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INLEIDING 

Die ontstaan van sekondere en tersiere _ opvoedkundige instansies is die 

direkte gevolg van die mens se voortdurende strewe na verhoogde lewens= 

standaard, ontwi kke ling, vooruitgang en kundi ghei d. Afgesi en van 'n soeke 

na en uitbreiding van kennis, het daar met verloop van tyd aan opvoedkundige 

instansies die behoefte ontstaan vir moontlike ondersteuningsdienste. 

Hierdie dienste behels nie net akademiese navorsing en opleidingsprosedures 

wat die studente deurloop nie. Dit moet ook ges_ien word as die totale 

opvoedingstaak wat deur sekondere en tersiere opvoedkundige instansies 

tot uitvoering gebring word. Gevolglik is hierdie dienste opvoedkundig 

gerig en verantwoordelik vir die ontwikkeling van die student as gebalanseer= 

de en volwaardige mens. Die eindproduk van die hoer opvoedkundige instansies 

moet aanvaarbaar wees vir die mod erne samel ewing. Studentedi enste aan 

hoer opvoedkundi ge i nstansi es het met die ver 1 oop van tyd ontwi kke 1 tot 

'n hoogs gespesialiseerde prosesaktiwiteit van opvoedkundige adviseuring, 

konsultasie en studentekorpsontwikkeling. 

In die Westerse wereld bestaan daar 'n onlosmaaklike verband tussen historiese 

ontwikkeling, onderwysontplooiing, religie, kultuur en opvoedkunde. Uit 

die ontplooiing en ontwikkeling van opvoedkundige stelsels in die Westerse 

Were 1 d het daar 'n ei esoorti ge behoefte ten opsi gte van di enste a an studente 

in elke land ontstaan. Daar kan ~ verband ge1e word tussen studentebehoeftes 

en die kultuurhistoriese ontwikkeling van die betrokke land. Verskillende 

l an de se behoeftes sal gevo 1 gl i k verski 11 en de behoefteprofi e 1 e van studente= 

dienste moontlik maak. Alhoewel die basiese struktuur vir studentediens= 

departemente in die Westerse werel d grootl i ks ooreenstem, is daar 'n groot 

verskil ten opsigte van die dienste wat gelewer word aan en verantwoordelik= 

heidsaanvaarding vir studente. 



Die samesme 1 ti ng van verski 11 en de kultuurgroepe het tot gevo 1 g gehad dat 

'n unieke Suid-Afrikaanse. ku1tuur ontwikke1 is. Daar word in die Suid

Afrikaanse konteks van hoer opvoedkundige instansies verwag om vir die 

studente se· ontwi kke 1 i ngsbehoeftes en ook vir sy a 1 gemene behoefteprofi e 1 

verantwoorde 1 i khei d te aanvaar. Hi erdi e behoeftes van die studente word 

dikwe1s geakkommodeer deur studentediensdepartemente wat op 'n gespesia1iseer= 

de wyse verseker dat die ui tei nde 1 ike produk van tersi ere opvoedkundi ge 

instansies ~ geba1anseerde, aanvaarbare vo1waardige mens is. 
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HOOSTUK 1: PROBLEEM EN DOELSTELLING 

1.1 BESKOUING VAN DIE HUIDIGE PRAKTYK 

Die snel ontwikkelende twintigste eeu het wereldwyd 'n klemverskuiwing 

teweeggebring, ook in die benadering tot opvoedkundige ste1se1s en die 

behoeftes wat daaruit voortvloei. Die behoefteprofie1 van die studentemassa 

toon onteensegl i k aan dat daar behoefte· bestaan op 'n wye spektrum van 

akademiese, sowe1 as nie-akademiese terreine. Die ontwikkeling van die 

hui di ge studentedi ensdepartemente is dan ook die di rekte gevo 1 g van die 

moderne student se behoeftes. A 1 hoewe1 die basi ese konsep van studente= 

dienste (wat byvoorbee1d ins1uit akkommodasie, ontspanning en godsdiens= 

opvoedi ng) reeds ontstaan het in die vroegste tye van forme 1 e onderri g, 

het daar spesifi ek in die tweede he 1 fte van die twi nti gste eeu 'n groot 

klemverskuiwing plaasgevind ten opsigte van die behoefteprofie1 van studente. 

Die benaderi ng tot studentedi enste in die tersi ere opvoedkundi ge ste 1 se 1 

in Sui d-Afri ka verski 1 hui dig in 'n groot mate met die struktuur en di enste 

ge1ewer in vroeere tye en in ander 1ande. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Die huidige aanbod van studentedienste aan tersiere opvoedkundige instansies 

is 'n unieke versameling van diverse dienste. Dit is so omdat die Suid

Afri kaanse hoer opvoedkundi ge ste 1 se 1 ontwi kke 1 het ui t 'n ei esoorti ge kul tuur 

en lewens- en wereldbeskouing. Die ontwikke1ing van hierdie studentediensde= 

partemente is geskoei op die eiesoortige behoeftes wat bestaan vir e1ke spesi= 

fieke tersiere opvoedkundige instansie. Vanwee hierdie heterogeniteit sal 

daar in die studie gepoog word om bestaande diensdepartemente te rasionaliseer 

en eendui dig af te paar met bestaande studentebehoeftes. Op hi erdi e wyse 
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kan 'n funksi one 1 e en aanvaarbare studentedi ensdepartement daargeste 1 word 

wat in die behoeftes van a 11 e Sui d-Afri kaanse tersi ere opvoedkundi ge i nstan= 

sies en studente voldoen. 

Die prob 1 eemste 11 i ng van hi erdi e studi e kan saamgevat word as 'n pogi ng 

om ~ voorgestelde model vir studentediensdepartemente (in die Suid-Afrikaanse 

konteks) aan tersiere opvoedkundige instansies te konstrueer. 

1.3 DOEL VAN DIE STUDIE 

Selfs al word dit algemeen aanvaar dat daar ~ studentediensdepartement 

aan ·n tersi ere opvoedkuni dge i nstansi e moet wees, is die bestaan van so 

'n departement ni e 'n versekeri ng dat die studente se behoeftes geakkommodeer 

word ni e. Oi e onmi dde 11 ike prob 1 eem wat ontstaan is ni e b 1 oot 'n akademi ese 

ondersteuningsdiensprobleem nie, maar wel die behoefte aan 'n opvoedkundige 

ondersteuningsdiens. Soos in die literatuurstudie (sien hoofstuk 2) aangetoon 

word, is daar (veral oorsee) reeds gevorderde strukture daargestel vir 

studentediensdepartemente aan opvoedkundige instansies. 

1.3.1 Hoofdoelste11ing 

Die behoefte aan 'n gestruktureerde en forme 1 e benaderi ng tot studentedi enste 

word as ~ kritiese probleemarea in die tersiere opvoedkundige stelsel ge~den= 

ti fi seer. Dit is so omdat daar geen bedui den de 1 iteratuur ten opsi gte 

van die volle omvang van studentedienste in die Suid-Afrikaanse konteks 

bestaan nie. Sodoende word die taak van nuut ontwikke1ende en bestaande 

tersiere inrigtings, wat daarna streef om die sne1 ontwikke1ende behoefte= 

profi e 1 van die studentegemeenskap te kan akkommodeer, tot 'n groot mate 

deur hierdie beperkende faktor bemoeilik. 
4 



Gevolglik kan die hoofdoelstelling van hierdie studie soos volg geformuleer 

word: om 'n voorgestelde model vir 'n studentediensdepartement in die Suid

Afri kaanse konteks te -konstrueer, met spesi fi eke verwysi ng na die bedryfs= 

organisasie, struktuur en dienste van so~ departement. 

1.3.2 Spesifieke doelwitte 

Die doelwitte word geformuleer om sodoende die hoofdoelstelling te ondersteun 

ten opsigte van spesifieke areas. 'n Eerste moontlike doelwit is om aan 

te toon dat daar 'n di rekte verb and bestaan tussen die ontwi kke 1 i ng van 

studentediensdepartemente aan Amerikaanse en ·suid-Afrikaanse tersiere opvoed= 

kundige instansies. 

~ Tweede doelwit van hierdie studie is om aan te toon dat daar ~ onlosmaaklike 

verband bestaan tussen die historiese ontwikkeling, kultuurhistoriese ontwik= 

keling en ontwikkeling van studentedienste. Di t be he 1 s ook dat aangetoon 

sal word dat die uitbreiding en ontwikkeling van hierdie dienste 'n direkte 

gevolg is van die veranderende behoefteprofiel van studente in~ snel ontwik= 

kelende wereld. 

'n Derde doelstelling met hierdie studie is om aan te toon dat studentedienste 

we 1 'n bydr ae 1 ewer tot die tot a 1 e vormi ng en opvoed i ng van die studente= 

gemeenskap. 

1.4 OORSIG EN STRUKTURERING VAN DIE STUDIE 

Die studi e is 'n ondersoek na spesi fi eke di enste wat a an studente van hoer 

opvoedkundige instansies gelewer word. Hierdie dienste bestaan uit twee 

komponente, naamlik die akademiese ondersteuningsdiens en die nie-akademiese 
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ondersteuningsdi ens. Hi erdi e ondersteuni ngsdi enste p 1 a as 'n hoe premie 

op die opleiding en opvoeding van die studentegemeenskap. 

Alhoewel hierdie studie 'n empiriese ondersoek is na die bree behoefte van 

studente soos dit hui di gl i k ondervi nd word deur opvoedkundi ge i nstansi es~ 

sa 1 daar eerstens aandag gegee word aan die ontstaan van die bestaande 

strukture vir studentedi enste. Di t sa 1 deur mi dde 1 van 'n 1 iteratuurstudi e 

gedoen word. 

Bestaande mode 11 e vir studentedi enste word geveri fi eer en daar word 'n teore= 

tiese model geformuleer en voorgehou wat die grootste waarskynlikheid het 

om funksi onee 1 aanvaarbaar te wees vir die bree spektrum van hoer opvoedkun= 

dige instansies. Hierdie model is empiries geevalueer deur die uitvoerende 

beamptes van studentediensdepartemente aan tersiere opvoedkundige instansies. 

Uit hierdie inligting word daar 'n voorgestelde model vir studentedienste 

geformuleer. Daar word veral gekonsentreer op die struktuur, dienste, 

bedryforganisasie enorganisasieontwikkelingstrategie ·.vir so 'n dienstedepar= 

tement. Die primere uitgangspunt is dat hierdie model aanpasbaar en soepel 

moet wees om endersyds die veranderende behoefteprofi el van studente te 

kan hui sves en andersyds bi nne die organi sasi eraamwerk van tersi ere opvoed= 

kundige instansies geakkommodeer kan word. 

