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ABSTRACT
Fundamental Pedagogics, as one of the group of sciences constituting Education, hns Us
own set o f research methods, although investigation of and thought about these do not
always seem to he firm ly grounded. Such investigation reveals that the inductive,
verification o f hypothesis method as well a r the method o f literature study, is a basic
method o f this discipline. Apart from these well-known methods there are, however, olhci
methods o f research which are useful only fo r Fundamental Pedagogics. Such methods
w ould include the method o f reflection about principles where the process o f thinking
fu lfils itself within the framework o f regulative principles; the method o f the analysis o f
phenomena as a subsection o f the encompassing method o f the empirical study of
structure, the transcendental-critical method with its various phases (the immanent. the
tra n scen d en ta l, the. transcen dent a n d the eh retic a l) a n d the problem historical method. For the Fundamental Pedagogics student all these methods (as far as
possible in combination to evade the danger o f monism) are useful and important, because
they do not only enable him to analyse the phenomenon o f education, hut also to reflet t
tellingly on educational events and to describe educational structures, as well as to
dele) mine which religion is the driving forte behind a specific theory o f education and
practice o f education, and which then functions within that framework.

1. INLKIDINC,
Die tiavorsingsrnctode van die Fundamentele Opvoedkunde vcrskil in ' m
bepaaldc mate van die van die andrr dcclwctenskappc van die Opvoedkunde. Die verskillcndc deelwetenskappe van die Opvoedkunde m.iak
almal op die ccn ofandcr wyse gebruik van die algemene navorsingsmctode,
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bckcnd as die hipoleseverifiërcnde induktiewe navorsiiigsmelode (De Wet et
al., 1981:30 e.v.). ’n N avorserindie Fundam entele Opvoedkunde moet horn
dus ten voile op die lioogte slel van die vcrskillende aspekle van die
hipoteseverifierende indukiiewe navorsingsmetode, wat daarop neerkom
dat die navorser ten aan v ang ’n hipotese ol ’n welenskaplike “ raaiskoot”
lorm uleer en dan vooilgaan om hierdie hipotese te verilieer en as
aan v aarb a ar te bewys, o ld ie hipotese te vervals en dus as o naanv aarbaar
aan te toon (Stoker, 1961:90e.v.). 1 lierdie metode is vir enige welenskaplike
ai In-id van grondliggende belekenis.
As gevolg van die besondere aard van die vcrskillende declwetenskappe van
die- ( Jpvoedkunde verskil die verdere aspekte van die navorsingsmetode van
hierdie declwetenskappe onderling nogal taamlik. Die Fundam entele
O pvoedkunde is in hierdie opsig geen uitsondering nie. In die res van hierdie
uilecnsctling word bcoog om slegs enkele aspekte van die besondere
navorsingsmetode van die F undam entele O pvoedkunde, soos dit in rclormatoriese kringe beoefen word, kortliks te behandel.
2. DIE H E R M E N E U T IE S E , S T R A T E C 1 E S E EN IN S T R U M ENT E L E K A N T E V A N D IE N A V O R S I N G S M E T O D E V A N D IE
FUNDAM ENTELE OPVOEDKUNDE
Elders (Van der Walt, 1980:67 e.v.) is reeds enkele van die belangrikstesake
rondom en “ agter” die navorsingsmetode van die Fundam entele O p vo ed 
kunde behandel. O m hierdie rede word hier nou slegs baie kortliks na
daardie bchandeling verwys.
T en eerste is aangctoon d at die navorsingsmetode van die Fundam entele
O pvoedkunde ’n hermeneutiese kant het, dit wil sê dat d a a r bepaaldc sin ol
belekenis aan die navorsingsmetode of die ondersoekm etode van die
Fundam entele O pvoedkunde geheg word. Sondcr om die hermeneutiese
kant van die Fundam entele O pvoedkunde se metode in besonderhede te
behandel word hier slegs d aarop gcwys dat die hermeneutiese aspek van die
navorsingsmetode van die F undam entele O pvoedkunde vcral in drie lasctle
uilcenval, naam lik die tianscndentaal-empiriesc metode, die rol van
vooronderstellings by die bcoelening van die F undam entele O pvoedkunde
i n die rol van die W oord van (Jod (in al sy verkillende vei gestaltinge) in die
bcodening van die Fundam entele (Opvoedkunde as wctenskap.
I )ic navorsingsmetode van die F undam entele O pvoedkunde vertoon ook ’n
twecde laset, naam lik die strategiese. Daarrnee word bedoel dal bcpaalde
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stratcgicc of “aanvalsplannc”, oin (lit so te stcl, in die Fundarncntclc
Opvoedkundenavorsing gebruik word. Van hicrdic stratcgicc word slogs die
volgcndc genoem: begrips- cn tennontlcding, die uitvoering van ckspcritncnte, cmpiricse waarneming, die fcnomccnanaliscbenadcring, liisloriese
ondersoek, kritiese beoordcling cn cvalucring van aangebode standpnnle,
logies-analitics detirdenking en dcurvraging, praktykvcrbctcring, perseptuele gewaarwording, die Skrifperspcktiwicsc bcnadcring cn die gebrnik
van verklaringsmodellc as strategies. Wccr ccns kan daar nic in besondci liede oor die vcrskillcnde stratcgicë gehandcl word nic.
Die derde kant offaset van die rnetode van die Fundamentclc Opvocdkunde
as dcelwetenskap van die Opvocdkunde is die sogcnaamdc instnnncntele
kanl. Daartncc word bcdoel dat die fundanienteel-opvocclktindigc in die
loop van sy navorsing bcpaaldc wetenskaplikc instrunicnte of mclodes
gebruik. Van bierdie wetenskaplike instrumcntc of nietodcs word slogs
enkeles gcnocm, soos sintuiglike wetenskaplikc waarneming, definisie,
indeling, klassilikasic, deduksie, induksic, analisc cn sintcse, vcralgcmcning
cn abslrahoring, begripsvorming, allciding, bcoordeling, proposisievorming, vergclyking cn diskriminasic, sillogismevorming, die liipotcseveriliercndc induktiewe tnctode, probleemoplossing, ckspcrimcntering, teorievorming, logiesc rcdenasie, begryp, vcrstaan, vcrklaar, bewysvocriiig en
vcriflkasie, modclvorming, sistematiscring, korrelasic, implikasic, kontrasIcring, cvalucring, eksposisie, ((«’passing, inlerpretasic, verbandlcgging.
