheid van

onderwystransformasie in Suid-Afrika.

Daar is tans 'n sterk klem op ekonomiese groei en werkskepping. Suid-Afrika

vonn dee) van 'n globale ekollOmie en dus moet ons in staat wee~ met ander Jande

vir 'n deel van die wereldmark mee te ding.

Die Arbeidsbeweging is van mening dat jongmense vir werkloosheid opgevoed

word, daarom eis hulle dat jongmense toegerus word om in die arbeidsmark mee

te ding wanneer hulle die skool verlaat. Om die rede beklemtoon die Witskrifdie

integrering van onderwys en opleiding.

Volgcns die Witskrif(1995:32) is daar "cen institusionele innovdSie wat die Ministerie

graag sp0edig willaat ondersoek" en dit is gemeenskapsonderwys sentrwtlS. Volgens die

Wrtskrif(1995:32) is daar reeds prototipes van sulke sentrums in bedryf in sommige Suid

Afrika2nse gemeenskappe. Volgens die Minister van Onderwys (25 Mei 1995): "The
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C>miat dlie ~ps\;o!lcges ,,"onscp vir Suid-:\fiiKa ta.al'nlik nuut is. mod die klem

me SIO seer val op die :iUk.<ieS \-an hierdie tipc kolkge \-tr ons land me. maar '~wer op die

bctekenis ....an so 'n Slel.se! ..iT Suid-Afiika.

5.5.3 Pic betekenis van &emeenskapskoUe~es vir Suid-Afrika

In Suid-Afrika kan gemeenskapskoUeges "n hele aantal betekenisse he wat die volgende

insluit:

Om stUdente toe te rus met post-sekondere en beroeps kwalifikasies

Om remedii!rende werk te doen veral op die gebied van Wetenskap en Wiskunde

Om te funksioneer as '0 volwasse onderwysinstansie

Die voorbereiding van studente vir universiteits studies (Stuart; 1992:14)

Kellerman (1995:355) WYS ook tereg daarop dat gemeenskapskolleges 'n opvoedkundige

tuiste moet hied aan daardie deel van die bevolking wat buite die norrnale staatsvoorsiene

onderwysstruktur staan. Hulle sluit persone in bo die ouderdom van skoolpligtigheid, van

wie die meeste ongeletter~ half geletterd, onopgelei (ongeskoold) vir 'n werk en

onbekwaam is om van die geleenthede wat die samewerking aan die norrnale volwassene

hied. suksesvol gebruik te maak. Dit is belangrik dat hierdie persone op enige ouderdom

en met of sonder enige formele kwalifikasie tot die gemeenskapskollege kan toetree.

Wanneer hulle 'n afdoende kwalifikasie behaal het, moet hulle tot die

hoofstroomonderwys se instellings kan toetree en by onderwysprogramme kan inskakel
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wat lei tot fonnele onderwys kwalifikasit:s (l12kl:355).

5.5.4 Pie NEPI-yers!aa OOT Post~SekondeTe Onderwys

In drie verslae van die ''National Education Policy Investigation" (NEPI) word claar egter

verwys na Gemeenskapskolleges.

In die venlag oor Post-sekondere onderwys (NEPI: 1992) word daar melding gemaak

van '0 nuwe of'n getransformeerde kollege sektor (community and/or bridging colleges)

tot die post-sekondere onderwysstelsel as '0 komponent van enige toekomstige post

sekondere onderwysbeleidstruktuur (NEPI; 1992:118-119).

Die Framework Report (1993) wei ook uit oor die konsep van Gemeenskapskolleges.

Dit verwys na '0 oorbruggingskoliege wat gelykheid sal versnel deur 'n bykomende kanaal

wat tot post-sekondere onderwys sal voorsien vir diegene wat moontlik post-verpligte

skoolkwalifikasies kortkom. Mohamed & Daniels (1993:1) se siening oor die NEPI

verslag en gemeenskapskollege 11 Although NEPI has not yet formulated a definite policy

t:n community colleges, NEPI regards it as the primary function of the community

college, to offer vocational educafion and basic education programmes".

Ook word enkele idees van die NEPI-verslag wat betref gemeenskapskolleges as volg

opgesom deur Mohamed en Daniels:
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and output". Volgens hulle moet daar dus geen diskriminasie wces wat betref geslag, ras

ofklas nie.

Ook moet dit duidelik wees dat gemeenskapskolleges nie plaasvervangers is vir die

akademiese ondersteuning en oorbruggings programme van universiteite kan wees nie.