Ten slotte word die bevindinge van die studie saamgevat en 'n gevolgtrekking 

en aanbevelings word gedoen vir studentediensdepartemente aan tersiere 

opvoedkundige instansies. 
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HOOFSTUK 2: LITERATUUROORSIG· 

2.1 INLEIDING 

Die ontplooiing van die onderwysstelsel en die ontwikkeling van studentediens= 

te in die Westerse wereld, Amerika en Suid-Afrika sal individueel ondersoek 

word. Daar bestaan 'n onlosmaaklike verband tussen historiese ontwikkeling, 

opvoedkundige. ontplooiing en die kultuurontwikkeling van enige ontwikkelende 

gemeenskap. Die ontwikkeling van studentediensdepartemente sal binne hierdie 

verwysingsverband nagevors word. Die faktor wat die grootste bydrae lewer 

tot die ontwikke1ing van gespesialiseerde dienste aan 'studente is die kultu,; 

rele agtergrond van ~ spesifieke studentegemeenskap. Daardie kulturele 

agtergrond kan selfs binne ~ enkele gemeenskap grootliks verskil. 

Daar is 'n vergelykende studie deur die 'International Bureau of Education' 

in 1962 uitgevoer met die doe1 om die organisasiestruktuur, soorte dienste 

gelewer, die ontwikke1ing van opvoedkundige dienste en beroepsvoorligtings= 

dienste in 'n aantal 1ande te evalueer. Uit hierdie studie het dit duidelik 

geblyk dat die term 'voorligting' slegs 'n breukdeel is van die wyer spektrum 

van studentedienste. Hierdie dienste bestaan uit onderwysvoorligting, 

beroepsvoorligting en bystand aan individuele studente ten opsigte van 

algemene en re1igieuse behoeftes. In die steekproefpopulasie van 73 wereld= 

lande is daar slegs 40 van hierdie lande (d.i. 55%) wat kan getuig van 

~ ontwikke1ingsfase ten opsigte van gevorderde studentedienste. In 24 

van die lande (d.i. 33%) was studentedienste in hulle kinderskoene of in 

eksperimente1e fase gewees en in 9 van die 1ande (d.i. 12%) was daar geen 

verwysing na studentedienste gewees nie (Gampert, 1963). 
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Indi en hi erdi e gegewens oor die stand van studentedi enste soos in 1962 

aanvaar word, en dit verge1yk word met die huidige situasie, is daar 'n 

duide1ike groeitendens waarneembaar (Gibson et a1., 1983). Die 1 Internationa1 

Bureau of Education 1 se studie wys uit dat die definiering, omskrywing 

en bedryf van studentedienste wereldwyd groot1iks ooreenstem. 

Daar is wereldwyd groot ooreenstemming ten opsigte van die benadering tot 

studentedienste. Drapele (1979) en Gampert (1963) se navorsing toon egter 

a an dat daar 'n noemenswaardi ge verski 1 in die behoefte a an gespesi a 1 i seerde 

studentedienste bestaan, juis vanwee die feit dat hierdie dienste eiesoortig 

is aan e1ke land se kultuurhistoriese ontwikke1ing. Amerika en Suid-Afrika 

se ku1tuurontwikke1ing word byvoorbeeld gekenmerk deur die samesme1ting 

van verskeie Westerse (Europese) ku1tuurgroepe. Vanwee die groot ooreenstem= 

ming in die benadering tot studentedienste in Europa, kan die Britse benade= 

ring tot studentedienste as verteenwoordigend van die Europese konteks 

beskou word (Fiefdeh & Lockwood, 1973). 

In paragrawe 2.2, 2.3 en 2.4 word die ontwikke1ing van die Europese, Ameri= 

kaanse en Suid-Afrikaanse onderwysste1se1s, die geskiedkundige- en die 

kultuurhistoriese verloop nagevors. Die doel met hierdie omvattende oorsig 

is om die direkte verband te ondersoek en ook die nodige onderbou te verleen. 

Sodoende kan die ver1oop en ontwikkeling van studentedienste so volledig 

as moontlik in perspektief gestel word. 

2.2 DIE BRITSE (EUROPESE) BENADERING TOT STUDENTEDIENSTE 

2.2.1 Ontwikke1ing van die opvoedkundige en studentedienste in Europa -

'n Inleiding 
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Die mens van die twintigste eeu het 'n verpligting teenoor die miljoene 

mense wat met die ver1oop van duisende eeue die kundigheid ontwikkel het 

om die omgewingselemente te beheer. Hierdie kundigheid is aan hulle oorge= 

lewer en eike nuwe generasie, ook die van hierdie eeu, moet sodoende 'n 

bydrae lewer tot die kultuurontwikkeling van die mens (Butts, 1947). A1hoewe1 

hierdie oordrag van kundigheid nie 'n formele onderrigproses was nie en 

die tegniek van oordrag van vroeere generasies nie aan ons bekend is nie, 

is dit tog die boustene vir die vroee ontwikkelingsfase van die opvoedkundige 

stelse1. Hierdie oordragsproses - wat met die verloop van duisende eeue 

ontwikkel het - kan basies in vier tydsfases ingedeel word, naamlik: die 

tydperk voor die Christelike jaartelling (4000 v.C. - 0), die Klassieke 

tydperk (0- 500 n.C.), die Mi.ddeleeue (600 - 1300 n.C.), die Renaissance 

wat in die 15de eeu n.C. plaasgevind het en die Nuwe of Modernetydsfase (1600 

- 1900 n. C. ) . 

2.2.2 Ontwikkeling in die tydperk voor die Christelike jaarte1ling (4000 v.C. 

- 0) 

Waar die moderne mens veral uit die rede leef, het die ou volke veral uit 

die ge 1 oof ge 1 eef. Daarom is di t ook begryp 1 i k dat 'n ei esoorti ge onderri g= 

metode van verduideliking, voordoen, nadoen en in die besonder van godsdiens= 

ti ge handel i ng die eerste tekens van si stemati ese onderri g geopenbaar het. 

Die ou primitiewe volke het volgens Butts (1947) basies drie lewenswyses 

openbaar, n 1. 

- diens aan hulle Skepper/gode; 

beveiliging van die eie bestaan (huise, forte, oorlogvoering); en 

die· voorsiening in die eie lewensbehoefte (jag, visvang en landbou). 

Tot en met 500 v.C. was die onderrig en opvoeding van kinders die taak 
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van die familie. Die omvang van die onderrig was om die kind in die 1ewens= 

wyse en tradisione1e gebruike van die gemeenskap te onderrig, met spesifieke. 

toepassi ng van die bogenoemde ri g1yne om die voortbestaan van die gemeenskap 

te verseker (Bowen, 1945). Dit kan duidelik gesien word dat die kultuur= 

historiese beskouing van hierdie mense die basiese behoefteprofiel van 

die onderrigste1sel bepaal het. 

Die tydsfase van 500 tot 300 v. C. was gekenme·rk deur die ontwi kke 1 i ng van 

die onderrigproses tot 'n forme1e proses van sko1ing, maar hierdie onderrig 

was s 1 egs vir die gegoede en vooraanstaande fami 1 i es beskore. Hi erdi e 

onderri gproses het gewoon 1 i k by die hui s van die fami 1i e p 1 aasgevi nd en 

die 1 eermeester was 'n geskoo 1 de sl aaf gewees. Die omvang van die onderrig 

was per dry, boks, swem en die aanwendi ng van wapentui g en wapenui trusting 

(Boyd, 1932). 

Die Hellinistiese tydsfase, vanaf 300 tot 3 v.C. was die tydperk toe sko1e 

formee1 gestig is. Dit was egter privaatsko1e met vrywil1ige bywoning 

en was s1egs toegank1ik vir die aristokrasie gewees (Potgieter, 1978). 

Gevo1glik was die opleiding van kinders s1egs beskore vir die · gedee1te 

van die populasie wat dit kon bekostig om opleiding vir sy kind te 'koop'. 

Dit blyk baie duidelik uit die beskrywing van Butts (1947) en Boyd (1932) 

dat die behoefte a an op 1 ei ding gedurende hi erdi e tydsfase 'n geekstrapo 1 eerde 

behoefteprofiel van die ouers van hierdie tyd was en dat dit 'n direkte 

verb and gehad het met die kul tuurhi stori ese ontwi kke 1 i ng van hi erdi e tydvak. 

Die kinders se behoeftes was eerder geakkommodeer in die oorlewinge as 

in die opvoedingsbeginse1s. Om die individu as eerbare kultuurgebonde 

mens te vorm was 'n priori te it. Die basiese konsep van studentedienste 

soos aan ons bekend, het nie in hierdie tydsfase bestaan nie. 
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2.2.3 Die ontwikkeling gedurende die Klassieke tydsfase (0 - 500 n.C.) 

Hierdie ontwikkelingstydperk van die Westerse onderrigontplooiing en. ontwik= 

ke 1 i ng in Europa word gekenmerk deur die sterk i nv1 oed van die Gri ekse 

kul tuur en die magti ge Romei nse Ryk wat in die 4de eeu n. C. tot 'n va 1 gekom 

het. Die belangrikste mylpale van hierdie tydperk was die stigting van 

kategesesko 1 e, die geboorte van Augusti nus en Benedi ktus se k1 oostersko 1 e 

(Bowen, 1945). Hierdie skq1e het 'n 1eerp1an met grater omvang aangebied. 

Vakke het grammatika, ingenieurswese, mediese wetenskappe, astronomie en 

astrologie inges1uit. Die klemverskuiwing van die kultuurhistoriese ontwik= 

keling van hierdie tydperk is duide1ik hierdeur uitlig en so ook die verande= 

rende behoefteprofiel ten opsigte van die soeke na kennis. 

Die eerste aanduiding van ondersteuningsdienste wat aan studente gelewer 

is, word vermeld met die stigting van die kloosterskole in Enge1and. Daar 

is egter s1egs vir die akkommodasiebehoefte van die studente voqrsiening 

gemaak (Boyd, 1932). 

2.2.4 Ontwikkeling gedurende die Midde1eeue (600- 1300 n.C.) 

Die Middeleeue is die baie be1angrike skakel tussen. die antieke tyd en 

die mod erne tyd. Dit word allerwee beskou as die voorbereidingsfase van 

huidige instansies en denkrigtinge. Gedurende die 1aaste gedee1te van 

die Middeleeue (1100 - 1300) is die meeste Europese universiteite van hierdie 

tyd gestig. Die twee bekende Engelse Universiteite, Oxford en Cambridge, 

is ook gedurende hierdie tydperk gestig (Boyd, 1932). Die uitbreiding 

en ontwikke1ing gedurende hierdie tydsfase van die onderrigste1se1 kan 

duidelik gesien word in die 79 universiteite in Europa aan die einde van 

die 14de eeu (Boyd, 1932). Volgens Bowen (1945) het die Universiteit van 
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Oxford reeds in die 12de eeu tot stand gekom en was naas die Uni versiteit 

van Parys die hoogs aangeskrewe instansie van hierdie tydsfase. 