Hit is dns die drie kantc van die navorsingsmctodc van die Fimdamenlele
Opvocdkunde en in ’n sekore sin in ’n groot mate vail die ganse
Opvocdkunde. Vir die Fundamcntclc Opvocdkunde as deelwetenskap van
die Opvocdkunde is hicrdic drie kante, naatnlik die hcrmcneuliese,
singcwcnde of vcrtolkcnde kant, die strategicse of “benaderings”-kant en
die inslrumcntcle ol die metodekant, van die navorsingsmctodc egter van
bcsondcrc belang, en (lit sal cnige navorser in hicrdic dcelwetenskap van die
Opvocdkunde loon 0111 bom baicdeeglik op die hoogtc tc bring van die aard,
ftinksioncringen betckcnis van hicrdic drie kante van die navorsingsmctodc
van die Fundamentclc Opvocdkunde.
.'S. KNKFLF, BFSONDKRF, M KTODFS IN DIF FIJNDAMKN'I'FI.F
OPVOKDKDNDK

3.1 Orient cring
Wat tot dusvergcsê is, bet hoofsaaklik tc make met algcmcne (mcta-) uilspt ake
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in verband met die navorsingmetode van die Fundam enlele O pvoedkunde
en van die O pvoedkunde jn die algemeen. D aarm ee word bedoel dat met
liierdie uitsprake ’ 11 groot mate van teoretiese rekenskap van die navorsingsmetode van die Fundam enlele O pvoedkunde gegee is, maai daarm ee
is nog nie reglig baie naby gekom aan die presiese en besondere metodes wat
in die Fundam enlele O pvoedkunde gebruik moet word nie. In die res van
liierdie bespreking sal aandag aan enkele van hierdie meer besondere
metodes van die Fundam enlele O pvoedkunde gegee word.
3.2 W etenskaplike wuarneming
’ 11 M etode wat aan d ag verdien, en wat veelal deur fundamcnteelopvoedkundiges gebruik word, is wetenskaplike observasie of waarneming.
Verskeie fundamenteel-opvoedkundige gebeurtenisse, handelinge, prosesse, v erlopeen dies m eer kan nie anders as gewoon deur w aarnem ing ontleed
word nie. Die fundam enteel-opvoedkundige besef egter dat dit m aar een
van die metodes is wat in die navorsing gebruik word, en dat hy nie
posit ivislies in die verabsolulering van liierdie m etode behoort te verval nie.
W aargenom e feite is dikwels voorlopige “ feite” , dil wil sê feite wat nog aan
korreksie deur ander m etodes onderw orpe is. Observasie kan beskryl word
as die doelgerigte w aarnem ing van (byvoorbeeld) die opvoedingsverskynsel
ol (byvoorbeeld) ’n onderwyssiluasie om kennis daaroor in te win. Hierdie
m etode word dikwels deur skrywers as die beginpunt van die wetenskap
beskou.

D aar word veral tussen die deelneemobservasie en natuurlike observasie
onderskei. I 11 die geval van deelneem-observasie vorm die fundamenteelopvoedkundige ’n deel van die situasie wat hy besig is om w aar te neem. ’n
Voorbeeld hiervan is die beoelening van die wetenskap. Indien hy presies
wil vasstel wat ill die verloop van die wetenskapsproses gebeur, neem die
liindainenteel-opvoedkundige d aaraan deel, en hy neem algaande w aar wal
gebeur, en m aak noukeurig aantekeninge daaroor. In die geval van
naiuurlike w aarnem ing of observasie probeer die fundamenteel-opvoedkundige d aarteenoor 0111 so ongesiens moontlik waarneinings te m aak van
dinge wal rondom lioin gebeur en waarby hy belang bet. Die kem gedagte
liiei by is dat diegene wat waargeneem word, of die proses wat waargeneeni
word, nie van hierdie proses van w aarnem ing bewus moet wees, deel
d aarvan moet vorm of deur die w aarnem ing be'invloed moet word nie, sodat
ol die persone wat waargeneem word, natuurlik en spontaan soos in die
alledaagse lewe met hulle optrede voortgaan ól dat die b epaalde proses wal
waargeneem word so natuurlik moontlik mag voortgaan (LouwW al., 1982:8
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c.v.). ’n V oorbreld hirrvan is dir vcrloop van die opvoedingshandrling. Dir
fun dam rntrrl-opvordkundigc stcl in die verloop van d ir opvocdingshandcling brlang cn wil dit so onaflianklik moontlik probecr waarnrcin.