Mohamed en Daniels (1993:5) som dus die NEPI.verslag oor gemeenskapskolleges as

volg op :

"The NEPI modeljor the community college sector and the post
secondary education system as a whole emphasises equi(v as a
goal... it provides useful guidelines for the developmelll of a
college system, which takes redress and the creation ofequality
seriously. "

5.5.5 Die doelstelli'lis van die Gemeenskapskolleie

Volgens Kellerman (1995:356) moet Gemeenskapskolleges die volgende doelsteUings

nastreef, hoewel dit nie as statics beskou moet word nie:

Voorsien "lac vlak" kursusse wat vir oorplasing en opwaartse mobiliteit in aanmerking

geneem kan word.

Om gestruktueerde onderwys-, opleidings·· en ontwikkelingsprogramrne daar te stel wat

genoegsame geleenthede vir studente bied om suksesvol te kan wees.

Bied geselekteerde beroepsgerigte kursusse en programme aan wat uitloop op

onmiddel1ike indiensneming.

Voorsien en k06rdineer algemene onderwys en bcroepsgerigte onderwys geleenthede om

by studente se aanlegte en belangstellingsvelde aan te pas.
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~. s:tudente 51:~e en~e~~-ddeam re~

Voorsien 3lgcmene ('adcn\~'5mOO~W31 <fie m.n.i.T.x:ie:sosiik nn.iti\.~}{aeGc m

inteDdaueEe keonis en prestasie sal omspan..

Voorsien reekse studentedienste ter ondersteuning sodat studentc kan onrluik en

bchoorlike doeiwitte nastreet:

Hied geleenthede aan studente wat insluit: sosiale, J...-ulturele. mu1tiku1terele en

ontspanningsaktiwiteite wat kan lei tot leierskapsontwikkeling, seltbecldontwikkeling,

spanwerk, sosiale declname, burgerskap. verhoudingsbou en tydhenutting.

Bied voortgesette onderwysprogramme en gemeenskapsdiens programme aan wat kan

hydra tot ekonomiese ontwikkeling van die individu sowel as die area, streek ofgebied.

Dit kan ook insluit: persoonlike verrykingsgroei, oplossings vir maatskaplike hindernisse

ofenige geidentifiseerde hehoefte deur die gemeenskap.

Kellerman (1995: 278) wys ook tereg daarop dat 'n gemeenskapskollege nooit 'n n~iatus

quo" kollege moet wees nie. Dit moet 'n doelstelling wees om voortdurend vir

verandering voorsiening te maak, om die steeds veranderende behoefte van die individu

en gemeenskap te akkomodeer.

5.5.6 Die IDQontlike Qydra Van ~meenskapskol1eaes tot die Herkonstruksie en

Ontwikke1inaswvaram WOP)

In die H.O.P. word die volgende ses punte vir rekonstruksie en ontwikkeling beklemtoon:
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The RDP should be an integrated and sustainable prograrrune

It should be a people-driven process

It must provide peace and security

Nation-building must be a key goal

it should link reconstruction and development

and it must contribute to the democratisation ofSouth Africa (RDP 1994:4-7)

Die bydra wat die gemeenskapskollege tot die programme van H.O.P. kan Jllal\k, is dus

ekonomies van aard.

Volgens die H.O.P. (1994:18) Ie die sleutel tot ekonomiese veranderinge by die skepping

van genoeg werk vir die wat wi} werk en die voorbereiding van mense vir hierdie werk.

Om <lit te kan bewerkstellig, moet nuwe tegnologie ontwikkel word om sodoende Suid

Afrika se betrokkenheid tot die wereld ekonomie uit te brei. Hierdie is seker die enigste

manier hoe ons langtermyn groei en oodewing kan verseker. Werkers moet blootstelling

kry wat betreflewenslange onderwys en opleiding.

Die uiteindelike doel is dus om 'n Suid-Afiikaanse gemeenskaps "adjustment and training

strategy" nan te neem. Die opleidingsbeleid moet dus die behoeftes omvat van die hele

werkmag. Dit sou die volgende insluit:

i) benadeelde werkers

ii) nuwe werkers

iii) werkers wie lewenslange vaardigheidsontwikkeling benodig
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iv) eo verplaasde werkers.

As bogenoemde dus in ag geneem word, sal gemeen.<;kapskollt'ges '0 besoodere funksiooele

posisie kan beklee binoe die H.O.P. Gemeeoskapskolleges sal '0 belangrike bydrae lewer tot die

verbetering van die lot van ODS gemarginaliseerde bevolking. Dit sal bestis die moontlikheid skep

vir die toetrede tot die arbeidsmark.

5.5.7 Pie kurrikulwn en die KemeenskapskoUe~

Gemeenskapskolleges sal'n alomvatteode verskeidenheid van kursusse aanbied wat pas

by die gemeenskap waarbione dit funksioneer, wat verder voorsiening maak. vir die

spesifieke ekonomiese, tegnoiogiese eo ontwikkelingsbehoeftes van 'n sekere area.

