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Opening van die Teoretiese Gedeelte
(Maandag, 24 Jan. I77, 2 nrn.)

Deur
Prof. H.B. Thorn

(Voorsitter, Adviserende Raad op Universiteite)

Koning Lodewyk I van Beiere, groot bewonderaar van studie en ge-
leerdheid, was baie trots op die Universiteit van MUnchen, wat
hy in 1826 gestig het. Dit word vertel dat hy by geleentheid
die universiteit besoek het en, hoogs voldaan met sy handewerk,
aan In beroemde ou professor gevra het: "Hoeveel studente het
u, Professor?" Die ou professor sou kortaf geantwoord het:
"Gode sy dank, nie een nie".

In sy outobiografie, getiteld Das war mein Leben, vertel die be-
roemde Duitse chirurg, prof. Ferdinand Sauerbruch, van In besoek
van ses studente by hom aan huis. Sy hond,vriendelik en stert-
swaaiend, het hulle tegemoet gegaan. Die professor vra sy stu-
dente een vir een waarom die hond sy stert swaai. Toe nie een
iets besonders antwoord nie, sê die professor: "Die saak is baie
eenvoudig: my hond swaai sy stert omdat hy bly is om julle te
sien kom; daarin verskil hy van my: ek is bly om julle te sien
loop."

Dit klink ontsettend: onsimpatiek, hard, skreiend onpedagogies -
~ ..A'1-lA~

sulke terme sou ons gebruik. Die ergste van alles is nog: hier-
JI\

die twee professore was universiteitsmense van gehalte, groot ge-
leerdes van hulle tyd, wat veronderstel was om jongmense op die
weg van intellektuele ontwikkeling te lei.
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'n Mens moet sulke feite egter in die raam van die tyd sien,
en in die raam van universiteitsbegrippe. Hierdie professore
het die universiteitsdosent gesien as die navorser, die man wat
hom in sy studeerkamer en laboratorium met sy eie werk, sy studie
en navorsing, besighou om nuwe bydraes tot wetenskaplike kennis
te maak. Die doseerwerk was vir hulle van weinig belang, en
die studente 'n oorlas waarvan hulle so gou moontlik ontslae
moes raak. Dit is 'n beskouing wat vroeër aan baie Kontinentale
universiteite, veral sekere ou Duitse universiteite, gevind is.
- Terloops, ek het self nog iets daarvan gesien toe ek in die
jare 1928 - 1930 student was aan die Friedrich Wilhelm-Universi-
teit in Berlyn.

In die moderne tyd het daar 'n klemverskuiwing in hierdie beskouing
ingetree. Die idee het veld gewen dat die universiteit nie soseer
daar is vir die dosent nie, maar veral vir die student, en sommige
mense het selfs so ver gegaan om te verklaar dat dit net die stu-
dent is wat tel. Veral Amerikaanse univers it e i.t.ehet die rigting
aangewys: "Universities for the nation!" - so het die populêre
kreet gelui. Universiteite moes sekere deugde by jongmense kweek:
intellektuele wakkerheid, eerlikheid, toewyding, en liefde vir die
medemens, die gemeenskap en die volk - dit het in hoë mate 'n
kwessie van 'n sosiale diens, van karakterbou, geword; goeie
burgers moes vir Staat en volk gelewer word.

Navorsingswerk, as 'n universiteitsaktiwiteit, het relatief mln-
der belangrik geword - dit is wel nog uitgevoer, en indruk-
wekkende resultate is ook gelewer, dog dit het die werk geword
veral van briljantes in spanne in institute, dikwels buite
universiteite om. Universiteite het meer die klem op doseerwerk
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laat val, hulle het meer inrigtinge vir onderwys, hoër onder-

wys, geword. Die slinger het op sommige plekke na die ander

uiterste oorgeswaai - soos aan 'n Wes-Duitse universiteit waar

'n ou professor nie so lank gelede nie met smart aan my gesê

het: "Die navorsingswerk aan die universiteit het ten gronde

gegaan."

Daar hoef, wat die taak van die universiteitsdosent in die ge-

wone sin van die woord betref,-geen onduidelikheid te wees nie:

dit omvat nie net navorsing nie, ewemin as wat dit net doseer-

werk behels. Dit sluit normaalweg albei in, ofskoon 'n mens

sal moet toegee dat daar om besondere redes of in buitengewone

gevalle aan universiteite wel spesifiek navorsingsposte of

spesifiek doseerposte kan bestaan. Sulke gevalle is egter be-

treklik gering in getal, en wyk af van ons gewone patroon.

Aanvaar ons dat 'n dosent navorsingswerk moet doen en onderwys

moet gee, dan volg dit dat dit nie sal deug om van 'n dosent

te sê nie: Die man is 'n goeie navorser, en dit kom nie daar-

op aan as hy sleg klasgee nie; of: Die man is 'n goeie dosent,

en dit kom nie daarop aan as hy nie navorsingswerk doen nie.