Introspeksic en retrospeksie as fundamentcel-opvoedkiindige
iiavorsini’sinetodes
Ilirrd ir navorsingsmctodes word nir dikwels in d ir litcratuur aangctref as
rrkende rn a a n v a a rb a rr inetodes van navorsing in die Fundam cntele
O pvocdkiuidr nir. T og skyn liullr m rto drs (c w trs wat vcelal d rn r
fundam rntrcl-opvoedkundigcs, rn d ru r opvordkundigrs in dir algrm ren,
grbruik word. Inlrospeksie, byvoorbccld, h rt (r dorn nirt dir m rns sc
verm oc om w aar tr ncem rn ’n beskrywing van sy rir prrsoonlikr
brlew rnissr Ir g rr (Louw el al., 1982:7 c.v.). H ierd it m ctodr is bclangi ik in
grvallr w aar ’11 mrns ’n bietjie in dieeiegehcuc of in dir rir crvaringgann dell
trn rin d r vrrklarings (c sork v irsakr wat jy wi! beskryf. Introspeksic is nil dir
aard van d ir saak 'n snbjektirw e m rtodc, rn d aar is g rrn m anier om vas tr
strl prrsirs lioe b etroubaar irm and sr beskrywing van sy rir belrwrnissr is
nir. In dir geval van rrtrosprksir as m ctodr is dir g rv aar van subjrktiwitrit
nog sovrrl grotrr. D ir tydsvrrloop tussrn w aarnrm in g rn brskrywing kan
m rrb rin g dat irm an d nir slrgs som m igr van sy rrvarings rn belrwrnissr
vcrgert bet nie m a ar ook dat sekcre tussentydsc crvarings of bclcwcnisse sy
beskrywing kan beïnvlocd. Dit is in introspeksic sowel as in retrosprksir
v rrd rr moontlik dat iem and logiese (m aar foutirwc) rekonstruksies kan
m aak rn sclfs gehcuegapings ten opsigte van die belcwenis kan aanvnl denr
van sy verbeelding gebruik te m aak rn op dir wyst in sy brorfrning van dir
Fundam cntele O pvoedknnde nonkeurig laak. Introspeksic en rctrospeksie
as metodes van die F undam cntele O pvo edk n nd e is dus baie beperk in liulle
tocpassing, juis v an weë die tckortkoming dat hullr b rvindingr nir objckticl
gctoets kan word nie. D aarby veronderstel introspeksic dat die fundam cnterl-opvordknndige navorser die vermoc moet he om ’n goeie verbalr
beskrywing tr kan g rr van dit wat by introspektief waarneem . O m d al allr
rnrnsr r g trr nir hirrtor iti staat is nir, kan d ir m rtodc grvolglik nir d ru r
almal met wrlslar grbruik word nir.
H orw rl introspeksie dan nir as ’n baie brlangrikr fundam cntrel-opvoedkundigc navorsingsmetodc beskou word nie, gebeur dit tog wel soins dat '11
mens van hierdie m ctodc gebruik m o d maak, vcral w aar sckcrc prosesse
vei klaar moet word. In hierdie v erband dink ’n mens aan byvoorbrrld dir
wcrking van die stilswyende dimensie as hartstocrnsting in die mens sr
persoonlikheidsmantel, aan die religir as hartsrigting, aan d it aard rn dir
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om vang en die werking van die lewens- en wêreldbeskouing in die
opvoeding, aan dinge soos voorwetenskaplike kennis, intu'isie of aanvoeling.
A1 liierdie dinge speel elkeen ’n belangrike rol in die beoefening van die
O pvoedkunde en ook in die onderwys en opvoeding, en van htille moet
rekenskap gegee word. Hoewel nie baie betroubaar nie is introspeksie en
relrospeksie tog wel metodes wat oorweging beboort te geniet m aar wat
vanweë hulle subjektiewe inslag spaarsaam gebruik beboort te word.

Fenomeenanalise en die struktuur-empiYiese metode
Fenomeenanalise is ook ’n m etode van die Fundam entele Opvoedkunde.
Die vertrekpunt by bierdic m etode is die sogenaam de ontologiese vraag, die
sogenaam de “ W at is?” -vraag. Die vraag is die vertrekpunt van die
wetenskap. Die 1'undamentecl-opvoedkundige gebruik bierdie vraag nogal
dikwels in sy ontleding van verskeie verskynsels of fenomene in sy
wetensveld. So byvoorbeeld vra hy: “ Wat is opvoeding?” of: “ W at is
onderwys?” of: “ W at is tug?” en so voort.
Hicrdie vraag stnur die proses van fenomeenanalise (ofverskynselontleding)
van stapel. Dit is die beginpunt van die wetenskaplike ondersoek van die
fimdamenteel-opvoedkumlige. Mi l liierdie vraag woid die verskynsel wat
ontleed word — ol dit opvoeding of onderwys, of tug, ofgesag, die skool is
—oopgedek en in sy grondlrekke ontleed. Die ontologiese vraag is dus die
eerste of basiese vraag van die Fundam entele O pvoedkunde of, anders
gestel, die invalspoort in die opvoedingsverskynsel.
Die metode van verskynselontleding moet nie met die lenomenologiese
m etode verw ar word nie, want laasgenoemde kom neer op ’ 11 bewussynsiium anente reduksieproses van byvoorbeeld die opvoedingsverskynsel. Die
fenomeenanalitiese m etode is meer ’n empiriese m etode en kan met
veiligheid deur die Christenopvoedkim dige gebruik word. Die ontologiese
vraag, wat kenm erkend is van die fenomeenanalitiese metode, m aak dit vir
die fundamenteel-opvoedkundige moontlik om die opvoedingsverskynsel
oopgedek en in sy verskillende onderdele of grondlrekke ontleed te kry.
Die slruktuur-einpiriese m etode is n under m etode wat in die Fundantenlele ( )pvoedkunde van besondere belang is en wat ’ 11 none verwantskap toon
nu t die m etode van fenomeenanalise of verskynselontleding. Hierdie
metode is waarskynlik die eerste keer deur l\G . Sehoem an onder woorde
gebring in ’ 11 tydskrifartikel, w aarin hy slegs terloops d aarn a verwys bet
(Sehoeman, 1ÍÍ7ÍJ:7i)3 e.v.).
:í : í
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Korl saam gcvat koin hierdie nictodc d aarop nccr dal die fundamcnteel
opvocdkundigc byvoorbccld die opvocdingsvcrskynsel empiries probcer
w aarneem , dit wil sê deur w aarncm ing ('n deur ervaring pro beer begryp,
oni d an tot ’n lieskrywing van die struktuur, of die Goddclikc bouplan,
d aarvan le koin. D aarom staan hierdie tnetode bekend as die struktnurempiriese metode. Die m etode veronderstel egter dadelik die inskakeling
van al die ander inetodes wat in hierdie behandeling getioem word. Die
slruktuur-cm piricse m etode is dns in ’n sekere sin oorkoepelend en
om vattend.

