
DIE BEHOEFTE AAN SAMEWERKING TUSSEN UNIVERSITEITE
EN KOLLEGES ~lIR GEVORDERDE TEGNIESE ONDERHYS ,

MET VERWYSING NA MANNEKRAGOPLEIDING

DEUR PROF. H.B. THOM,
VOORSITTER,

ADVISERENDE RAAD OP UNIVERSITEITE

(REFERAAT GELEVlER BY DIE VAALDRIEHOEKSE KOLLEGE VIR GEVORDERDE

TEGNIESE ONDERWYS, VANDERBIJLPARK, TER GELEENTHEID VAN DIE

SIMPOSIUM OOR: DIE OPTIMALE BENUTTING VA_I MANNEKRAG IN SCID-

AFRIKA, MET BESONDERE VER\vYSING NA DIE TEGNIKUS, TEGNOLOOG EN

PROFESSIONELE INGENIEUR, 24 OKTOBER 1978)

Dit lS nodig dat ons eers op die titel van hierdie referaat goed

let. Ons handel nie oor die universiteit as sodanig nie; ook

nie oor die kollege vir gevorderde tegniese onderwys as sodanig

nle; ook nie oor die samewerking as sodanig tussen die twee nie.

Ons het te doen met die behoefte aan samewerking. Die kernpunte

waarmee ons te doen kry, is: die wenslikheid van samewerking

tussen universiteite en kolleges vir gevorderde tegniese onderwys;

die omstandighede waaronder dit kan geskied; en die eise van

die toekoms. Hierdie punte moet ons dan sien teen die agt:rgrond

van die omvattende tema van ons simposium: Die Optimale Ben\ltting

van Mannekrag in Suid-Afrika.

Ons kom by die eerste punt: Die wenslikheid van samewerking.

Hieroor salons seker vir geen oomblik twyfel nie. Immers, univer::

siteite en kolleges vir gevorderde tegniese onderwys lS opvoed::

kundige inrigtings; hulle tree op die tersiêre terrein van die
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onderwys op; en dit spreek vanself dat hulle moet saamwerk.

Maar die vraag is: Is wat ons as vanselfsprekend aanmerk,

gegrond op ernstige oortuiging, en kom dit tot uitdrukking in

die handelinge van die betrokke inrigtings, van hulle mense en

van ons onderwysowerhede?

Ek verstout my om te sê dat ons, ondanks ons spontane positiewe

standpunt, nog nie genoeg gedoen het om te bewys dat dit ons
. .erns lS nle . Ek gee toe dat daar reeds noemenswaardige stappe

gedoen .lS~ en om In juiste beeld te kry, kom ons later hierby

terug.

Die stelling is al dikwels gemaak dat die onderwys één groot

geheel is, en dat dit as sodanig gesien en gehanteer moet word.

Hierin lê Ingrondwaarheid wat in ons denke en doen rigtinggewend

moet wees. Daar is In lyn wat ononderbroke dwarsdeur loop, deur

die pre-primêre onderwys, die primêre, die sekondêre en die

cersiêre 0nderwys; en dwarsdeur is daar die kenmerkende opvoed=

kundige beinvloeding: subjek - objek - wisselwerking.

As dit waar is van die totale onderwysaktiwiteit, dan lS dit

eweseer - en miskien nog méér - waar van die onderwysaktiwiteite

van instansies op elke vlak, pre-primêr, primêr, sekondêr en

tersiêr. As ons praat van In 'lyn wat dwarsdeur loop, dan beteken

dit ook dat die instansies op die verskillende vlakke nie in

isolement van mej~aar moet bestaan nie en saam met mekaar in die

groot proses relevant moet bly.

Ons het met die tersiêre vlak te doen; hierdie vlak lS uit die

nasionale oogpunt van die allergrootste belang: die voorbereidende,
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grondliggende werk van die pre-primêre, primêre en sekondêre

vlakke is verby; jongmense word nou na gees en hand vir die

diens van hulle land en mense toegerus; mannekrag word vir

doeltreffende benutting opgelei. Hier kom ons dan veral uit

by die universiteite en die kolleges vir gevorderde tegniese

onderwys.

