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WAAROM IS fN STUDENTEVOORLIGTINGSDIENS NOODSAAKLIK?

Uit die antwoorde op 'n omsendbrief wat jaarliks aan voor-
nemende studente uitgestuur word, is vasgestel dat 75% van hulle
met probleme ten opsigte van hulle kursusse en vakkeuse te
kampe het, wat hulle tuis nie kan oplos nie.

Sommige eerstejaarstudente sal miskien hulle pad vind
sonder voorligting. Hulle maak kennis met een vak na 'n ander,
en slaan selfs oor na ander kursusse, maar dan gebeur dit dik-
wels dat hulle te laat in die akademiese jaar duidelikheid oor
'n studierigting kry. Ander eerstejaarstudente kan weer glad nie
koers kry sonder voorligting nie. Vroeër het hierdie studente,
onder wie eersteklasmatrikulante, dikwels tou opgegooi en die
Universiteit verlaat.

Dit gebeur ook dat 'n student se keuse van 'n studierigting
nie in ooreenstemming is met sy aanleg, vermoë of belangstelling
nie. Lenings wat studente aangaan, of beurse wat hulle kry,
mag hulle bv. in bepaalde rigtings dwing.

Die feit dat 'n leerling op skool presteer en 'n sterk ver-
standelike vermoë toon, is in baie gevalle geen waarborg vir suk-
ses op die Universiteit nie. Persoonlikheidsfaktore soos
emosionele onsekerheid, onsekerheid oor die toekoms, persoonlike
verhoudings en finansiële prvbleme is in die universiteitsjare
van buitengewone groot belang. 'n Student untwikkel nie skielik
persoonlike probleme wanneer hy op universiteit kom nie. Baie
van sy moeilikhede, en onsekerhede, bestaan reeds op skool. Die
feit dat hy dáár in 'n kleiner groep beweeg en individuele aandag
van sy onderwysers sowel as ouers kry, dra daartoe by dat sy pro-
bleem nie so sterk na vore kom nie.

Die moeilike aanpassing van eerstejaarstudente by die nuwe
omstandighede wat hulle op die Universiteit aantref, het in die
verlede al tot tal van mislukkings gelei, wat vir die betrokke
studente, vir hulle ouers en vir die Staat groot geldelike ver-
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liese meegehring het. Dit het egter ook tot die verwoesting
van ideale aanleiding gegee. Baie jong mense het uitgesak en
vir ons samelewing min of meer verlore gegaan.

DIE VOORLIGTINGSDIENS IN DIE PRAKTYK

In opdrag van die Raad en die Senaat van die Universiteit
het die Departement van Sielkunde in 1954 begiu om voorligting
te verskaf aan eerstejaarstudente wat probleme ondervind het.
Hierdie diens het in 'n groot behoefte voorsien, en die getal
studente wat hiervan gebruik gemaak het, bet sodanig toegeneem
dat daar in 1958 oorgegaan is tot die stigting van die Buro vir
Studentevoorligting in die Departement van Sielkunde. Die
Buro is die hele jaar deur tot beskikking van al die studente aan
die Universiteit.

Die Universiteit van Stellenbosch is die eerste universiteit
in Suid-Afrika wat 'n Studentevoorligtingsdiens ingestel het.
Hierdie diens is soortgelyk aan die lIStudentCounselling Centres"
van sekere universiteite in die buiteland. Die Universiteite
van Yale, Harvard, Princeton, California(Berkeley) en ander het
reeds sowat dertig jaar gelede hiermee begin. California
(Berkeley) beskik oor 'n persvneel van 25 sielkundiges wat uit-
sluitlik voorligting aan studente verskaf.

Om die praktiese uitvoering van die diens aan eerstejaar-
studente te vergemaklik, word hulle sover moontlik saam in
koshuise geplaas. Dit is ook die geval aar, die Universiteite
van Yale, Harvard en Princeton. Aan die Universiteit van
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Stellenbosch is daar in elke k-G-Shui<lrvir eers-tejaarstude-ntoIn~
Inwonende Hoof (Besoekende Professor in die geval van die dames)
en In Huiskomitee van senior studente. Hierdie Huiskomitee-

ihr<J....A-"/}~,;t71")....L -t.
lede, ba~Qbuan wie nagraadse studente is, word op grond van
hulle akademiese bekwaamheid en algemene persoonlike en karakter-
eienskappe gekeur en deur die Universiteitsraad as studenteraad-
gewers benoem. Elke raadgewer is verantwoordelik vir 'n groep
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van 15 tot 20 eerstejaarstudente. Hy doen verslag in verband
~~ -t",--:..A_" ol~~met sy groep aan die Inwonende Hoof van di.ekoshuip, en ~. -
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genoemde verstrek die nodige nligting aan die HoofVvan die {/
Voorligtingsdiens.