3.5 Literatuurondersoek as navorsingsmctode in die Fundamentcle
Opvoedkundc
Eitcratuurondersoek in die F undam entcle O pvoedkundc verskil niejuis van
literaluurnavorsing in die algemeen nic. Trouens, in die F undam entcle
O pvoedkundc, soos in aile wetenskappe, is die m etode van literatnurbcoordcling cn literatuurondersoek cen van die vernaam stes en verg daarom
van die fundam cntelc-opvocdkundigc besondcrc sorg. W at in die aglcmeen
vir literatuurnavorsing geld, geld ewesecr vir die Fundam entcle O p vo ed 
kundc, en d aarom hocf liicr slcgs aan enkcle besondcrc sake aandaggegee le
word. Mel inagnem ing van alles wat hierna in p aragraaf 3.9 gesê word in
vcrband met die benadering van die fundam entecl-opvoedkundige by sy
bcoordcling van tcoriec cn literatuur wat aan hom gebied word, moet d aar
nog cnkele an der sake oor literatuurondersoek gestcl word.
Veronderstel dat ’n mens ’n tcm a met d ic o o g o p ’n m cestcrsverhandelingof
’n doktorsproefskrif geïdentifisecr het. Dan staan jy in die reel voor die
vraag: Hoc kan ck literatuur oor hierdie besondcrc onderw erp bekotn, met
ander woorde, hoe koin ck as’t ware “ in die onderw erp in” ? ’n M ens kan ook
in baic gcvalle sells m a an d e lank in bibliotekc rondslingcr sondcr 0111
wcrklik vooruitgang tc maak.
Enkcle prakticsc wenkc in hierdie vcrband is die volgendc. V ir ’n tcm a in die
Fundam entcic O pvoedkundc met ’n ietwat “ wysgerigc” strekking sou ’n
mens as eerste stap ’n cnsiklopedieoor die Wysbcgccrtc in die biblioteek kon
gaan raadpleeg. ’n Ensiklopedic oor die Wysbcgccrtc bcvat gewoonlik die
bclangi ikstc trefwoorde cn flic bclangrikste gedagtegange in die wysgerigc
denkc. D aarom is dit bctrcklik maklik om met behulp van so ’11 ensiklopedic
in die vakgebied of met ’n vakwoordcbock in die navorsingsgebied in le
koin. Dit word dns aanbcvccl dat die onderw erp, of d an die litcl van die
procfskrif/verhandcling, woord vir woord ontlecd word ten cindc prcsies vas
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te stcl w aaroor die navorsing handel. D aa rn a kan die navorser na 'n
ensiklopedie toe gaan en hierdie trefwoorde die een na die ander naslaan en
kyk of hy enigiets a an tref wat op sy navorsing betrckking het. Vind hy wel
ids, kan dit gcbcur dat in die literatuurverwysings in die ensiklopedie daar
vir horn soveel navorsingsmoontlikhede oopgem aak word dat sy navorsing
van d aar al baic goed vlot.
Het die navorsingsonderwerp egter ’n meer opvoedkundige en ’n m inder
“ wysgerige” strekking, kan ’n ensiklopedie ooj die O pvoedkunde geraadplceg word. H ier geld die reel ook weer dat die titel ontlecd word en die
verskillendc trefwoorde in die titel die een 11a die ander in die opvoedkundige ensiklopedie nageslaan word. Ook hier kan op hierdie wysc koers
gekry word in die litcratuur.
Derde moontlikheid is om ’n gewone ensiklopedie te raadplecg. ’n
Gewone ensiklopedie het die nadeel d at dit te algemecn is en nie toegespits
genocg vir die doc! van die F undam entele O pvoedkunde nie, m a ar dit het
tog wel die voordccl dat dit die terrein kan oopm aak en enkele fasette van
die navorsing verdcr kan blootlê. Dit kan ook die voordeel hê dal sekere
verwysingsbronne en sekere naslaanwerke gcnocm word.
’ 11

’n A nder moontlikheid is om in die katalogus van bocke in die biblioteek,
boektitels ondcr die verskillendc trefwoorde in die titel van die navorsingsprojek te gaan sock cn vas te stel of d aar nie bocke daaroor in die biblioteek
beskikbaar is nie. O n d er geen om standighede is dit raadsaam om in die
rakke self te gaan snuffcl nie. ’ 11 Mens vorder so n ic n a wense in die tyd tot jou
beskikking nie.
Indicn ’11 mens wcel van ’n skrywer w at reeds op die bctrokkc terrein werk
gelewer het, kan ook in die katalogus onder die skrywer se naam na
verwysingsbronne gcsoek word. Indien ’n goeie boek oor die ondcrwerp
gevind is, is ’ 11 mens al ’n Itcle cut verdcr, w ant in die bronnelys van die boek
word gcwoonlik hcelparty wcrke genocm wat geraadpleeg kan word.
’n A nder m etode wat ook gevolg kan word, is om in die vcrskillende
tydskrifindekse tc gaan blaai. H ier moet ’n mens ’n bictjic hulp bekom van
die biblioteekreferente in die biblioteek self oor presies hoc ’n tydskrifindcks
gebruik word. Indien hierdie prosedure eers ccnm aal baasgeraak is, gaan
d aar ’n hele navorsingsgoudmyn vir ’11 mens oop.
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Bibliografiese werk is al in ’n groot male vergemaklik deur middcl van
rekenaarsoektogte. Baie van die tydskrilindeksc in die O pvoedkunde is reeds
op rekenaar geplaas, en ’11 rekenaarsoektog spaar ’11 mens baie tyd en lewer
besonder goeie resultate.
Die prosedure wal gevolg word, is kortliks die volgende. ’ 11 Mens ontleed die
titel van jou verhandeling of proefskrif ten einde die trefwoorde te bekom.