In die jaar 1264 word een van Oxford se kolleges, Merton, gestig. Daar 

word voorsiening gemaak vir twintig studente om in die 'Merton-hous' te 

woon. Daar word aan hierdie kollege akademiese en nie-akademiese dienste 

gelewer. Dit het dienste deur mede-studente ten opsigte van adviseuring, 

hulp met studies, ontspanning en algemene welsyn behels (Boyd, 1932). 

Die hoofopsiener van die ·losieshuis het dan die verantwoordelikheid gehad 

om na die religieuse en intellektuele ontw1kkeling van die studente om 

te sien. 

2.2.5 Ontwikke1ing in die moderne tyd (1400- 1900 n.C.) 

Die Renaissance van die 15de eeu n.C .. het die moderne tydsfase ingelei. 

Hi erdi e tydperk is dan ook die groei punt Van die humani sti es-geori enteerde 

opvoedingsteoriee. Die nuwe grondmotief van natuur-vryheid- is in hierdie 

tydsfases duidelik aanwesig (Butts, 1947). 

Die Reformasie van die 16de eeu was 'n -baie belangrike tydvak waartydens 

die terugkeer tot die Bybel en die Christelike prioriteit was. Die re 1 i gi = 

euse ontwikkeling van die mens, dit wi1 se die mens in sy volle tota1iteit, 

is onder beskoui ng geneem. Die Reformasi e en gepaardgaande ontwi kke 1 i ng 

het 'n krag geword vir die vorming van die beskawing en dit is tot en met 

die 20ste eeu duidelik nagevolg (Potgieter, 1978). 

Ongeveer die middel van die 18de eeu het daar 'n klemverskuiwing in die 

historiese ontwikkeling van die menseras plaasgevind. Hierdie verandering 

was 'n aanpassing by die eeu van die masjien en die demokratiese of vrye 
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denke wat respektiewelik deur die ekonomie, politiek of inte11ektue1e 

en geestelike beskouinge omskryf is (Butts, 1947). Hoe nader daar !:ieweeg 

word aan die huidige tydsfase, hoe moei1iker word dit om die feite1ike 

van ·opvoedkundige veranderinge in 'n objektiewe perspektief te sien (Boyd, 

1932). Hi erdi e prob 1 eem word ondervi nd omdat die tempo van veranderi ng 

in ontwikke1ing vanaf die tweede he1fte van die 19de eeu by uitnemendheid 

versne1 het en nog steeds toeneem. 

Alhoewe1 die opvoedingskarakter grootliks deur ku1tuurhistoriese ontwikkeling 

en bree sosiale en intel1ektuele strominge bepaa1 word, is dit nie onmoont1ik 

om die huidige tendense in die opvoedkundige ste1se1 te onderskei en te 

eva1ueer nie. Dit is 'n beskouing soos gehu1dig in die aanvang van die 

20ste eeu. 

Eerstens moet ge1et word op die grater wordende premie wat op beroepsvoor1ig= 

ting gep1aas word. Hierdie behoefte het ontstaan as gevo1g van die tegno1o= 

gi ese ontp 1 offing gedurende die 19de eeu. Enge 1 and het dan ook gedurende 

hi erdi e tydfase were 1 dwyd die monopo 1 i e ten opsi gte van die vervaardi gi ngs= 

bedryf gehad (Butts, 1947). 

Tweedens is daar 'n groat k1emverskuiwing in die primere doe1stel1ing van 

sko1e om nie s1egs vir die leerproses verantwoorde1ikheid te aanvaar nie, 

maar om die totale opvoedingstaak van die kind te akkommodeer in die opvoed= 

ingproses. Die groeiende verantwoorde1ikheidsin het·•n verpligting om na-· 

die morele we1syn, sosia1e verhoudinge, _ beroepsvoor1igting, · finansie1e 

hu1p en religieuse ·-oeskouinge van die studente om te sien. Sodoende is 

verseker dat studente wat hul studies vo1tooi het 'n volwaardige ro1 in 

die samelewing sou kon vervu1 (Herr, ·1974). 
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Die demokrati ese 1 ewenswyse van die 19de eeu het derdens 'n kenmerkende 

inv1oed op die ontwikke1ingstrominge van die onderwys gehad. Die aristo= 

kratiese ede1stand se oorheersing van die wetgewende regeringste1sel van 

die voorafgaande eeue moes noodgedwonge swig voor die bre~ universe1e 

behoefteprofiel van die midde1k1as. Hulle het ontstaan uit die kultuurhis= 

toriese ontwikke1ing en soeke na kennis (Butts, 1947). 

Soos gesi en kan word ui t die voorafgaande, het die demokrasi e ( wat die 

vryhei d aan e 1 ke i ndi vi du gee om vir sy regte te bedi ng en ook om vrye 

denke te beoefen) 'n bai e groat bydrae ge 1 ewer tot die eksponensi ~1 e ontwi k= 

ke1ingsfase van die 20ste eeu. 

2.2.6 Samevattende beskouing van die Europese ontwikke1ing (4000 v.C. - 1900 

n. C. ) 

A 1 hoewe 1 Europa se ku1 tuurhi stori ese - onderwys- en geski edkundi ge ontwi k= 

keling oor duisende eeue p1aasgevind het, het hierdie fase, alhoewe1 stadig, 

tog reg1ynig ontwikke1 tot en met die 15de eeu. Vanaf die 15de eeu tot 

die tweede he1fte van die 19de eeu het die ontwikkelingstempo op alle 

vl akke dras_ti es toegeneem (Butts, 1947). Daarbenewens word 'n eksponensi el e 

versne1de tempo gedurende die 20ste eeu gehandhaaf in alle fasette van 

die tegno1ogiese en mens1ike ontwikke1ing. 

Vo1gens Shertzer enStone (1976) het hierdie versne1de ontwikke1ing daartoe 

bygedra dat: 

e1ke individu 'n eie reg het om te kan beding ten opsigte van sy eie= 

soortige behoefte wat bestaan; en 

hi erdi e i ndi vi du ook 'n more 1 e verp 1 i gti ng het om 'n bydra te 1 ewer tot die 

sosia1e we1vaart van sy medemens en die gemeenskap. 
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Hi erdi e bogenoemde twee faktore was en is nog steeds die be 1 angri kste 

oorwegings vir die ontstaan en ontwikke1ing van ondersteuningsdienste 

aan ~ studentegemeenskap. 

2.2.7 Die huidige Britse benadering tot studentedienste 

2.2.7.1 In1eiding 

Dit b1yk baie duide1ik uit die voorafgaande literatuurondersoek dat die 

ver 1 oop en ontwi kke 1 i ng van studentedi enste in die Europese konteks vir 

: 'n groot gedeelte van die opvoedkundige ontwikke1ingsfase agterwee geb1y 

het. Die grootste bydraende faktor tot hierdie ver1oop was oorwegend 

die eksk1usiwiteit in alle v1akke van op1eiding. Soos vroeer geme1d was 

dit s1egs vir die aristokratiese ede1stand beskore en had die bree popu1asie 

geen kans op sko1ing nie. Met hierdie agtergrond is dit verstaanbaar 

dat daar aan die begin van die 19de eeu (in 'n nuwe demokratiese benadering 

tot die~-individu se vrye denke) revo1usionere veranderinge t.o.v. die behoefte= 

- profie1 van die bree popu1asie ontstaan het. Hi erdi e veranderde denkstrom= 

i nge, gekoppe1 aan die tegno 1 ogi ese, fundeer die basi ese boustene vir die 

hui di ge benaderi ng tot studentedi enste (Newsome et a L, 1975). A1hoewe1 

daar gedurende hierdie opvo1gende ontwikke1ingsfases noemenswaardige verskui= 

winge in die basiese behoeftebepa1ings ondervind is, kan die huidige benade= 

ring en tiperende hedendaagse struktuur vir 'n studentediensdepartement 

teruggevoer word na die oorspronk1ike konsep wat in die totstandkomingsfase 

gege1d het. 

Die benaderi ng tot die struktuur en die di enste -wat hi er weergegee word, 

is vo 1 gens die geekstrapo 1 eerde syfers van Fie 1 den en Lockwood ( 1973) 

se navorsing in Brittanje. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat 

die denke aangepas moet word vir 'n uni versi tei t van tussen 5000 en 7500 
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studente, wat die veronderstelde grote sou wees van die tipiese Britse uni= 

versiteit aan die einde van die dekade. Die gegewe benadering tot hierdie 

dienste in Brittanje (ten opsigte van die studentegetalle in 1980) toon 

groot ooreenstemmi ng met die Sui d-Afri kaanse uni versi tei te. Die struktuur 

kan dus met die nodi ge aktua 1 i seri ng ook vir die bestaande Sui d-Afri kaanse 

behoeftes aangepas en geevalueer word. 

2.2.7.2 Strukture van huidige Britse studentediensdepartemente 

Die huidige struktuur van die tipiese Britse universiteit het twee basiese 

komponente naaml i k die akademi ese ondersteuni ngsdi ens en die gemeenskaps= 

diens. Vir 'n voorbeeld van hierdie struktuur, soos deur Fielden en Lockwood 

(1973) weergegee, raadp1eeg figuur 2.1. Uit hierdie beskouing van die 

struktuur vir dienste ge1ewer; blyk dit duide1ik dat daar in a1 ·die basiese 

behoeftes van ~ studentegemeenskap voorsien word. 

Die akademiese ondersteuningsdiens word tot voordee1 van die studente 

deur professi one 1 e persone aangebi ed en geadmi ni streer. Die gemeenskaps= 

diens is die nie-akademiese komponent wat gedee1telik deur die studentekorps 

self bedryf en geadministreer word. Hierdie twee diensdep.artemente word 

beheer deur komitees, waarvan die voorsitter in beide gevalle die benoemde 

hoof van die afsonderlike diensdepartemente is. Hierdie komitees moet 

verslag doen aan die Uitvoerende Komitee van die Senaat vir die bedryf 

van die departemente. Die hoofde van hierdie departemente is grootliks 

van die komitees se effektiewe wisselwerking afhanklik. 

die benoemde hoof bykans geen afhandelingsbevoegdheid nie. 