Gemeenskapskol1eges moet, wat bettefdie ei.se wat aan hulle gestel word, veeldoelige

kurrikula aanbied wat strek van kursus<;R' oor geletterdheid tot by universiteitsvlak eo

algemene kW'susse (Singh; 1995:49).

Pit is ook belangrik dat die kurrikula wat ontwikkel gaan word cleur

gemeenskapskolleges, die onderwysagterstande wat veroorsaak is deur diskrimeoerende

apartheid strulct.ure in aanmerking gaan neem. Pie nuut-ontwikkelde kurrikula sal egter

metodologiee gebruik wat studente makliker sallaat aanpas by die post-skooisteisei.

Die Minister van Onderwys. Prot: S. Bengu bet in '0 toespraak oor Gemeenskapskolleges

in Julie 1995 die voIgende gese .. The essence ofcommunity college education should

combine the principles ofa learner-centered approach, life-long learning, flexibility in

93



course-provision, the removal ofbarri,qrs to access, the recognition ofprior learning and

experience, the provision oflearner support, the construction oflearningprograms in

the expectation that learners will be successful/ and the maintenance ofrigorous quality

assurance over the design oflearning materials and support systems.

Die gemeenskapskollege moet dus binne die "National Qualifications Framework (NQF)U

werk, wat meganismes sal voorsien in kwaliteit gemeenskapsopvoeding. IDerdie

meganismes sluit ook maniere in waarop leerders in gemeenskapskolleges erkende

krediete en kwalifikasies kan opbou om hut studies voort te sit.

Dit is ook van absolute belang dat kursus ontwikkeling by gemeenskapskolleges altyd in

oorleg met die gemcenskap waarin die kollege gelee is, gedoen word (Singh:1995:61).

5.6 Die moontlikheid van On GemeeoskapskoUe2e in Elsierivier:

Elsiesrivier het 'n besliste behoefte aan 'n gemeenskaps leersentrum vir volwasse opvoeding, veral

gesien in die 1ig OOt die meeste volwasse inwoners halfgeletterd ofongeletterd is. Die groot tekort

aan behuising, so we! werkloosheid, drank en dwelmmisbruik, smokkelhande~

bendebedrywighede, verkragtings, inbrake en enkelouers is aanduidings van hoe ernstig die

behoefte is van die gemeenskap.

Diegene van die gemeenskap met wie claar gesprekke gevoer is oor die moontlikheid van 'n

gemeenskapskollege in Elsiesrivier toon 'n besliste belangstelling in so 'n sentru..-n.
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Wat van absolute belang van so 'n Gemeenskapskollege is, is dat daar beslis voorsiening gemaak

moet word vir onderwys ooreenkomstig rnense se bekwaamhede, aanlegte, belangstelling en

behoeftes van leerders sowel as die gemeenskap in die geheel Dit sal verseker dat aan elke lid van

die gemeenskap 'n geleentheid gebied word om sy vermoens tot die maksimum te ontwikkel. As

gevolg van die groot verskeidenheid probleme in die gebied, moet dit ook soepel wees ten opsigte

van toelating en moet dit beslis 'n oopdeurbeleid handhaaf. Soos aangetoon het die navorsing

bevind OOt Iae vlakke van geskooldheid en geletterdheid algerneen voorkom. Hierdie agterstande

mocnie in die weg van voornemende leerders staan en hulle verhinder om iets te word nie. Dit

beteken ook dat die opvoeders by so 'n kollege buigsaam moet wees, veral wat hul opvoedingstyl

betrefom sodoende by die besondere leerbehoeftes, probleme, strewes en eienskappe van leerders

aan te pas. Kellennan (1995:286) noem in hierdie verband OOt dit dikwels die opvoeder se gedrag,

asook die instelling se klimaat is, wat 'n deurslaggewende faktor vir sukses is.