D aarna word hierdie trefwoorde die een na die ander in die rekenaar
geplaas en gelet op die produk wat gelewer word na ’n soektog na
publikasies wal oor d aardie bepaalde trefwoorde handel. In die praktyk
koin dit dikwels d aaro p neer dat hierdie trefwoorde met m ekaar “ gekruis”
moet word, sodat die verband tussen twee van hierdie trefwoorde d eur die
rekenaar gesoek word. Tydskrifartikels wal met die verband tussen pare
trefwoorde te make het, word op hierdie wyse bekom en kan vervolgens
geraadpleeg word.
’n A nder baie belangrike opinerking in verband met literatuurondersoek in
die F undam entele O pvoedkunde moet nog gem aak word. Baie navorsers in
die Fundam entele O pvoedkunde fouteer dikwels deur hoofsaaklik sekondêre bronne te raadpleeg. D aarm ee word bedoel dat bloot gerapporteer
word wat ’ 11 an der navorser reeds in sy boek oor ’n derde persoon te sê het, in
plaas d aarvan dat teruggekeer word na die prim êre bron, dit wil sê na die
persoon toe wat in eerste instansie die gedagte uitgespreek het. So
byvoorbeeld is dit vandag feitlik algem ene kennis dat Jam es O lthuis
(Olthuis, 1976) van K an ad a die W oord van God in ’n breerkonteks probeer
sien as bloot die Skrifgeworde W oord van God. Hy is van oordeel dat die
W oord van G od nie net die Skrifgeworde W oord is nie m aar ook die
Skeppingswoord, die voorsienigheidswoord, die Skrifgeworde woord ook en
d an die Vleesgeworde W oord (wat Jesus Christus self is). Nou d e u g d it nie
om allerhande an d e r skrywers aan te haal wat met hierdie gedagte werk,
(soos Duvenage of Heyns) nie, m aar ’n mens moet terugkeer na O lthuis sell'
om aan hom die krediet vir hierdie beskouing te kan gee.
T en tweede is dit cgter beslis belangrik om ook hierdie sekondêre skrywers te
raadpleeg ten einde te sien waiter nuwe perspektiewe hulle open, en watter
nu we ontwikkelinge hulle op die gedagtes van O lthuis sell voorstel. ’n Cïoue
reel is dus om sover moontlik met prim êre bronne te werk. Veronderstel d at
’n mens die opvoedingsteorie van Jo h n Dewey, die Amerikaanse pragm a! is,
wil ontleed en evalueer. D an sou die kortpad wees om byvoorbeeld ’n boek
van R.S. Peters (Peters el al., 1977), wat reeds die werk van Dewey in ’11
groot m ate onder die knie het en dit reeds goed beskryf en geevalueer het,
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le raadpleeg. Dit is egter nie lundam enteel-opvoedkundig wetenskaplik
verantw oord nie. VVie oor Jo h n Dewey wil werk, moet die boeke van Jo h n
Dewey self raadpleeg.

3.6 Die “prinsipieel besinnende” metode
Die “ prinsipieel besinnende” metode is nie ’n algemeen aanvaarde metode
nie, cn dit val trouens vrcem d op die oor om te hoor dat d aar van ’ 11
“ prinsipieel besinnende” m etode gepraat word. D aarom is dit nodig om
kortliks te verduidelik wat met die term bedoel word. Die “ prinsipieel
besinnende” metode is naamlik ’n metode waarvolgens deur prosesse van
besinning en herbedinking tot sekere fundamenteel-opvoedkundige ooriuigings gekom word. Die dilem m a van die Fundam entele O pvoedknnde is dal
al sy bevindings nie sonder m eer empirics getoets kan word nie, waarmee
bedoel word dat, as ’n mens ’n prinsipiëlc stelling, ’n beginscluitspraak, sou
maak, sodanige uitspraak nie sonder meer op die een ofander wyse einpiries,
deur waarnerning ol d eur middel van ’n eksperiment, geloels kan word nie.
Die “ prinsipieel besinnende” m etode is by uitstek ’n m etode wat gebruik
kan word om hierdie “ probleem ” van die Fundam entele O pvocdkunde die
hoof te bied.
Vii baie mense, ook in Suid-Afrika, is die Fundam entele Opvoedkuride nie
’n volwaardige welenskap nie, juis van wee die feit dat dit nie met empiriese,
positiewe of tasbare materiaal werk soos byvoorbeeld die taal wat onlleed
kan word of “ feite” wat onomstootlik bestaan en na bewering met
waarnem ings of met eksperimcnte werk bewys kan word nie. Die Fundamentele O pvocdkunde is vir sulke mense dan ’n bietjie “ wollerig” , nie ’n
volwaardige welenskap in byvoorbeeld die natuurwetenskaplike sin van die
woord nie.
Die sogenaam de “ prinsipieel besinnende” metode word benui om hierdie
soort kritick die hoof te bied. Gereguleer en gelei deur die hermeneutiese
kant, aspek of faset van die fundam cnteel-opvoedkundige navorsing, word
d aar sekere uitsprake gemaak, sekere stellings geponeer, en om dal hierdie
siellings nie in die reel empirics bew ysbaar of verilleerbaar is nie, gaan die
I'undamenteel-opvoedkundige dan soos volg te werk: O p grond van sy
oortuigings, sy vooronderstellings cn vertrekpunte, in die geval van die
Skrifmalige beoefening van die Fundam entele O pvocdkunde veral, poneer
hy dan stellings wat o peen o fand er wyse regstreeks verband hou met hierdie
voor- en bo-teoretiese sake wat so pas genoem is en wat veral verband hou
nut dieewige waarhedc wat God insy Woord inalsy fasettc aan onsgeo[>cnbaai
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lict. Hierdie stellings of uitlatings van die fundam cntccl-opvoedkundige is
nie gewoonweg empirics aan die werklikheid toetsbaar nie m aar kan die
toots van die Skrif, die lig van die Skril verdra. D eur h esinningoor en dour
hcrbedinking van bepaalde fasette van die werklikheid, van bepaalde
vraagstukke van fundamcntccl-opvoedkundige belang kom die fundam enteel-opvoedkundige uiteindelik lot ’n slotsom, lot ’n eie slandpunl, lot '11 eie
beskouing oor die opvoedkundige vraagsluk onder bespreking, en hierdie
eie standpunt, hierdie eie gevolgtrekking word dan in woorde gegiet en dien
a s ’n geldige uitspraak van die Fundam entele O pvoedkunde wat in die lig van
die Skrif bcoefen is.