In die universiteitsdosent kan die een gewoonlik nie sonder die

ander klaarkom nie. Dit mag 'n kwessie van klem wees: die een

is meer navorser as dosent, die ander meer dosent as navorser,

maar altwee moet by voorkeur, so goed hulle kan, albei wees.

Ons dien egter daarop te let: Die universiteitsdosent is per slot

van rekening wat die woord beteken, hy is dosent, hy moet doseer -

selfs ook terwille van sy navorsingswerk, want deur sy doseer-

werk word sy navorsingswerk vrugbaarder en betekenisvoller uit-

gedra. As hy nie die bekwaamheid besit om te doseer nie, sal

hy sy doel nie behoorlik bereik nie, sal hy nie ongemengde ge-

luk in sy werk vind nle, en sal hy vir sy universiteit en sy
/4 land
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land nie sy volle waarde hê nie.

Dit bring ons by wat in hierdie verband die kern is: Elke uni-
versiteitsdosent, wie hy ook is, moet minstens oor 'n sekere
minimum - miskien 'n "groot minimum"! - doseerbekwaamheid beskik.
Ons kan hierdie stelling sonder vrees vir teenspraak handhaaf,
al weet ons ook dat universiteite plekke is waar, uit die aard
van hulle wese, teenspraak of verskil van mening hoogty Vler.

'n Mens moet die saak egter nie simplisties sien nie. Dit
sou nie gaan om eenvoudig te redeneer nie: As dosente noodsaak-
likerwyse doseerbekwaamheid moet hê, en as daar dan dosente lS
wat dit nie het nie, dan moet sulke dosente dit maar geleer word
of hulle moet dit self aanleer. Die saak is nie heeltemal so
eenvoudig nie.

Ons hoor soms die stelling dat 'n goeie onderwyser gebore word
en nie gemaak word nle. M.a.w. as iemand nie 'n gebore onder-
wyser is, sal geen opleiding, hoe toegewyd en goed bedoeld ook
al, hom 'n goeie onderwyser maak nie. M.a.w. verder, dan is dit
vir die Universiteit van Pretoria en vir die dosente wat vandag
hier aanwesig is, tyd- en geldverkwisting om hier vir 'n paar dae
byeen te kom.

Een van my ou leermeesters, 'n man vir wie ons groot agting ge-
had het, wyle prof. G.G. Cillié, het ook gesê die goeie onder-
wyser word gebore en nie gemaak nie, en hy het dit baiekeer ge-
sê. Maar hy was versigtig om elke keer 'n kwalifikasie te
stel, en dit is dat daar geen dosent of onderwyser is, goed of
minder goed, wat deur goeie didaktiese opleiding slegter word nie;
inteendeel, almal - goed of minder goed - word beter.
ons die onomstootlike ratio vir hierdie dosentekursus.
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Die Universiteit van Pretoria, en ander universiteite wat in

dieselfde rigting beweeg, is besig om aan Suid-Afrika in die algemeen

en ons universiteitswese in die besonder 'n diens te bewys. Die

Universiteit is besig om uitvoering te gee aan 'n gedagte van die

Kommissie van Ondersoek na die Universiteitswese - die Van Wyk de Vries-

Kommissie soos dit algemeen bekend geword het - al geskied dit nle

presies in die vorm wat die Kommissie in gedagte gehad het nie.

Uit tal van voorleggings wat die Kommissie ontvang het, met name

ook van universiteite self, het dit geblyk dat die mening vry al-

gemeen gehuldig word dat daar baie universiteitsdosente is wat

nie "opleiding in die didaktiek" gehad het nie, dat dit swak do-

seerwerk tot gevolg het, en dat grotendeels hieruit weer die hoë

druipsyfer onder voorgraadse studente verklaar moet word. Ter-

selfdertyd het die Kommissie getuienis ontvang wat aangedui het

"dat universiteitsdosente met professionele onderwyskwalifikasies

heel goed presteer as dosente".

Die Kommissie het bevind dat universiteite, wanneer hulle aan-

stellings tot die doserende personeel maak, hulle vergewis van

die akademiese kwalifikasies en navorsingsywer van applikante,

dog het daarbyook katagories verklaar: " Maar die
Kommissie is nie tevrede dat genoeg ag geslaan word op die ver-

moë van die dosent om kennis op 'n behoorlike manier en goed ge-

motiveerd aan voorgraadse studente oor te dra nie". Die Kommissie

het terselfdertyd daarvan kennisgeneem dat universiteite hulle wel

bewus is van hierdie leemte, en dat verskeie reeds stappe gedoen

het om dit aan te suiwer.

