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Daar is ’n enkelrassige houding in skoolhandboeke teenoor “hoe families, gemeenskappe en 
die samelewing lyk”. 

Dít is een van die bevindings van ’n ministeriële taakspan wat Angie Motshekga, minister van 
basiese onderwys, verlede jaar aangestel het om die inhoud van handboeke te ondersoek en 
te ontleed. 

Motshekga het vandeesweek die tussentydse verslag van die taakspan ontvang. 

Dit is wel nie so duidelik wat met “enkelrassige houding” bedoel word nie.  

Op ’n vraag aan die departement van basiese onderwys daaroor sê Elijah Mhlanga, 
departementswoordvoerder: “Mono beteken enkelvoudig, wat verwys na een ras. In basiese 
taal beteken dit dan dus wit, swart, bruin en Indiër.” 

Toe Mhlanga gevra is of “enkelrassig” dan nie net na een ras kan verwys nie, het hy gesê “op 
’n gegewe tyd word daar op een ras gefokus wat Indiër, bruin of wit” insluit. 

Die taakspan se opdrag is om vas te stel of skoolhandboeke se teks en illustrasies inklusief 
en sensitief is en of dit die waardes van eenheid deur diversiteit en gelykheid bevorder, asook 
demokrasie.  

Die taakspan moet ook kyk of die handboeke leerlinge op die toekoms voorberei. 

“Een van die tussentydse bevindings is dat die handboeke in die geheel ’n matig inklusiewe 
benadering tot diversiteit het,” lui ’n verklaring van die departement. 

Daar is wel nog ’n enkelrassige houding teenoor hoe families, gemeenskappe en samelewings 
lyk. 

Daar is geen voor die hand liggende diskriminasie in terme van ras nie en daar is beslis ’n 
oorheersende fokus op die verteenwoordiging van die Afrika-onderwerp, het die taakspan 
bevind. 

“Daar is wel nog ’n enkelrassige houding teenoor hoe families, gemeenskappe en 
samelewings lyk.” 
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Prof. Elda de Waal, navorsingsprofessor aan die Noordwes-Universiteit se Edu-Right-
navorsingsentiteit op die Potchefstroom-kampus, sê dit is onwaar dat handboeke enkelrassig 
is. 

De Waal sê die term “enkelrassig” wek eerstens die indruk dat die skrywers van sulke 
handboeke skuldig aan onregverdige praktyke is. 

“Tweedens sou dit daarop kon dui dat elke rassegroep gekenmerk kan word aan besliste 
meetbare eienskappe. Die waarheid in ons land is dat daar reeds beduidende stappe in die 
onderwys gedoen word om rassestereotipering tot die minimum te beperk.” 

Volgens De Waal kan skoolhandboeke wel nog in die geheel meer uiteenlopende kulturele 
perspektiewe en bestaande waardevolle inheemse kennis insluit. 

Dit is wel nie ’n rassekwessie nie, sê sy. 

Sy sê dit is ’n omvattende proses om handboeke te herskryf en met die jongste Suid-
Afrikaanse perspektiewe aan te vul en die “tydsduur raak soms frustrerend vir almal wat 
daarby betrokke is”. 

“Sowat 20 jaar gelede was daar handboeke wat reeds bestaan het en tipies oordadig Westers 
van aard was en dit het al verander, maar die onderwysstelsel kon nie vir ses jaar tot stilstand 
gekom het terwyl daar handboeke met nuwe perspektiewe geskryf word nie.  

“Die punt is dat dit lank vat, maar daar word hard gewerk om almal in die land in ag te neem 
met die aanbieding van vakinhoud in handboeke,” sê sy. 

Volgens haar is dit verblydend om te lees dat die taakspan die spore van ’n inklusiewe 
benadering tot ons Suid-Afrikaners se ryke diversiteit tot dusver in hul ondersoek ontdek het, 
want dan is ons op die regte pad.  

 