Ofskoon hulle eweseer die nasionale belang wil dien, 1S hulle

metodiek, hulle onmiddellike doelstellings en hulle menslike

materiaal - dosente en studente - ~ie dieselfde nie. Ons het

nie die tyd en ruimte om hier op besonderhede in te gaan nie,

maar volstaan met die bevinding waartoe die Kommissie van Ondersoek

na die Universiteitswese (die Van Wyk de Vries-Kommissie) gekom

het. Na 'n breedvoerige bespreking verklaar die Kommissie:

"..... 1S dit na die mening van die Kommissie oorduidelik dat

die funksie van die K.G.T.O. geheel en al verskil van die funksie

van die universiteit. Omdat dit so is beklee elkeen 'n deur sy

onderskeie funksie bepaalde posisie op die gebied van die tersiêre

onderwys. Die aard, die rigting, die oogmerk en die metode van

die 'tegniese onderwys' verskil fundamenteel van di~ van die

'universitêre onderwys' " (Hoofverslag, p.335, par.14.9).

Dit is primêr die taak van die universiteit om te sorg V1r die

geestelike, prinsipiële, akademiese ontwikkeling van studente wat

hiervoor die nodige belangstelling, aanleg en bekwaamheid besit;

dit is primêr die taak van die kollege vir gevorderde tegniese

onderwys om te sorg vir die meer prakties-gerigte onderwys van

studente wat nie soseer V1r die geestelike, die akademiese,in die

wieg gelê is nie maar eerder praktiese aanleg en vaardigheid toon.

By die universiteit gaan dit meer om die oorspronklike, skeppende
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gees; by die kollege meer om die praktiese, uitvoerende vaar=

digheid.

Terwylons - saam met die Kommissie - aanvaar dat daar 'n fundamen=

tele verskil in funksie tussen universiteit en kollege bestaan,

moet ons egter ook onthou dat daar leiers is, veral aan die kant

van die kolleges, wat hierdie siening nie so ongekwalifiseerd

onderskryf nie. Terence Miller, direkteur van die North London

Polytechnic, 'n inrigting vergelykbaar met ons kollege Vlr gevor=

derde teb~iese onderwys,is 'n ekstreme voorbeeld. Na 'n lang

betoog het hy hom by geleentheid bra kras uitgelaat: "The notion

that what the universities do is all academic and non-vocational,

while what the polytechnics do is all vocational and non-academic,

is rubbish" (The Times Higher Education Supplement, 16/6/78).

Maar al wil hierdie manne nie so 'n radikale verskil in funksie

aanvaar nie, gee hulle tog toe dat daar tussen universiteit en

kollege minstens 'n duidelike verskil van klem bestaan.

Of 'n mens 'n radikale verskil slen, of bloot 'n verskil van kle~,

maak eintlik nie veel saak nie; die feit bly staan dat daar 'n

verskil van doelstelling is, en dientengevolge 'n verskil van

inhoud en metodiek van die onderwys. Omdat dit só is, is univer=

siteit en kollege aanvullend vir mekaar: hulle wil albei, elkeen

op sy ele manier, in diens van hulle land staan; jongmense. wat

by die een die pad nie sal kan loop nie, kan miskien by die ander

sukses behaal. En weer omdat dit só is, word die noodsaaklikheid

van vrugbare samewerking sterk onderstreep.

'n Mens vind dit des te meer as jy by die keuring en kanalisering

van studente kom. Gematrikuleerdes wil verder gaan, op die tersiêre
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vlak waar hulle in landsbelang die opleiding kry waaraan daar

behoefte bestaan en waarmee hulle, uit hoofde van aanleg, belang=

stelling en bekwaamheid, die meeste sal bereik. Dit volg dat

V1r hulle sekere studierigtings aangedui moet word, maar bowenal

ook dat óf die universiteit óf die kollege voorgehou moet word.

Dit is 'n noodsaaklike praktyk, waardeur die optimale benutting

van mannekrag bevorder word.