Die sogenaam de prinsipieel besinnende m etode is dus nie-empiries, moeilik
te beheers en stel bcsndcrc eise en uitdagings aan die beoefenaar van die
Fundam entele Opvoedkunde.

3.7 Intersubjektiewe gespiek of kontrole
’n A nder besondere metode van die Fundam entele O pvoedkunde is die
sogenaam de intorsubjekliewe gesprok of kontrole. W anneer die fundamentccl-opvoedkundige op grond van die prinsipieel besinnende metode, tot
b epaalde oortuigings en gevolgtrekkings gekom het, kan hy hierdie
gevolgtrekkings aan ander opvoedkundiges voorlê met die oog op '11
intersubjektiewe kontrole of toetsing van dit wat hy bevind het. D aarm ee
word veronderstel dat hy ófsy gevolgtrekkings en bevindings by wyse van ’ 11
navorsingsverslag publiseer en an der opvoedkundiges en belangstellendes
in die onderwys en o|>voeding nooi om kom m entaar en kritiek d aarop te
lewer. O p hierdie wyse kan getoets word ol die gevolgtrekkings wat gemaak
is in die loop van die beoefening van die F undam entele O pvoedkunde wat
tot sodanige navorsingsverslag gelei het, wel geldig is al d an nie.
Intersubjektiewe kontrole hoef natiiui lik nie slegs by wyse van publikasies
f)laas te vind nie. Opvoedkundiges bole by geleentheid konferensies e n /o f
kongresse w aar hulle hulleonderskeie standpunte as't ware op die tafel plaas
en vir bespreking oopstcl. Mcningsverskille dui of op die moontlikheid dat
sommige gevoltrekkings nie geldig is nie of op die moontlikheid d at die vooi en bo-teoretiese oortuigings van die vcrskillende opvoedkundiges sodanig
van m ekaar vcrskil clat een opvoedkundige se gevolgtrekkings op die lei rein
van die F undam entele O pvoedkunde bloot op prinsipielc grontle nie vir ’n
an der aan v aarb a ar is nie.
Ook hierdie m etode lewcr ’ 11 hclc aantal probleme. Dit sou onaanv aarbaar
en inderdaad onwetenskaplik wees om van die stan dp un t nil te gaan dal
intersubjektiewe kontrole van navorsingslievindingsindie Fundamentele ( (pvood38

N a vorsin gsm ctod e
kundigc noodwcndig en finaal die gcldighcid van bevindings in die
Fundamcntelc Opvocdkundc bcwys. Konscnsus o f’n “koppetcllcry” in die
Fundamentelc Opvocdkundc kan nooit as ’n nietode van verifikasie van
oortuigings of bcvindinge dcug nie. Die paradysverhaal is alreeds vir die
fundamcntelc opvoedkundige ’n waarsknwende vingcrwysing: hoewel
Adam en Eva en die slang in die paradys “konscnsus” bercik het oor die eet
van die verbodc vrug, het die straf op die sonde daarna gekom as ’n bewys
daarvan dat “konscnsus” nog lank nie ’n waarborg van geldigheid of van
“die waarheid” is nie. Dit deug dus nie oin in die Fundamcntelc
Opvoedkundc ’n bcrocp te docn op die oortuigihgs cn die gcvolgtrckkings
van die rnccrderheid opvoedkundiges in ’n bepaalde land of sells in die
wêrcld nie. Met die metode van intcrsubjekticwe verifikasie of kontrole
moet dus met groot omsigtigheid te werk gegaan word, andcrs kan ’n mens
in liicrdie strik trap.

3.8 Die "probleemhisloriese metode”
Hierdie metode is nie, streng gcsproke, ’n fundamenteel-opvoedknndigc
metode nie (Van dcr Walt, 1978:5 e.v.) maar het sovecl waardc vir die
beoefening van die fundamentcel-opvoedkundigc dat daaraan ook kortliks
aandag geskenk moet word.
Ten cerste moet dit duidclik verstaan word dat die fnndamcntcclopvocdkundigc horn in die reel nie met historicsc vraagstukke l>csig hou nie;
(lil is die bcsondcre tcrrein van die Tcmporele of Historicsc Opvoedkundc.
Dit is egter so dat die Fundamcntelc Opvocdknnde nie dccglik beocfcn kan
word as daar nie ook kortliks op die historicse aanloop van ’n bepaalde
fundaincntcel-opvocdkimdigc problccin gclct word nie. ’n Fnkcle voorbccld sal liicrdie saak vcrdnidclik. Verondcrstcl dat ’n mens in die NeoMarxisticsc opvocdkundcdcnkc van die Twintigstc cen die spanning tnssen
aan die ecu kanl die natuurpool cn aan die andcr kant die vryhcidpool wil
nagaan. Dit sou onmoontlik wees, indicn nie sclfs onwetenskaplik nie, oin
die historicsc aanloop tot hicrdic hedendaagse problecm by die NeoMarxistc buitc rckcning le laat. Daarom gaan die ftindaincntcel-opvocdkundige soos volg te wcrk: Hy gee kortliks aandag aan die historicsc vcrloop
van gebcurtcnissc cn omstandighede wat tot die probleem waarmee hy in
die hedendaagse Opvoedkundc worstel, aanlciding gegee het. Hicrdic
agtergrond is vir hom onontbeerlik ten cindc die presicse kontocre van die
hedendaagse problccin bchoorlik te kan raaksien. Daarom bcnut hy die
sogcnaamdc probleemhisloriese melodc, wal daarop neerkom dat die
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fundam enteel-opvoedkundige die probleem in die eietydse opvoedingsteorie w aarm ee by aan die worstel is, identilisecr en die probleem dan ook in
sy bepaalde historiese konteks probeer raaksien. Soveel moontlik inligting
oor die probleem , ook historiese en biografiese inligting, word bekom ten
einde die probleem in die regte perspcktiewe vir die navorsing te stel.