2.2.7.3 Moontlike dienslewering tans aan Britse inrigtings 

Insgelyks het 
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FIGUUR 2.1 ORGANISASIEGROEPE AAN 'N BRITSE UNIVERSITEIT 

CHART I- ORGANISATIONAL GROUPS 

LEVELS 

UNIVERSITY I University I 

AREAS 

UNITS 

Sub-units 

sJial Purt 
Science Science 

h(~ 

I 
Applied 
Science 

(•) 

t 
Academic 
Support 
Services 

I 

I 
Community 
Services 

Administ~ation 
I 

(+) 

Del I ..1 pts nstllute Research Depts Library 
Centres 

Computing Educational Counselling Student Sport S.C.R. Students Cultur~l Businesses 

NOTES 

of 
Education 

Research Extra· 
Centres mural 

Studies 
Inter-Disciplinary 
Groups 

Jnter·Disciplinary 
Groups 

Technology/ Accommodation and 

Media l Recreation 

Student Health Service- Residences 

Appointments Service- Accommodation Office 

Chaplaincy-

Union 

Museums- Catering-

Galleries- Conferences-

Theatres- Shops-

Art Centres- Car Parking -

etc.- etc.-

I. Units and sub·units shown for the Social Sciences area apply to all academic 
areas marked (•). It is appreciated that in the case of the Medicine area 
other groups, particularly in the hospital service, determine different 
arrangements. 

2. For details of the structure of the Administration area(+) see page 192 in 
Chapter 10. 

(Oorgeneem uit Fielden & Lockwood, 1973: 47.) 



Die studente se behoefte aan spesifieke dienste word sover moontlik deur 

die genoemde di ensdepartemente geakkommodeer. Di t word egter dui de 1 i k 

gestel dat die inrigting geen verantwoordelikheid-aanvaar vir die individuele 

student se akademiese of alternatiewe vordering nie. Alle dienste word 

aan die studente ge 1 ewer, ins 1 uitende akademi ese ondersteuni ngsdi enste, 

maar die akademiese vordering van die student bly te alle tye sy eie verant= 

woordelikheid (Fielden en Lockwood, 1973). Gevolglik word die Europese 

student· as volwassenes beskou wat in alle opsigte hulle eie behoeftes 

kan identifiseer en die nodige hulp kan bekom om hul probleme op te los.· 

Die wye verskeidenheid gemeenskapsdienste hou verband met die sosiale -, ont= 

spannings-, sport- en kultuuraktiwiteite van die studentegemeenskap. 

Die studente het gewoonlik 'n onafhanklike eie beheerkomitee wat los van 

die uni versi teitsowerhede funksi oneer. Hull e is verantwoorde 1 i k vir die 

bedryf van hierdie aktiwiteite. Dit behels beheer oor kostes, beplanning 

en ontwi kkel i ng van hi erdi e di enste. Die benaderi ng wat gehandhaaf word 

ten opsi gte van studenteverb lyf is dat dit die studente se ei e verantwoor= 

delikheid is om akkommodasie te bekom. Dit kan wees of in die beskikbare 

uni versi tei tskoshui se of private hui svesti ng. ~ Groot aantal van die 

instansies het geen huisvestingsgeriewe nie en maak hoofsaaklik van privaat= 

instansies se geriewe gebruik om studente van die universiteit te huisves 

(Fielden en Lockwood, 1973). Dit hou in hotelakkommoda_~:e;· privaatlosies= 

huise en jeughuise. 

2.2.7.4 Samevatting 

A l hoewe 1 daar strukture bestaan om a an . die studentebehoeftes gestand te 

doen, word daar geen verantwoordelikheid deur die universiteit aanvaar 

vir die student se akademiese en ook nie-akademiese vordering nie. Hierdie 
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dienste word daargestel op grond van 'n algemene behoeftebepaling en dit 

is die individu se verantwoordelikheid om hierdie dienste ten volle te 

benut. Die algemene welsyn, religieuse opvoeding, lewens- en were~dbeskouing 

en morele lewe van die studente word nie as deel van die verantwoordelikheid 

van die universiteit beskou nie (Fielden en Lockwood, 1973). 

2.3 DIE AMERIKAANSE BENADERING TOT STUDENTEDIENSTE 

2. 3.1 Die ontwi kke 1 i ng van studentedi enste in Ameri ka - 'n In 1 ei ding 

Die huidige benadering tot studenteMenste in Amerika is die gevolg van 

'n ku1tuurhistoriese ontwikkeling wat sy oorsprong gehad het in die samesme1t= 

i ng van 'n aanta 1 Europese kul tuurgroepe. Die enke 1 e faktor wat die ontwi k= 

kel i ngsproses in Ameri ka oor 'n korter tydsduur as die Europese ontwi kke 1 i ng 

laat p1aasvind het, is die VSA se benadering tot demokrasie, dit wil se 

'n vrye 1 and waar die i ndi vi du vir sy regte en behoeftes kan bedi ng (Wrenn, 

1 951 ) • 

Die ontwikkeling van studentedienste in die Amerkaanse opvoedkundige stelsel 

kan in drie periodes ingedeel word- die Koloniale tydperk (1630-1780), 

die Federa1e tydperk (1780-1812) en die tydperk van Uitbreiding (1812-

1862). (Leonard, 1956). 

Vervo1gens word hierdie drie tydsfases krities geevalueer om te bepaa1 

watter bydrae geskiedkundige en kultuurhistoriese faktore ge1ewer het 

op die Amerikaanse ontwikke1ing van studentedienste. 

2.3.2 Die Kolonia1e tydperk (1630-1780) 
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Die primere opvoedkundige behoefte gedurende die koloniale · tydperk was 

om te 1 eer 1 ees en · skryf en om sodoende te versek~r dat die gemi dde 1 de 

deursneepopulasie die godsdienstige beginsels en ook die koloniale wetgewing 

sou kon verstaan. Daar is 'n baie hoe premie geplaas op die godsdienstige 

en religieuse ontwikkeling van die mens. Die mees gebruikte leerboek 

van hierdie tydsfase was die Bybel (Leonard, 1956). Die wetgewing van 

1647 het voorsiening gemaak dat gemeenskappe met meer as 'n honderd families 

verplig was om 'n 'skoolmeester' te huur om die kinders voor te berei vir 

toe1ating tot die koloniale kollege, Harvard. Die doelstelling van die 

ko11eges van hierdie tydsfase was primer gerig op die opleiding van predikan= 

te (Arbuckle, 1953). 

Die koloniste se doelstellinge met die onderrigproses was nie slegs geskoei 

op die intellektuele ontwikkeling van die student .nie, maar oak om die 

student op godsdienstige, morele en beroepskeusevlak te stimuleer en by 

te staan. Hi erdi e was dan ook die eerste aandui ding van studentedi enste 

van ni e-akademi ese omvang. Gedurende hi erdi e peri ode was die bestaande 

behoefte ten opsi gte van ni e-akademi ese di enste groot 1 i ks gedi versifi seerd, 

juis vanwee die verskillende kultuurgroepe wat in Amerika teenwoordig 

was (Leonard, 1956). Die noue bande wat tussen die regering en die opvoed= 

kundige inrigtings van hierdie tydsfase bestaan het, het aanleiding gegee 

tot ontwikkelingsprogramme vir studentediensdepartemente. Hierdie benadering 

het aan1eiding gegee tot 'n verantwoordelikheidsaanvaarding vir die totale 

behoefteprofiel van die student. Dit het ingesluit losies, ontspanning, 

a 1 gemene we 1 syn, more 1 e standaarde, godsdi ensti ge en i nte 11 ektue 1 e ontwi k= 

keling (Williamson, 1949). Hierdie benadering was die boustene vir die 

hui di ge program van studentedi ensdepartemente wat in Ameri ka bestaan en 

het die basis vir ontwikkeling en uitbreiding van hierdie dienste gevorm 

(WooJfe en Woo1fe, 1953). 
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2.3.3 Die Federa1e tydperk (1780-1812) 

Gedurende die Feder a 1 e tydsfase het daar 'n k1 emverskuiwi ng p 1 aasgevi nd 

ten opsigte van opleidingsbehoeftes. Die oorwegende 'godsdiensbenadering' 

wat in die Koloniale tydperk nagevo1g is, is vervang met 'n op1eidingsmodel 

deur die regeringsleiers van hierdie tydperk. Hierdie tydsfase is ook 

gekenmerk deur die hoe premi e wat gep 1 aas is op die hoer opvoe"dkundi ge 

op1eiding van die bree publiek. Dit moes noodwendig ook as primere .doelwit 

deur die demokratiese regeringste1se1 van hierdie tydperk onderskryf 

word (Leonard, 1956). 

Die stigters en donateurs van hoer opvoedkundige instellings het die nie

akademiese dienste as die verantwoordelikheid van die hoof en die personeel 

beskou. Daar is ook aanvaar dat die personee 1 die verantwoorde 1 i khei d 

vir die we 1 syn van die studente behoort te aanvaar. Die 'opvoeders' van 

die Federa1e tydperk het dus voortgegaan met die uitbouing en ontwikkeling 

van studentedi enste vo 1 gens die basi ese rig 1yne van die Ko 1 oni a 1 e tydperk 

(Arbuckle, 1953). Die uitbouing van hierdie dienste het die vo1gende 

inges1uit: opvoedkundige voorligting, adviseuringsdienste ten opsigte 

van studieprobleme, bystand met finansie1e behoeftes en gesondheidskontrole 

van studente. Gedurende hierdie tydsfase was die primere prob1eem egter 

huisvesting vir studente gewees (Leonard, 1956). 

Die benadering tot studentedienste gedurende die Federa1e tydsfase gee 

blyke van~ meer professione1e benadering tot studentedienste. 

2.3.4 Tydperk van uitbreiding (1812-1862) 

In die vyftig jaar van uitbreiding, van 1812 tot 1862, het opvoedkundige 
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dienste 'n dramatiese uitbreiding in omvang ondervind. Daar is in die 

tydperk meer as dri ehonderd hoer opvoedkundi ge i nstansi es in die vorm 

van kolleges en universiteite gestig. 'n Nuwe benadering ten opsigte van 

hoer opvoedkundige dienste, gratis opvoedingsgeleenthede vir die totale 

Ameri kaanse popul asi e, het groot1 i ks die ontwi kke1 ing van studentedi enste 

in~ a1ternatiewe rigting laat plaasvind (Leonard, 1956). 

Die omvang van studenteaktiwiteite en -dienste het gedurende hierdie tydperk 

aansi en 1 i k vergroot. Studente het a 1 hoe meer betrokke geraak met admi ni s= 

trasie en studenteklubs en gevo1g1ik het verskeie studenterade ontstaan. 

Hierdie ontwikke1ingsfase het sodoende die pionierskampusse gestimu1eer 

om ui t te brei en beter toegerus te word. Mod erne i nstansi es is ontwi kke 1 , 

met 'n wyer spektrum van studierigtings (Shertzer en Stone, 1976). 

Gedurende hierdie tydperk van sne1ontwikkelende uitbreiding het opvoedkundige 

adviseuringsdienste ontwikkel. Dit het inges1uit kursusin1igting, opvoedkun= 

dige inligting, die identifisering van studieprobleme en studi.evoorligting 

. aan studente (Leonard, 1956). 

Vanwee hu1 eiesoortige kultuurhistoriese ontwikkeling, het die Amerikaanse 

publiek verwag d·at universiteite die verantwoorde1ikheid vir die akademiese 

vordering van studente sal aanvaar. 

beskou (Williamson, 1961 ). 