Maar die keurings- en kanaliseringsprosesse is, ondanks verdienste=

like masjinerie wat ons vandag het, nie volmaak nie en vergissings

kom voor. Ek sal nie sê dat daar groot getalle is nie, maar hulle

is dáár, en ek het persoonlik al met 'n hele paar gevalle kennis=

gemaak: Jongmense wat veel meer geskik is vir die praktiese,

beroepsgerigte studie van die kollege, bevind hulle op die univer=

siteit, waar hulle hulle nie kan aanpas nie en ten slotte soms in

moedeloosheid en frustrasie tou opgooi om aldus gewoon die getalle

voorgraadse druipelinge aan universiteite te laat aangroei.

Ook die teenoorgestelde kom voor, t.w. waar Jongmense wat met die

teoretiesgerigte akademiese studie van die universiteit welslae

sou kon hê, hulle op die kollege bevind, en hulle volle potensiaal

V1r die land se mannekrag dus ten slotte nie gerealiseer word nie.

Ek moet dadelik byvoeg dat hierdie tipe gevalongetwyfeld op verre

na nie soveel voorkom soos die eerste nie. Klaarblyklik 1S die

aanspraak en trekkrag van die universiteit V1r Jongmense sn hulle

ouers nog altyd veel groter as dié van die kollege.

Hier het ons met 'n probleem te doen waarvoor ons vandag ernstig

na 'n oplossing·moet soek, 'n oplossing wat veral deur die univer=

siteite en die kolleges gevind sal moet word. Hulle sal bymekaar
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moet kom en bv. 'n stelsel van studiekrediete moet oorweeg, waar=

deur 'n student van een inrigting na 'n ander kan oorgaan, waar=

deur hy met 'n minimum van tydverlies sy studie kan voltooi, en

waardeur tegelyk die frustrasie en koste van druiping tot In

mlnlmum gereduseer word. Nêrens sien ons die behoefte aan same=

werking tussen universiteite en kolleges duideliker as juis hier

nle.

Laat ons by die tweede punt stilstaan:

sarnewer-ki.ugkan geskied.

Die omstandighede waaronder

Eers en veral moet die noodsaaklikheid beklemtoon word dat ons

gevestigde patroon op die tersiêre onderwysvlak - insonderheid

die onderskeie posisie van die universiteit en die kollege -

gerespekteer sal word. Die patroon wat ons het, is nie maar

lukraak saamgeflans nie; inteendeel, dit is die rype vrug van

moeisame werk van 'n hele aantal kommissies, en van verskeie agter=

eenvolgende stukke wel-oorwoë wetgewing. Hierdie wetgewing het

gekulmineer ln die twee wette wat die universiteite en die kolleges

onderskeidelik raak, t.w. die Wet op Universiteite, 1955 (No.61

van 1955), soos gewyslg, en die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys,

1967 (No.40 van 19672.

Ooreenkomstig die betrokke wetsbepalings hou universiteite en

kolleges hulle met hulle onderskeie take besig: die universiteit

met voorgraadse en nagraadse akademiese onderwys in sy verskillende

fakulteite en hulle onderskeie departemente; die kollege met

tegniese onderwys en opleiding in sy verskillende departemente;

die universiteit reik aan studente, na suksesvolle studie, sy

oorkondes uit, veral graadsertifikate; die kollege gee weer sy eie
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waarmerke, veral diplomas.

Aan die patroon wat ons het, sal universiteit en kollege getrou

moet wees. Binne daardie patroon het die universiteit sy funksie,

en die kollege syrie ; . en al is die skeidslyn nie altyd baie duidelik

nie, sal elkeen hom aan sy statutêre riglyne moet hou om sy kragte

op sy eie terrein toe te spits.