W anneer dit gedoen is, kan die fundam enteel-opvoedkundige voortgaan en
die probleem as sodanig in sy verskillende fasette as eietydse probleem
ontleed.
Die “ probleemhistoriese” benadering van die probleem bet die bykomstige
voordeel dat dit onmiddellik die vraagstuk in ’n bepaalde verhouding plaas,
naam lik in die verhouding tot God. W anneer ’n bepaalde opvoedingsteoreliese probleem in die twintigste-eeuse opvoedkunde behandel word, is een
van die eerste vrae wat gestel moet word: W at is die verhouding van die
voorstanders van liierdie teorie tot die ware God.1' Die antw oord op liierdie
vraag plaas al klaar die probleem in ’n bepaalde perspektief, sodat ’n mens
kan bepaal waar liierdie probleem sy ontstaan bet en hoedat dit hom in die
Fundam entele O pvoedkunde manifesteer of uiteindclik sells gaan wreek.
Die lundam enteel-opvoedkundige moet hom egter by die loepassing van die
“ probleemhistoriese m etode” in sy navorsing d aarvan weerhou om op die
terrein van die T em porele O p voedkunde te oortree m a ar kan nie die
aauloop van die probleem in die verlede sonder m eer buite rekening laat
nie.

3.9 Die kritiese houiling van die fundamenteel-opvoedkundige
3. J‘ . I

Orientcring

Die fundam enteel-opvoedkundige staan as’t ware op die m ure van die stad
van die O pvoedkunde. Hy is die wagter wat die invalids, die aanvallers en
die aanstorm ers op die O pvoedkunde, v eraldieS krifm atigeofS kriftuurlike
O pvoedkunde, moet in wag, identifiseer en sells beveg. D aarom is die
F un dam en tele O pvoedkunde by uitstel die deel wetenskap van die O p vo ed 
kunde wat hom met die prinsipiële evaluering van aangebode teorieë besig
hou. M et hierdie uitspraak is ’n baie belangrike m om ent van die navorsingswerk van die fundam enteel-opvoedkundige blootgelê. Die fundamenteelopvoedkundige moet ’n bepaalde kritiese instelling besit teenoor teorieë wat
in die O pvoedkunde aangebied word.
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Die tcoricc kom langs vcrskillendc wcë onder die aan d ag van die
fundainenteel-opvocdkundige, en w anneer liy tot dieslotsom koni of tot die
oortuiging geraak dat hierdie of daardie teorie vir die gansc O pvoedknnde
op Skriftunrlike grondslag ’n bedreiging of bepaalde moontlikhedc inhou,
moet by so '11 teorie baie nader onder oë sien en evalueer. D aarom moet die
opvoedkundige d an die teorie ontleed en indien nodig aan die kaak stel, of,
indien moontlik, moet sekere van die elcmente van sodanige aangebode
teorie in die eie standpnnt opgeneem word nadat dit van die vervalsings van
die oorspronklike teoretikus gesuiwer is.
Vir hierdie doeleindes bestaan d aar enkele navorsingsmctodes tot die
fundaincntcel-opvoedkiindige se beskikking.
3.9.2 Dieiransmdentaal-krilir.se fase
T en eerste moet vasgestel word, 00 k aan die hand van die probleemhistoriese m etode” (wat pas hierbo behandel is), wat die religieuse
grondm otief van ’ 11 teorie is, en dit word hoofsaaklik met die transendcntaalkritiese metode gedoen (Strauss, 1978:1). Die transendcntaal-kriticse m eto
de is ’n m etode waarvolgens uiteindelik antwoorde verkry word oor die
religie van die teoretikus met wie ’n mens in gesprek vci kccr. Die vrae wat al
gaande gestel word, lei daartoe dat ’ 11 mens tot die gevolgtrekking kom dat
so iem and ofanastaties ten opsigte van God staan, dit wil sê op God gcrig, of
in ’ 11 apostatiese v erhouding met God staan, dit wil se sy hart is in die afval
gcrig. Dit is hocgenaam d nie ’n cenvoudige prosedure om tot so ’n
gevolgtrekking te kom nie, en bchoorlikeontledingvan ’n bepaalde teorie is
nodig alvorcns dit kan gebeur.
M et die transendcntaal-kriticse metode kan dus bcpaal word waiter
spcsifickc religieuse grondm otief in ’n bepaalde teorie wcrksaam is. Van
hierdie grondm olicwc is d aar vcral vicr in die loop van die geskiedenis
blootgelc (Schoeman, 1975:19 c.v.), naamlik die vorin-m ateriegrondmoticf
(wat ons tiandag nog in die O pvocdkundc ken), die natuur-gcnadcgrondmotief (wat 00 k nog vandag in sy O pvocdkundc sy aanhangers bet), die
natuurvryheidgrondm otief (wat jtiis die vernaatnstc grondm otief van die
twintigstc-ecuse opvocdkundedcnkc is) en die grondm otief bekend as die
skepping-sondcval-vcrlossinggrondmotief, wat vcral in Skriftuurlike o p 
voedkundige kringc die drylkrag is. Hierdie vier grondinoticwc is reeds deur
navorsing blootgelc, m aar dit spreck vanself dat alle opvoedkundige denke
nie noodw endig binne die kaders van hierdie grondinoticwc sal ressortcer
nie.
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O m d an saam te vat: M et die transendentaal-kritiese metode word bepaal
wat die religieuse groundhouding van ’n bepaalde teoretikus is in die
beoefening van sy wetenskap, i.c Opvoedkundc.