Die kommissie het derhalwe tot die gevolgtrekking gekom"dat meer aan-

dag aan die metodes van onderrig aan universiteite bestee be-

hoort te word," en dat daar fasiliteite behoort te wees" vir die

opleiding van doserende personeel in universiteits-doserings-
/6 .... metodologie."
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Ten slotte het hy vir homself duidelikheid gekry hoe dit op
die beste manier kon gebeur, wat hy dan in sy aanbeveling
stel: "Dat elke universiteit 'n departement van didaktiek vir
sy eie dosente instel om hulle vermoëns om kennis, gemotiveerd en
op die beste manier, aan voorgraadse studente oor te dra en in
die algemeen onderrig aan hulle te verskaf, te verhoog."

'n Algemene kenmerk van die verslag is dat die Kommissie geen
starre patrone vir universiteite wou hê nie, maar eerder op die
wenslikheid van soepelheid klem gelê het sodat universiteite met
hulle eie omstandighede kon rekening hou, om dan, miskien met
verskillende masjinerie en langs verskillende weë, dieselfde
groot doelstellings na te streef. Hier in Pretoria het u die
Studentediensburo,wat homself aktief toon en o.a. hierdie kur-
sus organiseer; die Universiteit wil hiermee dieselfde doel dien
as wat die Kommissie met 'n departement van didaktiek vir do-
sente, voor oë gehad het.

Kursusse soos hierdie, wat 'n verhoging van die kwaliteit van
Universiteitsdosente beoog, het vandag onontbeerlik geword.
Hoog geskoolde, gespesialiseerde mannekrag het gebiedend nood-
saaklik geword, en hierdie mannekrag kan alleen gelewer word
deur bekwame dosente aan taakbewuste universiteite. Die tyd
dat middelmatigheid goed genoeg is, is in 'n mededingende, harde
wêreld verby; dis verby veral in Suid-Afrika, waar die blankes,
ongeveer een-sesde van die totale bevolking, 'n verantwoordelikheid
moet dra ver buite verhouding tot hulle getal.

Daarbenewens het universiteite op die Staatsbegroting 'n indruk-
wekkende pos geword: vir die huidige boekjaar (1976/77) het uni-
versiteite oorspronklik aansoek gedoen om lenings tot 'n totale
bedrag van R97 000 000 aan te gaan, terwyl in hierdie jaar onder
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die subsidieformule vir lopende uitgawes aan hulle uitgekeer
is 'n bedrag van R I~ It Ót;-o ~ ~ . Ons land sal sodanige be-
drae beswaarlik kan bekostig, maar desondanks is die Staat ver-
plig om groot bedrae aan die universiteite beskikbaar te stel.
Dit is dan redelik om minstens te sê dat die Staat, en ook uni-
versiteite self, die versekering sal moet hê dat sulke gelde
op verstandige, vrugbare wyse gebruik word. En een van die
maniere om dit te verseker, is om toe te sien dat ons universi-
teitsdosente het wat die gewenste benadering tot hulle werk aan die
dag lê, en die bekwaamheid besit om die nodige mannekrag te lewer
en navorsingswerk te doen.

Ons het opgemerk dat die Van Wyk de Vries-Kommissie die mening
voor hom gekry het dat gebrekkige didaktiese onderlegdheid by
dosente 'n vername rede uitmaak vir die hoë druipsyfer onder voor-
graadse studente. In die algemeen genome en bloot empiries ge-

..A-;'" ....."",,"c..l.(;;ltz.,r--e ..! ~~u::..c--..~*~-4"~ ~vZr
is hierdie mening seker~korre~, maar 'n mens sal dadeliksien,

besef dat dit uiters moeilik sal wees om eksakte bewysvoering
hiervoor te vind. Laat ons nietemin aanvaar dat dit steekhou,
en laat ons konkludeer dat dit redelik is om te verwag dat, deur
beter didaktiese opleiding van dosente, die aantal druipelinge
verminder kan word.

Ondertussen is dit noodsaaklik dat die hele kwessie van druipe-
linge in juiste perspektief gesien word. Dit is die plig van
'n dosent om sorg te dra dat hy die regte gesindheid openbaar,
dat hy oor die vereiste wetenskaplike onderlegdheid beskik en
dat hy die nodige bekwaamheid besit; maar dit is nie die plig
van 'n dosent om studente as't ware deur eksamens te dra nie.
As 'n dosent 'n student op eerlike, toegewyde, bekwame wyse gelei
en onderrig het, en die student bereik nie die vereiste standaard
nie, dan druip die student, en dan moet hy ook druip.