Studente is as onvo lwasse ado 1 essente 

2.3.5 Die huidige Amerikaanse benadering tot studentedienste 

2.3.5.1 Inleiding 

Leonard (1956) se navorsing het duide1ik aangetoon dat studentedienste 
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gedurende die Koloniale tydsfase (1630-1780) van die Amerikaanse geskiedenis 

ontwi kke 1 het. Gedurende die 1 9de eeu was daar 'n dui de 1 ike toename in 

die ontwikkeling van studentedienste. Oberlig-Kollege het in 1833 dames 

toege 1 a at. Di t het a an 1 ei ding gegee dat 'n studentedekaan vir dames benoem 

is (Wi 11 i ams, 1961 ) . Harvard het in 1870 'n studentedekaan benoem wat 

verantwoorde1ikheid vir die dienste aan studente aanvaar het (Leonard, 

1956). Die benaderi ng tot studentedi enste wat na die Eerste Were 1 doorl og 

(dit is die begin van die 20ste eeu) ontstaan het, word tans nog gehandhaaf 

(Arbuckle, 1956). Die huidige tydsfase word ook gekenmerk deur die snelont= 

wi kkel en de tegno 1 ogi e. Di t het 'n groot i nvl oed op die veranderde behoefte= 

profi e 1 van studente. Hierdie behoefteprofiel van die studente word as 

basiese riglyn vir die samestelling en ontwikkeling van studentedienste 

aanvaar (Woolf en Woolf, 1953). 

2.3.5.2 Strukture vir Amerikaanse studentedienste tans 

Die enkele faktor wat die grootste invloed uitoefen op die struktuur van 

diensdepartemente aan Amerikaanse universiteite is die aantal studente. 

Die getal wisse1 tussen 10 000 tot 55 000 en hulle kan by die groter 

universiteite in 17 verskillende 'kolleges' (fakulteite) gehuisves word 

(Arbuckle, 1953). Vanwee diegrootte van hierdie universiteite is dit dus 

uiter:s moei l i k en on doe 1 treffend om studentedi enste as 'n gesentra 1 i seerde 

di ensdepartement te pro beer struktureer en bedryf. In Ameri"ka bestaan 

daar twee benaderi nge tot studentedi enste - ··n gesentra l i seerde en 'n gedesen= 

traliseerde stelselbenadering (Williamson, 1961 ). 

Die bestaande gedesentra 1 i seerde struktuur wat hui di gl i k aan die groter 

instansies aangetref word, maak nie noodwendig voorsiening vir die totaJe 

omvang van studentebehoeftes ni e. Dit imp l i seer egter dat 'n student by 
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meer as een p 1 ek tege 1ykertyd geakkommodeer word sander dat die een buro 

van die ander se betrokkendhei d kenni s dra. Daar bestaan we l 'n sentra l e 

studentevoorligtingsburo wat aan die •president• van die instansies vers1ag 

doen en ook die ·aorkoepelende beheer uitoefen oor hierdie gefragmenteerde 

struktuur, vera l ten opsi gte van die bedryfsaspekte van die verski 11 en de 

buro•s (Williamson, 1961 ). Hierdie benadering tot studentedienste word 

deur Gibson et al. (1983) as 'n uiters ondoeltreffende diensleweringsmodel 

beskryf. 

Daar word twee algemene sienings gehandhaaf vir die gesentraliseerde departe=. 

mentele benadering ten opsigte van studentediensstrukture by die gemiddelde 

grootte Amer1 kaanse uni versi teit. Die eerste beskoui ng is dat hi erdi e di enste 

nie gekatogoriseer word nie. (Ter illustrasie van hierdie struktuur soos 

dit aan die 'State College of Washington' voorkom, sien fig. 2.2). 'n 

Tweede benadering is dat daar 'n onderskeid getref word tussen die verski1= · 

lende dienste - akademiese dienste en nie-akademiese dienste asook 'n kombi= 

nasie van opvoedkundige programme en nie-akademiese dienste. (Vir 'n voorbeeld 

van hierdie struktuur soos dit aan die •Brigham Young University' voorkom~ 

si en fig. 2. 3) . 

Daar bestaan verskeie redes vir die ontwikkeliDg van studentediensstrukture, 

maar die be1angrikste bei'nvloedende faktore is die historiese ontwikkeling 

asook die eiesoortige kompleksiteit van elke gemeenskap, die feit dat 

instansies afsonderlik funksioneer en die behoeftes van studente (Shertzer 

en Stone, 1976).· Om hierdie faktore te ignoreer met die samestelling 

van 'n org ani sa tori ese mode 1 vir 'n studentedi ensstruktuur sa 1 'n oneffekti ewe 

dienstedepartement tot gevolg he. Daar bestaan huidig geen algemeen-geldende 

struktuur vir studentedi enste in terme van imp l ementeerbare kri teri a en 

beginsels in die verskillende Amerikaanse universiteite nie. Die enigste 
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moontlike struktuur vir 'n gemiddelde Amerikaanse universiteit is deur 

Williamson (1961 :26) aangebied (sien fig. 2.3). Hierdie model maak voorsien= 

ing vir die belangrikste komponent vir die ontwikkeling van 'n struktuur vir 

studentedienste, naamlik die behoefteprofiel van die studentegemeenskap. 

2.3.5.3 Huidige dienste aan Amerikaanse inrigtings 

Die i nhoude like van studentedi ensdepartemente kan in dri e hoofkomponente 

gekategoriseer word: nie-akademiese dienste, akademiese dienste en .ook 

'n kombinasie van opvoedkundige en nie-akademiese dienste. Hierdie dienste 

se onderafdelings word weergegee in fig. 2.3. In die bree gesien, akkommo= 

deer hi erdi e model die total e spektrum van bestaande studentebehoeftes. 

Hierdie modelbenadering tot studentedienste het ontwikkel uit foutiewe 

benaderings vir die ontwikke1ing van studentedienste (Williamson, 1961). 

Die ontwikkelingstendens wat die algemeenste voorkom, is dat daar eerstens 

'n korrekti ewe program en tweedens 'n voorkomende program vir studentedi enste 

ontwikkel moet word. Dit sal waarskyn1ik daartoe bydra dat elke individuele 

student die geleentheid gebied word vir optimale ontwikke1ing. 

Die bedui dende get a 1 onsuksesvo 11 e studente aan Ameri kaanse uni versiteite 

word·, vo 1 gens Leonard ( 1956), deur die pub 1 i ek gesi en as 'n gevo 1 g van on dee 1= 

treffende akademi ese en ni e-akademi ese di ens1 eweri ng a an studente. Die 

publiek beskou dit as die p1ig van 'n hoer opvoedkundige instansie om toe 

te sien dat studente hul akademiese loopbaan suksesvol voltooi. Hulle 

is ook verantwoorde1ik vir die suksesvolle aanpassing van studente op 

persoonlike en sosia1e v1ak (Leonard, 1956). 

2.3.5.4 Samevatting van huidige studentedienste in Amerika 
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Alhoewel die gesentraliseerde en gedesentraliseerde struktuurbenaderings 

tot studentedienste grootliks van mekaar verskil, word die behoefteprofiel 

van die studente geakkommodeer deur die di ensdepartemente wat deur a 1 bei 

strukture daargeste 1 word. Hi erdi e di enste ontwi kke 1 op grond van die 

algemene behoefteprofiel van die bree studentekorps. Die hoer opvoedkundige 

instansies aanvaar verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die student 

as~ gebalanseerde, aanvaarbare volwaardige mens. 

2.4 DIE SUID-AFRIKAANSE BENADERING TOT STUDENTEDIENSTE 

2.4.1 Die-ontwikkeling van opvD~d~~~dige- en studentedienste in Suid~Afrika 
~-.-:::::::-· - ~ .... v--· _:.... ·-

- 'n inleidi·ng 

Die kul tuurhi stori ese ontwi kkel i ng van Sui d-Afri ka het ontstaan as gevo 1 g 

van die samesmelting van 'n aantal Europese kultuurgroepe. Dit het die 

grootste bydra gelewer tot die ontwikkeling van ~ behoefteprofiel vir 

die huidige studentegemeenskap. Hierdie faktor het ook die belangrikste 

inset gelewer tot die unieke studentedienste wat ontwikkel is vir di-e 

Sui d-Afri kaanse konteks met sy diverse kul tuurgroepe. Die ontwikkeling 

van studentedienste in Suid-Afrika se opvoedkundige ste1sel het vier periodes 

deur1oop. Di t het 'n di rekte verwantskap met die hi stori ese ontwi kke 1 i ng 

in Suid-Afrika gehad. Die periodes is die stigting van 'n hande1spos (1652-

1700), die koloniale tydperk onder. Nederlandse en Britse beheer (1700-

1836), die twee Britse Kolonies in die Kaap en Natal .asook die twee Boere= 

republieke, Transvaal en die Vrystaat (1836-1902), en die Uniewording 

(1910) van Suid-Afrika (Potgieter, 1978). 

2.4.2 Die stigting van~ handel~pos (1652-1700) 
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Gedurende hi erdi e tydsfase is godsdi ensonderwys onder· 1 ei ding van 'n si eke= 

trooster of boereskoolmeester moontlik gemaak. Die kinders het egter 

geen letterkundeonderrig ontvang tot en met die stigting van die Kampanjie= 

skool in 1685 nie (Coetzee, 1958). Daar is geen aanduiding dat daar gedurende 

hierdie tydsfase 'n behoefte aan studentedienste was nie. 

2.4.3 Ko1oniale tydperk onder Nederlandse en Britse beheer (1700-1836) 

As gevolg van die groeiende bevolking in die Kaap en die herhaa1de versoeke 

vir 'n meer gevorderde onderwysste 1 se 1 is daar in 1700 bes 1 ui t om Jacob 

de Groot, 'n krankebesoeker en skoo 1 meester, a an te ste 1 om 'n openbare 

skool in die Drakensteindistrik te stig (Coetzee, 1958). Alhoewel daar 

reeds voor 1782. 'n aanta l openbare sko 1 e en pri vaatsko 1 e best a an_ het_, was 

geen 1 i ggaam verantwoorde 1 i k vir onderwysbeheer ni e en was daar ook geen 

a l gemeen ge 1 denpe onderwyswet gewees ni e. Die dorpsko 1 e het meesta 1 onder 

die kerkrade gestaan. Die kontrole oor privaatonderwysers was minimaal 

(Potgi eter, 1978). Gedurende hi erdi e tyd was die opvoedkundi ge behoefte 

en doelwitte om te leer lees, skryf en rekenkundige berekeninge te doen. 

Die pri mere doe l ste 11 i ng was godsdi ensonderri g, wat die 1 i dmaatskap a an 

die kerk moont1ik· gemaak het (Coetzee, 1958). 