3.9.3 Die transendentale fase
D an is d a a r die tweede Case van die kritiese benadering van die fundam enteel-opvoedkundige, naamlik die transendente, waarlydens die fundam enteel-opvoedkundige sy eic standpunt probeer stel ten opsigte van die sake
w aaroor die teorie w aarm ee liy gekonfronteer is, handel. Veronderstel dal
die teorie w aarm ee hy werk, ’n naluralistiese opvoedingsleoric is, soos
byvoorbeeld die van J.-J. Rousseau. D an sal die fundamenteel-opvoedkundige nie slegs met belm lp van die transendentaal-kritiese metode
p robeer bepaal wat die religieuse grondm otief d aarvan is nie, niaar hy sal
ook, ná die idenlifisering van die grondmotief daarvan, probeer om ’n eie
Skriftuurlik verantw oorde standpunt ten o[)sigte van die problcm atiek van
die teorie aan te bied. Dit l)eteken dat hy as’t ware vanuit ’n Skrif'tuurlike
stan dp un t met hierdie naturalistiese (of wat ook al) teorie in gesprek tree.
Dit is waarskynlik die moeilikste stadium van die fiele beoordeling van ’n
teorie, want daartydens moet ’n mens die eie stan dp un t op ’n verantw oorde
wyse stel.
3.9.4 hnmanente kiitiek
’n D erde Case van die krilicse benadering van die opvocdkundige is die
im rnanente kiitiek. D aa rm ee word bedoel d at fundm enteel-opvoedkundiges (en ander opvoedkundiges) hulle dikwels in hulle woordgebruik en
in hulle arguinentasies weerspreek, ontrou is aan hulle eie argum ente of
hulle eie voorondcrstellings. M et behulp van die im rnanente ki itiek word
sulke inkonsekwenthede, onlogiese stellings, innerlike teenstrydighede en
an der foute wat die opvoedkundige in sy denke maak, bloolgelê en aan die
kaak gestel. Dit beteken d al ’n m ensenige teks, enige teorie w aarm ee jy te
doen kry, baie noukeurig m et ’n potlood moet lees ten einde vas le stel ol al
die arg um ente wat aangebied word, g an g b aar is en nie vol inkonsekwenlhede is nie. Dit is dus ecu van die take van die lundam enteelopvoedkundige om baie noulcttend te lees.
3.9.5 Ekshereliese kriliek
’n Vierde faset van die kritiese houding van die opvoedkundige is die
sogenaaindc ekshereliese kiitiek. D aarm ee word bedoel dat, n adat die
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vorige drie kritiese lascs afgchandcl is cn die teorie ten opsigtc van sy
religicuse grondrnotief en in teenstelling met die eic Skriftuurlike standpunt
geplaas is en inkonsekwenthede l)innc-in die teorie out masker is, d aar gcvra
word na die m oontlikhede wat in hierdie aangebode teorie opgesluit lê vir
dieontwikkeling van die eic fundamentele opvoedkunde. K an daar nie dalk
icts in hierdie teorie steek, al is die teorie op sigself onaanvaarbaar, wat ’n
mens tog in die eic teoricvorming kan gebruik nic? Gccn teorie is op sigself
gehecl en al vals nic; elke teorie bevat elemcnte van die waarhcid. Elkc
teorie werk as’t ware met God se Skeppings- cn Voorsicnighcidswoord, al
ken elke teorie nie God sc Skrifgeworde W oord nie.
4. T E N S L O T T E
M et hierdie kort uitecnsctting is gcpoog om cnkelc van die bclangrikste
navorsingsmetodes wal deur die rcformatoriese fundamcntccl-opvocdkundigc gebruik word, te omlyn en kortliks te bespreek. Die oorsig is baie
sketsmatig en d aarom onbevredigend m aar kan dicn as ’n basis vir verderc
gesprck. '11 Belangrike saak moet egtcr in hierdie stadium ouderstrecp word,
naamlik dat die fundam entecl-opvocdkundige wat horn op skriftuurlike
grondslag stcl, hom ten encmale nie daarm ee kan versocn om slegs ecn
wctcnskaplikc m ctode te gebruik nic, aangesien hy van oordeel is dat die
opvocdingsverskynsel — om m aar ccn van die sake tc nocm waarm ce die
fundam entcel-opvoedkundige hom bcsig hou — veclkantig cn baie gckompliscerd is. Ecn navorsingsmctode sal dus nic aan die fundamcnteclopvoedkundige voldocnde insig in die aard cn die struktuur (bouplan) van
hierdie verskynscl verskaf nie.
Buitendien is die verabsolutering van ecn wetenskaplike metodc niks
m inder nie as ’n vortn van m ctodemonism c wat ’ 11 oncwewigtigheid in die
navorsingsmetodologie van die fundamcntccl-opvocdkundige tot gcvolg
kan he. Sovcel moontlik navorsingsmetodes word dus in die Fundam entele
O pvoedkunde gebruik, juis met flic oog daarop flat hierdie verskillende
metoflcs vir m ekaar as korrektiewe kan optrce en mckaar kan aanvul. O p
hierdie wysc, so word vcrtrou, word ’n taamlik vt)llcdige prentjie van die
verskynscl wat ontleed word, vcrkry, word die verskynscl van verskillende
kante beskou en kan flic verskynscl soveel te beter begryp word. Dit sprcck
vanself flat flic fundam entcel-opvocdkundigc wat hom op Skriftuurlike
grondslag stcl, altyd hierdie verskynsclontlcding, waarnem ing, literatuuronflcrsoek en dies mccr sal probcer doen in die lig van flic insiggewende
perspektiewe van flic Skrifgeworde W oord as die Woord van God.
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D aarby moet (lit ook gekonstatecr word dat die fundamenteel-opvoedkundige wat horn op hierdie grondslag stel, ook sover moontlik probeer
blister na die Skeppingswoord van God en na die Voorsienigheidswoord van
God en natuurlik ook na die Vleesgeworde W oord van God, Jesus Christus
sell'. Slegs langs hierdie weg, langs die weg van ’n vol-ronde benadering van
die opvoedingsverskynsel as Codgeskape gegewene in die menslike leefwêreld, kan die fundam enteel-opvoedkundige werklik tot insig van die
opvoedingsverskynsel kont.
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