/8 ..... Dosente
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Dosente, en in die laaste instansie die universiteite, bepaal

immers hulle standaarde; hulle bepaal dit met inagneming van

die betreffende omstandighede; hulle bepaal dit, met die lig

wat hulle het, op objektiewe wyse in landsbelang; en studente

wat nie daaraan voldoen nie, druip, of daar een is, of tien, of

honderd. Universiteite kan nie hulle standaarde verlaag om

die getal druipelinge te verminder nie; en van dosente kan nie

iets verwag word nie wat in 'n verslag aan die Carnegie Korpo-

rasie van New York by geleentheid enigsins snedig genoem is: "The

provision of crutches for intellectual invalides shakily to

master the road of examination misery". Laat ons realisties

wees: Die plig rus op dosente en op universiteite om hulle ~/~

op eerlike wyse te doen; maar ons sidder by die gedagte dat 'n

universiteit sy getal druipelinge met 'n woede mag verminder, en

dan nog miskien selfs daaroor spog.

Soos ons meermale hoor, is dit só dat die groot getal druipelinge

vir die land jaarliks 'n aansienlike verkwisting beteken. Mense

het al berekeninge gedoen, bv. in 'n bepaalde jaar was daar aan

al ons universiteite X druipelinge, elke druipeling het Rand Y

aan staatsgeld ge~is, plus Rand Z van sy ouers of van homself;

dus in dié jaar 'n totaal van Rand X(Y+Z), wat in werklikheid

miljoene sal beloop. Daar is ongetwyfeld 'n verkwisting, en as

verantwoordelike universiteitsmense is ons geroepe om ernstig

hieroor na te dink en daarteen te doen alles wat redelikerwyse
van ons verwag kan word.

Maar die vraag is of so 'n berekening die toets kan deurstaan.

Is die verkwisting in die betrokke jaar werklik Rand X(Y + Z)?

Ook hier moet 'n mens 'n suiwer perspektief hê.

Die verkwisting is in werklikheid natuurlik op verre na nle daar-

die bedrag nie. Baie studente wat sak, sal waarskynlik, ondanks
9/ alle redelike .
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alle redelike bystand, in elk geval gesak het, gewoon omdat

hulle die vereiste peil nie kan haal nie. Dit is 'n normale

verskynsel, 'n normale verlies wat in ons stelsel fundamenteel

is, - om dit so te stel, die prys wat ons daarvoor betaal.

Verder, sommige van die studente is, ná die mislukking van die

eerste poging, beter in staat om met 'n volgende poging sukses

te behaal. - Verteenwoordig hulle dan ook sonder meer deel van

die verkwisting? Owerigens, dié wat gesak het omdat hulle nie

genoeg gewerk het of nie genoeg verstand het nie, verteenwoordig

hulle ook maar almal net verkwisting? Blootstelling aan die

invloede van die universiteit was minstens vir sekeres 'n waarde-

volle ondervinding. Ons het immers heelwat voorbeelde van manne wat

op universiteit was, en ofskoon hulle daar nie bra sukses behaal

het nie, tog later goed gepresteer het.

Dit sal klaarblyklik baie swaar gaan om die ware verkwisting te

bereken, maar 'n ernstige wetenskaplike ondersoek mag die moeite

werd wees: die resultate mag ons help om die verkwisting suiwer-

der te sien en die hele probleem grondiger te beoordeel. In-

middels moet ons maar - al weet ons ook dat die oor-vereenvoudiging

wat in die genoemde sommetjie lê, nie opgaan nie - in elk geval

voortdurend daarna strewe om met alle redelike middele die getal

druipelinge laag te hou.

Ek wil afsluit deur, namens die Adviserende Raad op Universiteite,

die Universiteit van Pretoria geluk te wens met die werk wat hy

doen om die onderhawige probleem die hoof te bied. Ek noem spe-

siaal prof. J.E. Pieterse, Direkteur van die Studentediensburo

van die Universiteit, en sy kollegas, en betuig insonderheid aan
/hulle dank en waardering vir die inisiatief wat hulle aan die dag

lê en vir die tyd en aandag wat hulle aan hierdie saak bestee.
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Aan die nuwe dosente wat hier byeen is - wat hulle range ook

al mag wees - bring ek goeie wense oor: Ek vertrou dat hier-

die kursus vir hulle as akademici werklike waarde sal hê, en dat

hulle daardeur veral in staat gestel sal word om groter vreugde

uit hulle arbeid te put. Mag ~ hierdie kursus dan ook by

hulle die oortuiging .-voed ~ dat hulle besig is om iets

goeds vir hulle studente te doen, en - deur hulle studente -

iets goeds vir hulle universiteit en vir die hele Suid-Afrika.

Dit doen my genoeë om nou hiermee die teoretiese gedeelte van

hierdie dosentekursus van die Universiteit van Pretoria formeel

geopen te verklaar.

PRETORIA

24 Januarie 1977 H.B. THOM
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