Gedurende hierdie- tydperk was die nie-akademiese studentedienste daarop 

i ngeste 1 om die studente as goei e 1 andsburger te onderri g en daar was 

geen behoefte aan verdere uitgebreide studentedienste gewees nie. 

2.4.4 Die twee Britse ko1onies en die twee Boererepub1ieke (1836-1902) 

Volgens Coetzee (1958) was die trekkende Boere uiters gesteld op hul god_s= 

diens en die opvoeding van hul kinders. Saam met hulle het 'n aanta1 skoo1= 
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meesters getrek~ met name Danie Pheffer~ Ma~Donald en Tielman Roos. Hierdie 

proses van onderri g was kernagti g ~ kerngeri g en kerngesond gewees ~ maar 

dit was 'n praktiese opvoeding~ gerig op die tydelike en op die ewige lewe 

- 'n opvoeding vir die aardse roeping en 'n opvoeding vir die ewigheid. 

Maar hi erdi e tydsfase word ook gekenmerk deur 'n toenemende behoefte ten 

opsigte van sekondere en tersiere onderrig. Dit het aanleiding gegee 

tot die stigting van 'n aantal kolleges asook tot die eerste Suid-Afrikaanse 

Universiteit~ die Universiteit van Kaap de Goede Hoop wat in 1873 gestig 

is (Potgieter~ 1978). 

Uit hierdie veranderde klimaat in die opvoedkundige dienste het die basiese 

behoefte vir studentedienste ontwikke1. Die opvoedkundige inrigtings 

is verantwoorde1ik gehou vir die student se behoeftes ten opsigte van 

1osies~ ontspanning~ a1gemene welsyn~ more1e standaarde en religieuse 

en intellektuele ontwikke1ing. 

2.4.5 Die Uniewording (1910) 

Die Universiteit van Suic}-Afrika kon a1gaande minder en minder die dosente 

en studente se intellektuele behoeftes bevredig (1910-1918).. Die dosente 

was bloot afrigters en die studente het geen ander be1ange gehad nie beha1we 

die memorisering van feite; daar was geen ruimte vir selfstandige navorsing 

en deurdenking nie. Op 15 Augustus 1910 word alle hoer onderwysbeheer 

weggeneem van die Provinsia1e Rade en direk onder die beheer van die Minister 

van Onderwys gep 1 aas en ook word 'n Ondersekretari s van Onderwys benoem 

in die persoon van G.M. Hofmeyer. Die belangrikste gebeurtenis op die 

gebied van die hoer onderwys was die ge1eidelike ontbinding van die Universi= 

teit van Suid-Afrika deurdat die een na die ander kollege en universiteit 

selfstandig geword het. 
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Hi erdi e tydperk na Uni ewordi ng ( 1910-1950) word beskou as die versne 1 de 

uitbreiding van opvoedkundige dienste in Suid-Afrika (Coetzee, 1958). 

Die be1eid het sodanig verander dat daar beweeg is van die konsep om 

'die sko1e na die kind te neem' (soos by die p1aassko1e) tot 'n gesentra1i= 

seerde opvoedi ngste 1 se 1 vir pri mere - sekondere - en tersi ere onderri g. 

Hierdie benadering het 'n versne1de ontwikke1ing en 'n ongekende stimu1asie 

van studentedienste tot gevo1g gehad (Potgieter, 1978). Die bestaande 

studentedi enste wat gedurende die voorafgaande tydperk ontwi kke 1 is, het 

'n hoer standaard van effektiwiteit bereik. Daar iS oak 'n nuwe dimensie 

in die dienste-ontwikke1, veral ten opsigte van konsu1tasie en adviseuring. 

Met die sne1 ontwikkelende tegno1ogiese omvang van die 20ste eeu moes 

studentedienste aansien1ik ontwikkel om die veranderende behoefteprofie1 

van die mod erne studente te akkommodeer. 'n Be 1 angri ke ontwi kke 1 i ng was 

die feit dat dienste soos kursusvoorligting, bero.epsvoor1igting, studiepro= 

bleemidentifisering ensomeer aan1eiding gegee het tot die ontwikke1ing 

van~ studievoorligtingsdiens (Potgieter, 1978). 

Die ontwikke1ing v(!n studentedienste in Suid-Afrika kan direk herlei word 

na die ku1tuurhistoriese ontwikkeling van die studentegemeenskap. Vanwee 

hierdie eiesoortige kultuurhistoriese ontwikkeling word daar oor die a1gemeen 

nie van die universiteit verwag om die verantwoorde1ikheid te aanvaar 

vir die akademiese en oak die nie-akademiese vordering van studente nie. 

2.4.6 Die huidige Suid-Afrikaanse benadering tot studentedienste 

2.4.6.1 In1eiding 

Dit b1yk baie duidelik uit die geskiedkundige ontwikke1ing van die onderrig= 
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ste 1 sel dat die gedi versi fi seerde p 1 a as 1 ike benaderi ng tot studentedi enste 

'n direkte gevolg is van die unieke kultuursamestelling en kultuurerfenisse 

wat in Suid-Afrika aangetref word. Die invloed van beide die klassieke 

Britse en Noord-Amerikaanse kultuur word huidig as die mees dominante 

ten opsigte van opvoedingstelsels en studentedienste geidentifiseer (Steyn 

et a l. , 1 983 ) . 

Volgens 'n vooraf-ondersoek is die basiese behoeftes wat deur die owerhede 

van tersiere rigtings ondervind word, groot1iks dieselfde. Daar word 

egter tog groat verskille ten opsigte van die kwaliteit en kwantiteit 

van dienste ondervind. Om slegs die blanke Afrikaans- en Engelssprekende 

studente as voorbee 1 d te neem - d it is dui de 1 i k dat 1 aasgenoemde meer 

onafhanklik is, dit wi1 se dat hierdie studente hul eie probleme kan identi= 

fiseer en verdiskonteer. Hulle benadering, werkswyse en denke· getuig 

van grater onafhanklikheid en selfstandigheid as hulle Afrikaanse ewekniee. 

'n Bybring van swart studente uit 'n tiental verskillende etniese groepe 

met elk 'n eie unieke lewens- en wereldbeskouing (Steyn et a1., 1983) wys 

uit hoe kompleks die probleem is. 

Verwysend na die voorafgaande is di t dus verstaanbaar dat die hui di ge 

studentedienste aan Suid-Afrikaanse opvoedkundige instansies uniek en 

eiesoortig is vir elke inrigting. Hierdie eiesoortigheid is die gevcilg 

van bepaalde ontwikkelinge om sodoende die besondere student~behoeftes 

binne die raamwerk van die gegewe inrigting se beleid en struktuur te 

akkommodeer. 

Daar bestaan huidig weinig 1iteratuur ten opsigte van die totale omvang 

van die struktuur, bedryfsorganisasie en dienste gelewer deur studentediens= 

departemente in die Suid-Afrikaanse konteks. Die beskikbare literatuur 
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ten opsi gte van bestaande studentedi enste word tans weergegee deur die 

onderskeie studentevoorligtingsdienste. Hierdie dienskomponent het op 

hierdie stadium reeds 'n baie hoe vlak van ontwikkeling aan bykans alle 

Suid-Afrikaanse opvoedkundige inrigtings bereik (Gampert, 1963). 

2.4.6.2 Strukture vir huidige studentedienste 

Volgens die bevindinge van die voor~fondersoek is die strukture vir studente= 

dienste aan Suid-Afrikaanse inrigtings konglomerate van gediversifiseerde 

strukture en kan dit moeilik deur 'n enkele struktuur omskryf word. Oorkoepelend 

is egter tog die gemeenskap1ike gedagte - diens1ewering aan studente. 

Hi erdi e hui di ge str.ukture 1 e benaderi ng tot studentedi enste in Sui d-Afri ka 

kan omskryf word as ste 1 se 1 s van onder 1 i ng verweefde gesentra 1 i seerde/ gede= 

sentra l i seerde . en gekate gori seerde/ ni e-gekate gori seerde di enste. Vir 

voorbeelde van strukture vir studentedienste wat tans in die Suid-Afrikaanse 

konteks aangetref word, sien figuur 2.4 en figuur 2.5. Albei hierdie 

strukture kan as gesentra 1 i seerde en ni e-gekategori seerde di ensdepartemente 

geklassifiseer word. 

Daar bestaan we 1 'n aanta 1 redes vir die ontwi kke 1 i ng van bogenoemde struk= 

ture, maar die be 1 angri kste twee komponente is die ku1 tuurhi stori ese ont= 

wikkeling en eiesoortige kompleksiteit van die gemeenskap of inrigting 

en die behoefteprofiel van die studente. Indien hierdie faktore nie in 

aanmerking geneem word met die samestelling van die struktuur vir studente= 

dienste nie, sal die diensdepartement oneffektief in sy funksionering 

wees. 
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FIGUUR 2.4: VOORBEELD VAN 'N .STUDENTEDIENSDEPARTEMENT III 
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Nota: Voorbee l d van 'n gedesentra 1 i seerde en ni e-gekatogori seerde studentedi ens= 

departement wat huidig in Suid-Afrika aangetref word. 
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FIGUUR 2.5: VOORBEELD VAN 'N STUDENTEDIENSDEPARTE~ENT IV 
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2.4.6.3 Huidige dienste aan Suid-Afrikaanse inrigtings 

Die omvang van dienste wat aan studente gelewer word, kan in die volgende 

hoofde onderverdee1 word: akademiese ondersteuningsdienste, nie-akademiese 

ondersteuningsdienste, opvoedkundige dienste en a1gemene konsu1tasiedienste. 

Die behoeftes van studente word vir sover dit moont1ik is deur die bogeme1de 

diensdepartemente geakkommodeer. 

Dit is baie moei1ik om uit die bestaande literatuur 'n aanduiding te kry 

van die omvang en ontwikke1ing van die beskikbare dienste wat aan studente 

ge1ewer word. Die. bevindinge ten opsigte van die hoofdoelwit van hierdie 

studie behoort die voorafgaande problematiek met verwysing na die bestaande 

1iteratuur in~ groot mate op te los. 

2.4.6.4 Samevatting van huidige Suid-Afrikaanse studentedienste 

A1hoewe1 daar weinig 1iteratuur ten opsigte van .die tota1e omv.ang van 

studentedi enste in die Sui d-Afri kaanse konteks bestaan, is di t aantoonbaar 

dat 'n hoe premi e deur p 1 aasl ike tersi ere opvoedkundi ge i nri gti ngs gep 1 a as 

word op die diens1ewerings aspek aan studente. Hierdie dienste word ont= 

wikkel om die algemene behoefteprofie1 van die bree studentekorps te akkommo= 

deer en sodoende 'n bydrae te lewer tot die ontwikkeling van die student. 

In Suid-Afrika is die slaagpersentasie ... van studente van groot belang. 