As ons ernstig hieroor nadink, salons moet toegee dat ons unlver=

siteite en kolleges nle altyd aan die aanvaarde patroon getrou

gebly het nie. In die uitvoering van hulle gemeenskaplike taak,

nl. om opgeleide mannekrag vir die land te lewer en dit so doel=

treffend moontlik te doen, het die nelglng ontstaan dat die een op

die gebied van die ander oortree, iets wat op sy beurt tot ver=

kwisting van fasiliteite en mannekrag lei. Op dié wyse bied

universiteit en kollege nie die noodsaaklike aanvulling vir mekaar

nie, maar skep hulle eerder onnodige, duur oorvleueling. Ons

moeilikheid is dat - soos 'n segsman goedertrou VGJr die Kommissie

'van Ondersoek verklaar het - universiteite teveel "na onder1t reik,

en kolleges weer teveel "na bo".

terug.

Maar ek kom weldra weer hierby

Universiteite bied voorgraadse diplomas aan wat 'n praktiese toe=

passing het, bv. in handelsvakke, huishoudkunde, gesondheidsrigtinge

en handwerk of kunsvlyt, en vir toelating tot sodanige dip16mastu~ie

lS 'n matrikulasie-vrystellingsertifikaat soms nie eers nodig nie.

Hiermee kom universiteite onteenseglik op die gebied van die

kolleges en doen hulle werk wat nie by die universiteit tuishoort

nle. Die verklaring word dikwels gegee dat daar aan 'n univer=

siteit reeds sekere fasiliteite bestaan, en dat dit dan maklik en

goedkoop is om vir die betrokke diploma voorsiening te maak. Dit



8

kan In mens verstaan, en as tydelike maatreëlook billik, maar

dit moet nie beteken dat In bedeling wat fundamenteel verkeerd 1S,

erkenning kry en tot nadeel van die kolleges gevestig word nie.

As In universiteit oOr bruikbare fasiliteite V1r In praktiesgerigte

diploma beskik, sal dit seker beter wees as hy die samewerking

van In kollege kry, sy bystand aanbied en studente help om

die diploma onder die kollege te verwerf, eerder as om self werk

te doen wat nie die werk van In universiteit is nie. In Duitse

universiteitshoof het onlangs in In Von Humboldt-publikasip

geskryf: "Die Universi tat hat ihre Winze; und Munzerin dieser

Munze soll sie bleiben".

Vir inligting mag ek meld dat die Adviserende Raad op Universiteite

in die jongste tyd baie indringend na hierdie kwessie kyk. Die

Raad ag hom gelukkig dat hy in dié netelige saak die hartlike mede=

werking van die Komitee van Universiteitshoofde geniet; en ek wil

dan ook graag die opregte waardering van my Raad Qan die K.U.H.

uitspreek. Dank sy die hulp van die K.U.H. is die A.R.U. in staat

gestelom by die Minister van Nasionale Opvoeding sekere norme

aan te beveel, waaraan diplomas wat universiteite wil aanbied, sal

moet voldoen. Dit word verwag dat op hierdie wyse In modus

operandi gevind sal word waardeur universiteite diplomas sal aanbied,

veral nagraadse diplomas, wat wesenlik op hulle terrein lê, terwyl

diplomas met In praktiese toepassing hulle aangewese plek by die .

kolleges sal hê.

Maar terwyl universiteite op die terrein van die kolleges V1r

gevorderde tegn~ese onderwys kom, is dit ook so dat kolleges soms

In sterk neiging toon om hulle op die gebied van die universiteite

te begewe - om sg. "na bo" te reik.
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Een van die kolleges het selfs so ver gegaan om aan die Kommissie

van Ondersoek voor te stel dat, gesien die toenemende tekort aan

tegnici, die bestaande kolleges vir gevorderde tegniese onderwys

tot universiteite, met name tegnologiese universiteite, omgeskep

word (Hoofverslag, pp. 337-338).

Die Vereniging van Kolleges vir Gevorderde Tegniese Onderwys

het wel nie so ver gegaan nie, maar in sy amptelike, skriftelike

getuienis voor die Kommissie is die genoemde neiging ook bespeurbaar

ofskoon dadelik bygesê moet word dat hierdie getuienis ook

waardevolle inligting, gesigspunte en aanbevelings bevat waarvan

die Kommissie dankbare gebruik gemaak het.