In die VSA staan hierdie instellings ook bekend as "the peoples college" wat

gemeenskapsinspraak impliseer. Dit beteken beslis nie oorheersing me. Dit korn daarop neer dat

die gemeenskap inspraak moet he deur verteenwoordigers in en oor onderwysgeleenthede asook

bestuursaangeleenthede. As gevolg van die tipe mens in hierdie gebied, sal elit 'n besliste bydra

Jewer tot 'n positiewe houding van die gemeenskap ten opsigte van so '11 instelling asook die

vooruitgang daarvan. Ben van die hoofbesware teen die vroeere Departement van Onderwys en

Opleiding, is die feit dat die gebruikersgemeenskap geen seggenskap ofillspraak in die onderwys

of tipe onderwys gehad het me. Gemeenskapsinspraak beteken ook aktiewe

gemeenskapsbetrokkenheid in die vorm van identifisering van behoeftes, besluitneming,

bevoegdhede, beplanning en bestuur, sowel as probleemoplossings. Die mense sal harder werk

aan planne waaraan hulle 'n aandeel gehad het. So word gemeenskapsbetrokkenheid verseker.
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Eisiesrivier beskik ook oor 'n groot aantal werkgewerorganisasies, werknemerorganisasies,

inrigtings vir formele onderwys en opleiding, asook gemeenskapsorganisasies wat die

moontlikheid van so 'n gemeenskapskollege verder versterk. Dit geld ook vir die plaaslike

gemeenskapsleiers, die ekonorniese gemeenskap, kerkleiers, spesifieke kultuur- organisasies

ensovoorts.

Indien hierdie instelling Elsiesrivier se behoeftes aanspreek, sal dit beteken dat dit die aanvaarding

van die gemeenskap sal kry, met ander woorde, die instelling word dus as legitiem en relevant

aanvaar. Die tekort aan legitimiteit was een van ons grootste fundamentele probleme met die

vorige onderwysstelsel. Legitimiteit k-..an slegs verkry word as onderwysinrigtings die produk lewer

wat deur die beroepswereld verlang word. Die gemeenskapskoliege moet dus 'n kollege wees vir

die gemeenskap deur die gemeenskap.

Kellennan (1995:326) wys onder andere na die profiel van die tipiese teikenmark vir 'n

gemeenskapskolleges. Dit is sterk ooreenstemmend met die profiel van die gemeenskap van

Elsiesrivier:

• 'n gebrek aan motivering en lae akademiese afronding;

• 'n lae intellektue1e selfbeeld;

• onvertroudheid oor wat dit beteken om student te wees;

• finansiele hindernisse;

• gebrek aan familiebetrokkenheid;

• onwilligheid om hulle gemeenskap of families te -,,'erlaat;

• geneigdheid en gelatenheid om met korttermyn doelwitte tevrede te wees;

• onkundigheid oor stappe wat benodig word am hul doelstellings te verwesenlik
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• verwardheid oor geleenthede en voordele wat hOef onderwys inhou en hulle is naleften

opsigte van hul vooruitsigte;

• konflikterende verwagtings en korttennyn beroepsingesteldheid;

• swak tyds1:'lCnutting;

hoe frekwensie van werklose ouers.

Om 'n funksionele rol in Elsiesrivier te spee~ moet die gemeenskapskolleges die volgende

doelstellings nastreef, gesien in die lig van die behoeftes van hierdie gemeenskap:

• Die voorsiening van "lae vlak." kursusse wat vir oorplasings en opwaartSf: mobiliteit in

aanmerking geneem kan word.

• Om opleiding en ontwikkelingsprogramme daar te stel wat geuoegsame geleenthede vir

studente bied om suksesvol te kan wees.

• Bied beroepsgerigte kursusse en programme aan wat uitloop op onmiddellike

indiensneming.

• Bied voortgesette onderwysprogramme en gemeenskapsdiensprogramme aan wat kan

bydra tot ekonoroiese olltwikkeling van die individu sowel as Elsiesrivier.

Die gemeenskapskollege moet ook voortdurend vir verandering voorsiening rnaak, om sodoende

die veranderende behoeftes van die individu E;ln gemeenskap van Elsiesrivier te akkommodeer.

Elsiesrivier is trouens 'n gebied waar die gemiddelde persoon vir slegs 15 tot 20 jaar woon. SOdra

hy finansieel beter af is, verhuis hy en word sy plek deur andere gevul.

In Gemeenskapskollege kim dus die toestande in Elsiesrivier wat tot deprivasie le4 help hervorm.
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5.7 Samevattjw::

Vir die uitwissing van opvoedingsagterstande en die verligting van die agogiese nood, wat by In

groer, deel van ons gemeenskappe aanwesig is, is Gemeenskapkolleges beslis In effektiewe

onderwysstrategie. Dit is duidelik waargemeem by die bespreking aan Gemeenskapkolleges. Dit

is volkome ingestelop die opvoedkundige behoeftes van die lede van die gemeenskap, sonder

intreepunt'e en 1m, verskillende uittreepunte. Dit is dus van absolute belang, dat hierdie inrigting

eers In geloofwaardige status moet velwerf binne die gemeenskap wat dit moetbedien. Dit

beteken oak dat dit die erkenina en QIldersteunini van die gemeenskap, handel en nywerheid moet

gf,niet.
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