Onsuksesvo 11 e studente word deur die groot pub 1 i ek toegeskryf a an on doe 1 = 

treffende diens1ewering op akademiese sowel as nie-akademiese gebied (Steyn 

et a l. , 1 983 ) . 

Die indruk ontstaan dat die Suid-Afrikaanse publiek die tersiere opvoedkun= 
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dige inrigting verantwoordelik hou vir die tota1e ontwikkeling van. die 

student. 

2.5 SAMEVATTING 

Europese opvoedkundige instansies beskou hu1le nie as verantwoordelik 

vir studente se more1e kodes, algemene norme en akademiese prestasie nie. 

Die universiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir die student nie, 

a 1 hoewe 1 daar tog ook strukture bestaan om in die student se behoeftes 

te voorsien. 

In teenste1ling hiermee word die Amerikaanse student beskou as die onvolwasse 

ado 1 essent wat behoefte het a an persoonl ike konsu1 tasi e, sosi a 1 e toesi g, 

voorligtingsdienste en remedierende akademiese konsultasie en voor1igting 

(Leonard, 1956). 

Amerikaanse universiteits1ewe verski1 waarskyn1ik van die in ander wereld= 

dele, vera1 ten opsigte van studentedienste (Leonard, 1956). 

Sui d-Afri kaanse hoer opvoedkundi ge i nste 11 i ngs aanvaar verantwoorde 1 i khei d 

vir studente deurdat studentedi enste ge 1 ewer word. Dit s 1 uit in a 1 gemene 

we 1 syn, re 1 i gi euse ontwi kke 1 i ng, i nte 11 ektue 1 e ontwi kke 1 i ng en akademi ese 

prestasi e. Daar is dus 'n bai e groot ooreenstemmi ng ten opsi gte van di ens= 

lewering aan studente in die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse stelse1s. 

Volgens Steyn (1983) het die Suid-Afrikaanse universiteitswese ontstaan 

uit die Britse en-Vastelandse universitere tradi·sies. · Die klem daar het 

op die wetenskap en 'n deeglike byna klassieke skoling en afronding van 

die totale mens geval. 
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Die onderwys- en studentedi ensontwi kke 1 i ng in Sui d-Afri ka en Ameri ka het 

onderskeidelik vier en drie tydsperiodes deur1oop. Die spesifieke behoeftes 

ten opsigte van studentediensontwikke1ing gedurende hierdie ontwikke1ings= 

.fases in Suid-Afrika en Amerika stem groot1iks ooreen. Uit die literatuur 

blyk dit dus dat daar 'n direkte verband tussen die Suid-Afrikaanse en 

Amerikaanse ontwikke1ing van studentedienste aan tersiere opvoedkundige 

instansies bestaan. 

Uit die 1iteratuur b1yk dit ook dat daar 'n on1osmaak1ike verband tussen 

die historiese -, ku1tuurhistoriese - en studentediensontwikkeling in 

sowel Suid-Afrika as Amerika bestaan. In a1bei kontekste is die Europese 

i nv1 oed .op studentedi ensdepartemente besonder dominant, vera 1 ten opsi gte 

van die ontwikke1ing van hierdie dienste. 

Die ste 11 i ng kan gemaak word dat die ontwi kke 1 i ng van Sui d-Afri kaanse, 

Ameri kaanse en Europese studentedi ensdepartemente 'n veranderende on·twi kke 1 = 

i ngstrategi e gebrui k het. Di t het verseker dat die veranderende behoefte= 

profie1 ·van die moderne studentegemeenskap in hierdie snelontwikkelende 

tegnologiese eeu enigsins deur 'n studentediensdepartement geakkommodeer 

kon word. 
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HOOFSTUK 3: NAVORSINGSMETODIEK 

3.1 INLEIDING 

In hi erdi e hoofstuk word daar aandag geskenk aan die uitvoeri ng van die 

ondersoek, die insameling en evaluering van relevante inligting met betrek= 

king tot die studie. 

Allereers sal die rede vir die voorwetenskaplike verkenning bespreek word. 

Tweedens word die ondersoekgroep omskryf. Daarna volg die ondersoekmetode, 

die strukturering van 'n teoretiese model en die ontwerp van die vraelys. 

Die meetinstrument (vraelys), die verwerking van inligting en die evaluering 

van hierdie inligting word ook bespreek. Ten slotte word die betroubaarheid 

en geldigheid van hierdie studie ten opsigte van die inligting en die 

verwerking daarvan evaluerend bespreek. 

3.2 VOORWETENSKAPLIKE VERKENNING 

Daar bestaan tans baie min relevante en enigsins beduidende literatuur 

ten opsigte van die totale omvang van studentedienste in Suid-Afrika. 

Vir 'n voorwetenskaplike verkenning is vooraf met vier inrigtings geskakel. 

Die doel hiervan was om die werklike situasie in Suid-Afrika ten opsigte 

van studentedienste te ondersoek. 

Die inrigtings betrokke by die voorondersoek sal weer deel vorm van die 

ui tei nde 1 ike ondersoekgroep, jui s van wee die beperkte tei kengroepmoont 1 i k= 

hede. Die inligting ingewin ten opsigte van die huidige benadering tot 

strukture en di enste rakende studente soos in die vo.orondersoek gevi nd 

is, word weergee in paragraaf 2.4.6.2. Hierdie inligting sal ·aangewend 
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word om 'n aandui ding te gee van die Sui d-Afri kaanse behoefte a an studente= 

dienste. Ook kan dit gebrui k word vir die formul eri ng van 'n moontl ike 

teoretiese model. 

3.3 DIE ONDERSOEKGROEP 

Wanneer 'n ondersoek ui tgevoer word, kan di t a 1 gemeen aanvaar word dat 

dit onwaarskynlik is om al die persone, situasies en of onderwerpe wat 

op die studie betrekking het,te ondersoek. Daarom is dit nodig om 'n steek= 

proef van die teikengroep te gebruik, dit wil se slegs 'n groep wat verteen= 

woordigend is van die geheel. 

In hierdie studie sal dit nie 'n steekproef in die ware sin van die woord 

genoem word nie. Die ses en twintig inrigtings wat by die Vereniging 

vir Studentevoorligting in Suider-Afrika (V.S.S.A.) geregistreer is, word 

betrek. Hi erdi e groep van geregi streerde 

van alle tersiere opvoedkundige inrigtings 

inrigtings verteenwoordig 

in Suid-Afrika wat wel 

70% 

een 

of ander vorm van dienste aan studente lewer. Voorts verteenwoordig hierdie 

groep ongeveer 50% van die tot a 1 e aanta l tersi ere opvoedkundi ge i nri gti ngs 

in Suid-Afrika. Daar is huidiglik sewentien universiteite by ~ie V.S.S.A .. 

geregistreer, 'n verteenwoordiging van 90% van alle universiteite. In 

die geval van technikons en kolleges is daar nege inrigtings geregistreer 

en verteenwoordi g dit 'n tot a a 1 van 20% van a 11 e techni kons en ko 11 eges. 

'n Mening wat gehuldig kan word, is dat die inrigtings wat nie by die V.S.S.A. 

geregi streer is ni e en we 1 di enste a an studente 1 ewer, nog in 'n vroee 

stadium van ontwikke1ing op die gebied is. Oat hierdie inrigtings ~ positie= 

we. bydrae tot __ die onder.soek sou kon 1 ewer, is onwaarskyn 1 i k. 
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Studentedi enste aan i nri gti ngs soos byvoorbee 1 d onderwyskoll eges en in rig= 

tings vir spesialisasie in 'n spesifieke vakgebied (byvoorbeeld opleiding 

van tegnici vir 'n spesifieke doel) is nog in 'n vroee ontwikkelingstadiurn. 

Die rede hiervoor is dat studentedienste in die algerneen uit studentevoorlig= 

ti ngsdi ensdeparternente ontwi kkel het en i nsge lyks noue ban de met veral 

psigologiedeparternente gehad het. Die departement bestaan nie by sodanige 

instansie.s nie. 

Uit hierdie groep van geregistreerde inrigtings is vraelyste gestuur aan 

a 11 e departementshoofde wat di rek betrokke is by studentedi enste. Betrok= 

kenes wat versoek was om vraelyste te voltooi het gewissel tussen direkteure 

van studenteburo 1 s, studentedekane, di rekteure van buro 1 s vir studente= 

ontwikkeling, hoofde van studentevoorligtingsdienste en hoofde van studente= 

di enste. Die ondersoekgroep vir hi erdi e studi e word in bylae l genoteer. 

3.4 METODE VAN ONDERSOEK 

Hi erdi e studi e is 'n ondersoek na die a 1 gemene behoeftes van die Sui d-Afri= 

kaanse studente a an tersi ere opvoedkundi ge i nri gti ngs. Daar is aandag 

gegee aan die ontstaan van die Europese, Amerikaanse en Sui d-Afri kaanse 

strukture vir studentedienste soos dit in die literatuur gedek word. 

Daar is gebrui k gemaak van bestaande mode 11 e vir studentedi enste om ·n 

eie teoretiese model vir studentedienste te formuleer. Die teoretiese 

model vir studentedienste soos dit weergee word deur Williamson (sien 

figuur 2.3) word as riglyn gebruik vir die konstruksie van 'n voorgestelde 

teoretiese model vir Suid-Afrika. 

Hierdie voorgestelde teoretiese model vir studentedienste word dan empiries 
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geevalueer. Die vraelys wat gebruik is, word in bylae 2 weergegee. Die 

eva 1 ueri ng is gedoen deur die ui tvoerende beamptes van die studentedi enste= 

departement aan die verskeie tersiere opvoedkundige instansies. 

Die in 1 i gti ng is verwerk om 'n mode 1 vir studentedi enste te on twerp wat 

aan Suid-Afrikaanse tersiere inrigtings gebruik kan word. 

3.5 STRUKTURERING VAN 'N TEORETIESE MODEL 

Inligting oor die bestaande Europese, Amerikaanse en Suid-Afrikaanse sisteme 

is reeds ingewin. Dit word nou aanvullend gebruik om 'n organisasiestruktuur 

vir~ studentediensdepartement voor te stel. 

Die riglyne wat gebruik is vir die. formulering van hierdie voorgeste1de 

teoretiese model vir studentedienste, is saamgestel uit: 

die Amerikaanse model vir studentedienste soos gesien deur Williamson 

(sien figuur 2.3); en 

die bestaande Sui d-Afri kaanse strukture vir studentedi enste soos di t 

bepaal is in die voorondersoek (sien figuur 2.4 en 2.5)~ 

Die rede vir die · gebrui kmak i ng van die spesi fi eke Ameri kaanse mode 1 is 

dat dit ook imp1ementeerbaar is vir die gemiddelde Suid-Afrikaanse universi= 

teit, veral ten opsigte van die ooreenkoms in basiese studentebehoeftes 

en -getalle. 