Nadat verwys is na die goeie werk wat die kolleges doen, verklaar die

Vereniging kategories: "Die ,status van die inrigtings moet verhoog

word"; en een van die vernaamste middele om dit te bereik, 1S

dan die verlening van 'n graad vir sekere werk van die kolleges:

"Oorweeg moet word om 'n graad toe te ken of 'n a!1:iertitel .....
..
wat status aan mense verleen wat 'n baie belangrike rol speel".

Die Vereniging het 'n spesifieke voorstel aan die Kommlssie gedoen:

"Voorgestel word dat 'n Statutêre Raad vir Akademiese en Professionele

Toekennings'in die lewe geroep word wat grade sal toeken V1r

studies aan kolleges V1r gevorderde tegniese onderwys waarvan die

standaard gelykstaan aan dié van 'n eerste graad aan 'n universi=.

teit, maar meer 'prakties' of 'toepassing' georiënteerd". Die

Vereniging het gedink aan studierigtinge soos Farmasie, Optometrieen

Onderwys, en ter ondersteuning verwys na die Council for National

Academic Awards in Engeland en die Victoria Institute of Colleges

in Australië.
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Dit is vanselfsprekend 'n baie radikale voorstel, aangesien die

bevoegdheid van gradetoekenning in Suid-Afrika tradisioneel by

die universiteite berus, en die landsowerheid ook by herhaling

sy goedkeuring hieraan geheg het. Bowendien moet onthou word dat

daar tal van gesaghebbendes is wat die Engelse en Australiese

reëlings as fn fout beskou.

Nadat die Kommissie se verslag verskyn het, het die Vereniging
van die kolleges skriftelik en uitvoerig daarop kommen=

taar gelewer, met vrywel dieselfde strekking as die getu~enis.

Naas veel waardering vir die werk van die Kommissie, het die

Vereniging ook skerp verskil, o.a. - soos 'n mens kan verwag -

oor die Kommissie se uitgesproke mening dat die verlening van grade

die uitsluitlike funksie van die universiteite is. Die Vereniging

verklaar: "It accepts that the universities were in the tertiary

education field first and were, therefore, the first to award

degrees, but contends that a degree must be seen as an award in

recognition of work of a certain standard at the tertiary level

and not simply as an award which is granted by a University only".

Dit was die menlng van die Kommissie - aan wie so 'n standpunt ook

reeds gestel was - en dit is ook die mening van universiteite dat

so 'n siening 'n oorvereenvoudiging verteenwoordig wat die wese

van 'n universiteitsgraad miskyk.

Ons vind ook dat die Vereniging in sy kommentaar sterk kapsie maak

teen 'n gevolgtrekking waartoe die Kommissie kom, t.w.: "Die

universiteit is die leier in die onderwys in die land en is dus

ook die leier van die onderwys op die tersiêre vlak" CHoofverslag,

p.326). Na aanleiding hiervan verklaar die Vereniging: liThe

universities certainly do not give guidance to Colleges for
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Advanced Technical Education and their ability to do so is

questioned in view of the ever-changing circumstances and pheno=

menal development in the field of advanced technical education".

Dit skyn asof die Vereniging hier oorgevoelig was, want met sy

gevolgtrekking wou die Kommissie nie te kenne gee dat die univer=

siteite letterlik leiding aan die kolleges gee nie, net so mln as

wat hulle aan onderwyskolleges, en selfs skole, leiding gee. Maar

die Kommissie wou bloot sê dat by die universiteite breinkrag van

hoë gehalte saamgetrek is, en dat hier op opvoedkundige geuied

indringende gedagtewisseling, navorsingswerk en laboratoriumwerk

uitgevoer word wat op die hele tersiêre vlak - dus ook vir die

kolleges - rigtinggewend kan wees. Feit is immers dat universi=

teite in hierdie verband werk doen wat ander onderwysinrigtings

net nie kan doen nle, en waarmee die universiteite uiteraard leiding

moet gee as hulle inderwaarheid universiteite wil wees.