Die Inwonende Hoof en sy studentera3dgewers vergader ten
minste een keer per week. Dit stel hom in staat om, deur sy
raadgewers, in voeling te bly met elke eerstejaarstudent in die
koshuis.

Omdat so'n groot persentasie van die eerstejaarstudente nie
volkome duidelikheid het oor die keuse van 'n studierigting nie,
lê ál die eerstejaars gedurende die .riëntasieweek, d.i. die week
voordat die klasse aan die begin van die jaar 'n aanvang neem, 'n
reeks belangstellings- , vaardigheids- ~n bekwaamheidstoetse in
die Departement van Sielkunde af. Die gegewens wat op dié wyse
verkry word, word tot beskikking van die student geplaas om hom
sodoende in staat -testelom sy eie keuse met welslae te kan maak.
Hierdie gegewens is ook vir ouers beskikbaar. Verdere gegewens oor
elke eerstejaarstudent word verkry uit skoolverslagkaarte en uit
verslae van skoolhoofde. Gedurende die akademiese jaar word in-
ligting ook van koshuishoofde en studenteraadgewers verlcry. Al
hierdie gegewens word gekoBrdineer op 'n _~umulatiewerekordkaart,
wat ten opsigte-van elke student opgestel word.

Verreweg die meeste studente wat van die Voorligtingsdiens
gebruik maak, kom uit eie beweging na die Buro. In moeilike en
ernstige gevalle word gespesialiseerde ondersoeke, soos die
elektroënsefaliese breinondersoek, uitgevoer en die nodige mediese
behandeling en psigoterapie toegepas.

Om misverstand te voorkom, moet sekere verdere feite be-
klemtoon word. Kursusse en vakke word aan niemand vOQ~skryf
nie. Al wat gedoen word, is om aan die student die nodige in-
ligting in verband met sy probleme te gee en dit met hom te
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bespreek, sodat by self groter belderheid kan kry. Verder
ontvang by voorligting in verband met die regte studiemetodes.
Dit bang van die student self af watter gebruik by van die
voorligting maak. Baie van die studente wat na die Buro kom,
is juis van ons knapste studente wat beelwaarskynlik nooit
'n eksamen sal druip nie. Hulle besit egter ook die vermoë
om wenke toe te pas, sodat bulle dan m~~r-doeltreffend kan
studeer en beter kan presteer.

Dat die Voorligtingsdiens in 'n beboefte voorsien, blyk
enersyds uit die aantal studente wat daagliks vir konsultasies
kom, en andersyds uit die toenemende getalouers wat kind~rs,
wat selfs nog op skool is, na die Buro vir ondersoek en voor-
ligting bring.

RESULTATE
'n Opname wat in 1954 deur die Navorsingsburo

van die DepDrtement VDn Onderwys, Kuns en

Wetenskap gemaak is, bet aan die lig gebring dat gemiddeld
28.72% van die eerstejaarstudente wat aan ons Suid-Afrikaanse
universiteite vir eksamens ingeskryf bet, gedruip bet. In
1955, d.w.s. twee jaar nadat die Voorligtingsdiens aan die
Universiteit van Stellerboscb ingestel is, het slegs 17.283~
van die eerstejaarstudente op Stellenbosch gedruip. Van
die groep wat toe gepromoveer is, bet slegs 14.74~;in die
tweede jaar gedruip - 'n duidelike bewys dat die druipprobleem
nie na die tweede jaar verskuif bet nie. In 1960 bet 16.51%
van die eerstejaarstudente op Stellenboscb gedruip.
gegewens vir 1961 is nog nie beskikbaar nie.)

(Die

Die Universiteit stel egter nie net belang in eksamen-
uitslae nie, maar ook in sy studente as mense. Hy wil nie
net gegradueerdes en geleerdes lewer nie; by wilook mense
van karakter lewer wat met vertroue en idealisme bulle lewens-
taak salonderneem. Die Universiteit wil elkeen belp om sy
regte taak te vind en om met geesdrif en welslae sy plek in
dLe gemeenskap in te neem.
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