-Dit is seker nle onvanpas om ln hierdie verband kortliks na

Groot-Brittanje te verwys nie. In die jongste verlede het inten=

siewe gedagtewisseling daar plaasgevind oor probleme oR die tersiêre

onderwysvlak, veraloor die kwessie van die betrekking tussen

universiteit en politechnic. Hierdie gedagtewisseling was groten=

deels gesentreer om die verslag van die bekende Oakes-Komitee,

wat onder leiding van die Britse Minister vir Hoër Onderwys. aan die

beheer en administrasie van tersiêre onderwys aandag gewy het.

'n Mens vind in Brittanje heelwat van ons eie probleme terug -

en jy kan ook heelwat leer, mits jy krities ingestel bly en besef

dat alles wat vir die Verenigde Koninkryk geld, nie noodwendig

Vlr ons in Suid~Afrika geld nie.
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In die menlngs kryons herhaaldelik kritiek op die status van

polytechnics, en ook bedenkinge oor hulle toekoms. Verantwoorde=

like leiers het al sterk - selfs oordrewe sterk - woorde gebruik,

soos Patrick Nuttgens, Direkteur van Leeds Polytechnic: "Why are

we, as a country, determined to ignore the gathering cry of need,

the urgent pleas for renewal, the desperate importance of learning

to do and to make, not just to amass, to critizise "

'n Ander polytechnic-hoof, Wle se naam reeds genoem is, Terence

Miller van North London, het met ligte spot verwys na die Ozke s-:

Komitee se terme van opdrag in sover dit die polytechnics raak:

"The Oakes Committee in its role as witch-doctor seems to have

been briefed approximately thus: 'Here is a physically disabled

Please investigate the case and suggest a cure. We know,

of course, that he has a chronic malformation which prevents him

from working properly. However, you are to ignore that, and

concentrate on other defects, the cure of which will leave him

not much worse than he is at present' " .

Verder vind ons beklemtoning van die noodsaaklikheid dat daar dui=

delikheid gevind moet word betreffende die onderskeie take van

universiteit en kollege. Die verteenwoordigde Komitee van

Direkteure van Polytechnics, wat sekere aanbevelings van die Oakes-

Komitee verwelkom het, het nietemin verklaar: "A positive pro=

nouncement on future policy for the entire higher education sector

is required before any action is taken to implement the Oakes

report". En een van die punte wat onverwyld aandag moet kry, lS

dan "role definition for the groups of institutions offering higher

education courses". Die Komitee van Direkteure laat volg: "Role

definitions would clarify the role of the polytechnics, the differing
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types of universities and other colleges .... Without such

guidance it cannot be expected that any new system of higher

education can be developed ..... "

Ofskoon ons in Suid-Afrika grotendeels dieselfde probleme het as

ons kollegas in Brittanje, is dit 'n feit dat ons minstens wat

die kwessie van finansiering betref, 'n veel beter bedeling as

hulle gevestig het. In Brittanje bestaan daar in werklikheid

'n baie noue verwatskap tussen lokale owerhede en polytechnics,

en die fjnansiering van hierdie kolleges geskied dan ook groten=

deels deur die lokale owerhede. Dié toedrag van sake het groot

ontevredenheid by die kolleges veroorsaak, omdat hulle vanwee

lokale toestande en invloede baie kwesbaar geword het; en selfs

die Oakes-Komitee, waarvan soveel verwag is, het weinig verbetering

in die vooruitsig gestel.

By ons word kolleges Vlr gevorderde tegniese onderwys egter net soos

l:niversiteite in hoofsaak deur die Regering gefinansier - al geskied

dit nie op dieselfde wyse nle. Dit beteken dat die kolleges by

ons veel makliker in die nasionale patroon van ons onderwys en

mannekragvoorsiening ingebring kan word as ln Brittanje, en dat

in ons nasionale beplanning op die tersiêre onderwysvlak, resultate

ook gouer bereik kan word. Dit skyn ook asof ons ln ons stelsel

van finansiering 'n faktor het wat samewerking tussen universiteite

en kolleges maklik kan maak, miskien heelwat makliker as ln
. . 1)Brlttan]e.

1) Vir verwysings na Brittanje, en aanhalings wat hier gemaak lS,
kyk uitgawes van The Times Higher Education Supplement
gedurende Junie 1978.
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Laat ons by die derde punt kom: Die eise van die toekoms.

Die voorgaande mag die indruk laat ontstaan het dat ek van mening

lS dat daar ln ons land nog geen samewerking tussen universiteite

en kolleges lS nie. As dit só is, haas ek my om die indruk te

korrigeer.

My betoog was tot hier toe hoofsaaklik prinsipieel van aard, en

dientengevolge het praktiese aspekte - ook die samewerking wat

reeds bestaan - nie op die voorgrond gekom nie. Ter wille van

'n suiwere perspektief, en veralook met die oog op die eise van

die toekoms, moet ons egter vanselfsprekend in gedagte hou wat

reeds bereik lSo

Samewerking het jare gelede al op 'n klein skaal begin. Univer=

siteite met ingenieursfakulteite het studente na kolleges gestuur

om daar kennis en ervaring op te doen in verband met die hantering

van 'n verskeidenheid van gereedskap. Ek het die re~ling in my

tyd as Rektor aan die Universiteit van Stellenbosch ingevoer - toe

ons studente na die Kaapse Kollege gestuur het - en ander univer=

siteite het dieselfde gedoen. Daar is op sekere plekke ook lank

al samewerking verkry in verband met handelsopleiding, meer bepaald

tikskrif, snelskrif en rekenkundige werk.

Daarna het betekenisvoller samewerking gekom. Universiteite het

begin om sekere kursusse van kolleges, weer veral in ingenieursvakke,

Vlr graaddoeleindes te erken, en studente is dan toegelaat om aan

die universiteite verder te studeer en na suksesvolle studie grade

te verwerf. Ek meen dat die Universiteit van die Witwatersrand,

blykens sy getuienis voor die Kommissie van Ondersoek, die eerste
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was om dit te doen.

Die jongste tyd het waarskynlik die positiefste ontwikkeling gesien,

toe verskeie universiteite begin het om in samewerking met kolleges

- en op die basis van vaste ooreenkomste - onderwysers op te lei.

En miskien salons sodanige reëlings binnekort ook in verband met

die opleiding van aptekers kry, waar die kolleges In belangrike

bydrae gelewer het en dit ook in die toekoms sal kan doen. Ek

het inderdaad rede om te dink dat die Universiteit van Port Elizabeth

en sy bu~~man, die plaaslike kollege vir gevorderde tegniese

onderwys, die eerste sal wees om op offisiële,georganiseerde wyse

die rigting aan te wys wat aptekersopleiding betref.

Die samewerking het ook al in organisatoriese vorm sy beslag begin

kry: verteenwoordigers van die partye sit oor-en-weer in mekaar

se beheerliggame en komitees, waardeur inligting oor, en koordinasie

en erkenning van werk vergemaklik word. Dit was vir my belang=

~/ekkend om bv. op 'n diplomaplegtigheid van die Natalse Kollege

vir Gevorderde Tegniese Onderwys in Durban te sien dat die Prinsipaal

en Vise-Kanselier van die Universiteit van Natalook daar optree

en amptelik aan die verrigtinge deelneem.

Dis heeltemal duidelik: ons het ons rigting gekies; en wat die

toekoms betref, salons doelgerig moet verder gaan, met behoud van

elkeen se besondere taak en roeping. Daar lê baie werk voor:

ons sal na ons studentemateriaal moet kyk, na die inhoud van

kursusse en na die behoeftes van ons land.

Ons sal veralook ernstig moet kyk na 'n belangrike gedagte van

die Kommissie, nl. dat om soepel samewerking en wisselwerking te
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verkry, daar van vaste verenigde komitees gebruik gemaak word.

Sulke komitees sal goedskiks gestig kan word Vlr kolleges en

universiteite wat naby mekaar geleë is en dus saam gegroepeer kan

word: die Witwatersrandse Kollege met Wits en R.A.U.; Pretoriase

Kollege met U.P. en Unisa; Natalse Kollege met Univ. Natal;

Kaapse Kollege met Stellenbosch en U.K.; Port Elizabethse Kollege

met U.P.E. en Rhodes; en die Vaaldriehoek met P.U. vir C.H.O.

(Hoofverslag, p.404).

Dergelike masjinerie van 'n meer ~Qrkoepelende aard sal m.l. nou

ook aandag moet kry: vaste verenigde komitees van die Komitee van

Universiteitshoofde en die Vereniging van Kolleges, en van die

Adviserende Raad op Universiteite en die Vereniging. Ná die ver=

skyning van die Kommissie se hoofverslag het 'n professor van

opvoedkunde opgemerk dat wat ons eintlik nodig het, nie twee vaste

verenigde komitees van hierdie liggame is nie, maar één komitee

waarin aldrie hierdie liggame verteenwoordig is. Dit is punte

nierdie waaroor duidelikheid gevind sal moet word, en hoe gouer

dit gebeur, hoe beter sal dit vir ons mannekragopleiding wees.

Die ideaal is dat universiteit en kollege as vennote die toekoms

sal lngaan: die universiteit weliswaar ouer vennoot, die kollege

jonger vennoot - maar gelyke vennote, gelykwaardig en saam verbi~d

in hulle gemeenskaplike taak.

Om hierdie verwantskap suiwer te slen, salons die wese daarvan

moet begryp. Ons is alte geneig om die werk van die universiteit

as belangriker, hoër, betekenisvoller te Slen; die werk van die

kollege as minder belangrik, laer van peil en minder betekenisvol.
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Die implikasie van hierdie opvatting is, om dit plat te stel,

dat die universiteit die plek is vir die begaafdes, die slimmes;

die kollege die plek Vlr die minder begaafdes, die dommes.

Van 80 'n beskouing, uitgesproke of verswe~, salons in die

toekoms eens en vir altyd moet wegkom. Die Kommissie van Onder=

soek het, toe hy met groot sorg op die onderskeie funksies van

universiteit en kollege ingegaan het, tot die gevolgtrekking gekom

dat dit fundamenteel verkeerd is om te dink aan 'n horisont~le

skeidslyn tussen die twee, as't ware 'n plafon waarbo die kollege

nie mag gaan nie (Hoofverslag, pp. 331-335).

Die suiwere slenlng lS dat daar nie sprake van "ho~r" of "laer"

kan wees nie,en dat daar geen horisontale skeidslyn is nie, maar

dat universiteit en kollege langs mekaar op die tersiêre onderwys=

vlak bestaan. Die funksie van universiteit en k0~lege is verskil=

lend van mekaar, en daarom het elkeen sy eie posisie ooreenkomstig

die aard van sy onderwys, aan die een kant universitêre onderwys,

aan die ander kant tegniese onderwys. Die skeiding wat daar is,

is vertikaal van aard en nie horisontaal nie; en op nie een rus

daar 'n plafon nie.

As ons met hierdie oortuiginge vorentoe gaan, en dit ook werklik

uitleef, sal universiteit en kollege vir gevorderde tegniese onderwys

ware vennote kan wees; dan sal hulle ook gesonde samewerking kan

bewerkstellig en gesamelik hulle bydrae kan lewer tot die sukses=

volle opleiding en optimale benutting van ons mannekrag.

Dr. A.J. van Zyl, voormalige Direkteur van die Pretoriase Kollege



18

vlr Gevorderde Tegniese Onderwys, sê o.a. ln sy werk Optimum Use

of Manpower (1971): "Universities, colleges, and schools are

often too much concerned with their own'empire building to

co-operate with others for the most effective manpower training".

Dit is 'n waar woord. Maar as ons kyk na die rigting wat univer=

siteite en kolleges reeds ingeslaan het, en na die gesindheid wat

nou allerweë geopenbaar word, dan het ons rede om te glo dat ons

'n gelukkiger pad betree het. Daar is welnogstruikelblokke

- dit weet ons - maar met die nodiGe begrip van die situasie, en

bowenal die nodige goeie wil, salons hulle nie onoorkomelik vind

nle.

+ + + + +
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