Met die konstrueri ng en sameste 11 i ng van 'n di ensstruktuur is daar gepoog 

om die tot a 1 e behoefteprofi e 1 van studentedi enste t.e akkommodeer en sodoende 
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'n model vir optimale dienslewering aan studente daar te stel. Vir 'n diagram= 

matiese voorstel van hierdie teoretiese model sien fig. 3.1. 

3.6 DIE VRAELYS AS MEETINSTRUMENT 

3.6.1 Inleiding 

In hierdie ondersoek na studentediensdepartemente aan tersiere opvoed= 

kundige inrigtings word daar slegs van een meetinstrument gebruik gemaak 

- die vraelys. Die vraelys is saamgestel om die mees relevante inligting 

met betrekking tot studentediensdepartemente en ook gelewerde studente= 

dienste te kan inwin. Vir 'n voorbeeld van hierdie vraelys sien bylae 

2. 

3.6.2 Die antwerp van die vraelys 

Die doel met hierdie vraelys is om deur middel van doelwitgerigte vraag= 

stelling alle relevante inligting met betrekking tot die struktuur~ diens~ 

bedryfsorganisasie en finansiering van studentedienste te bekom. 

Hierdie vraelys is sodanig antwerp dat die betrokkenes inligting moes 

verskaf ten opsigte van algemene studentedienste~ toegespits op eie ervaring: 

'n skematiese uiteensetting van huidige strukture vir studentedienste; 

~ skematiese uiteensetting van ~ ideale teoretiese model vir studente= 

dienste; en 

dienste wat tans deur die betrokke departemente geadministreer word. 

Die voorgeste l de teoreti ese mode 1 vir studentedi enste soos dit in 
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FIGUUR 3.1: 'N TEORETIESE MODEL VIR 'N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 
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figuur 3.1 voorgehou word, word vervolgens geevalueer. 

Hierdie inligting sal aangewend word om~ model vir studentediensdepartemente 

saam te stel om sodoende optimale diens aan studente te kan lewer. 

3.6.3 Beskrywing van die vraelys 

Die vrae in hi erdi e vrae lys · kan in vier primere groepe verdee 1 word: 

die struktuur en dienste van huidige studentediensdepartemente, die struktuur 

en dienste van optimale studentediensdepartemente, die struktuur en 

dienste van huidige voorligtingsdiensdepartemente en ~ evaluering van 

die voorgeste 1 de teoreti ese mode 1 vir studentedi enste. El ke vraag kan 

soos volg nader omskryf word. 

3.6.3.1 Struktuur en dienste van huidige studentediensdepartement 

Daar word gepoog om die hui di ge di ensdepartemente wat a an tersi ere opvoed= 

kundige inrigtings voorkom op 'n tweeledige wyse te evalueer. 

Eerstens word die per soon wat die vrae lys vo 1 tooi., versoek om 'n skema= 

tiese uiteensetting van die· huidige studentediensdepartement weer 

te gee. 

Tweedens word die betrokke persoon wat die vraelys voltooi, versoek 

om die dienste wat tans deur die studentediensdepartement geadministreer 

word, weer te gee. 

3.6.3.2' Struktuur en dienste van huidige voorligtingsdiensdepartement 
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Die studentevoorligtingsdiensdepartemente wat huidiglik aan tersiere opvoed= 

kundige inrigtings voorkom, word op die volgende wyse geevalueer. 

Eerstens word die persoon wat die vrae lys vo 1 tooi, versoek om 'n skemati e= 

se uiteensetting te gee van die huidige studentevoor1igtingsdiensdeparte= 

ment. 

Tweedens word die respondent versoek om al1e inligting ten opsigte van 

die geregistreerde sielkundiges,. gemiddelde klientehantering, dienste 

gelewer, finansiering van dienste en relevante bedryfsin1igting te 

voorsien. 

3.6.3.3 Voorgestelde struktuur vir ~ studentediensdepartement 

Die persoon wat die vraelys voltooi, word versoek om vir sy spesifieke 

inrigting 'n skematiese uiteensetting te maak van ·die ideale teoretiese 

model van studentedienste, asook die diensomvang wat dit sal inhou. 

3.6.3.4 Evaluering van voorgestelde teoretiese model vir studentedienste 

Die persoon wat" die vraelys voltooi, word versoek om die voorgestelde 

teoreti ese mode 1 vir 'n studentedi ensdepartement te eva l ueer ten opsi gte 

van die volgende twee aspekte: 

of hierdie struktuur wel voldoen aan die Suid-Afrikaanse behoefteprofiel 

en of dit as teoretiese model vir studentedienste beskou kan word; en 
/ 

of hierdie struktuur met die nodige aanpassing implementeerbaar sal 

wees in die organi sasi estruktuur van die i nri gti ng waaraan die betrokke 

persoon verbonde is. 
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3.7 VERWERKING EN EVALUERING VAN INLIGTING 

3.7.1 Verwerking van inligting 

Van die 26 inrigtings wat by die Vereniging vir Studentevoorligting in 

Sui d-Afri ka geregi streer is, het 23 op die vrae lys gereageer. Een van 

hierdie inrigtings is tans besig met 'n evaluering en opgradering van die 

bestaande struktuur vir studentedi enste en as gevo 1 g daarvan kon hull e 

vraelys nie gebruik word nie. 

Hierdie 22 inrigtings se vraelyste sal as verteenwoordigend (n=22) van 

all e Sui d-Afri kaans'e tersi ere opvoedkundi ge i nri gtings beskou word. Hi erdi e 

groep verteenwoordig 85% van alle inrigti11gs wat by die Vereniging vir 

Studentevoorligting geregistreer is en verteenwoordig ook 60% van alle 

tersiere opvoedkundige inrigtings wat wel een of ander vorm van diens 

aan studente lewer. 

Die verkree teikengroep van 22 sal as vergelykingskriteria in hierdie 

studie gebruik word. Die ja-antwoord op alle vrae sal as 'n persentasie 

van hierdie groep (n=22) uitgedruk word. Die inligting sal as empiriese 

vergelykende verhoudings weergegee word. 

3.7.2 Evaluering van inligting 

Die inligting wat met behulp van hierdie vraelyste versamel is, word na 

brui kbare data omgeskake 1 deur van 'n rekenaar gebrui k te maak. Hierdie 

inligting word dan gebruik om 'n studie uit te voer wat die voorgestelde 

teoretiese model vir studentedienste vergelyk met die studentedienste 

wat tans in Sui d-Afri ka aangetref word. Daar word spesifiek gelet op 
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die struktuur, bedryfsorgani sasi e en di enste van so 'n departement. Die 

in 1 i gti ng ten opsi gte van die vier groepe vrae word verge lykend .geeva 1 ueer. 

Indien hierdie model vir studentedienste nie · voldoen aan die bestaande 

behoeftes nie sal die nodige ·struktuuraanpassings (soos voorgestel deur 

die betrokkenes wat die vraelyste voltooi het) aangebring word. 

3.8 BETROUBAARHEID EN GELDIGHEJD 

Die betroubaarheid van hierdie ondersoek is afhank1ik van die graad van 

akkuraatheid en die konstantheid waarmee die inligting deur al1e betrokkenes 

hanteer is. Die faktor wat die grootste i nv1 oed op die betroubaarhei d 

van hierdie studie behoort te he, is die objektiwiteit waarmee die vrae1yste 

voltooi was. Die respons van alle persone ten opsigte van hierdie studie 

behoort 'n goei e aandui ding weer .te gee van die be 1 angri khei dspremi e wat daar 

op_ hierdie dienste gep1aas word. 

3.8.1 Empiriese data 

Die empiriese dataresu1tate word as geldig en betroubaar geverifieer as 

gevolg van die volgende feite: 

die groep respondente (n=22) het positief gereageer en verteenwoordig 

85% van alle inrigtings wat by die V.S.S.A. geregistreer is; 

die respondente wat positief gereageer het, is 60% van a1le inrigtings 

wat wel dienste aan studente lewer; 

die universiteitsrespondente wat positief gereageer het verteenwoordig 

90% van a11e universiteite in Suid-Afrika; en 
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die groep respondente wat positief gereageer het, is 50% van alle 

tersiere opvbedkundige inrigtings, ongeag of hulle dienste aan studente 

bied of nie. 

3.8.2 Statistiese ekstrapolasie 

Indien die aantal inrigtings wat by die V.S.S.A. geregistreer is, beskou 

word as die steekproef (N=26) van alle tersiere inrigtings en die groep 

(n=22) wat wel gerespondeer het as die positiewe uitkoms (x=22), dan 

sal die volgende geld: 

Vir~ betroubaarheidsvlak van 99% met N=26 en x=22, sal daar 

vir die tersiere inrigting in totaal geld dat tussen 59% en 

97,25% wel sou gereageer het op die vraelys (Lentner, 

1982:90). 

Vir 'n betroubaarheidsvlak van 99% sal 'n gemiddeld van 78% van alle tersiere 

inrigtings moes reageer op die vraelys. Dit was wel die geval. 

Uit bogenoemde kan die inligting as verteenwoordigend, geldig en betroubaar 

beskou word vir die Suid-Afrikaanse konteks van studentedienste. 

3.9 SAMEVATTING 

Vanwee Suid-Afrika se eiesoortige kultuurhistoriese ontwikkeling is dit 

v·ers'taanoaar dat die behoefteprofie1 van studentedienste plaas1ik uniek 

is vir e1ke inrigting. Die gediversifiseerde behoefteprofiel van studente= 

dienste is 'n direkte gevolg van die unieke kultuurerfenisse in Suid-Afrika. 
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Alhoewel die behoefteprofiel ten opsigte van studentedienste grootliks 

verskil van instansie tot instansie, bestaan die verwagting dat daar 

met behulp van die inligting wat tydens hierdie studie bekom is, 'n algemeen

geldende model vir studentedienste gekonstrueer sal kan word. 
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HOOFSTUK 4: NAVORSINGSRESULTATE 

4.1 INLEIDING 

Die resultate wat tydens hierdie ondersoek verkry is, word in hierdie 

hoofstuk aangebied, bespreek en geeva1ueer. Oak word die navorsingsprob1ema= 

tiek wat tydens hierdie studie ten opsigte van empiriese evaluering ondervind 

is, bespreek. 

Die vergelykende resultate van die groepe prim~re vrae sal in ~ 'organisasie= 

struktuur'- en tabelvorm weergee word en wel in die volgorde: 

huidige studentediensdepartemente; 

huidige studentevoorligtingsdienste; 

voorgeste 1 de optimai:e struktuur en di enste vir studentedi enste; en 

voorgestelde teoretiese model vir studentedienste. 

Vervolgens sal die navorsingsinligting geevalueer en bespreek word. 

Die evaluering van hierdie inligting sal aan die hand van struktuur-, 

dienste- en bedryfs·organisatoriese faktore gedoen word. 

4.2 NAVORSINGSPROBLEMATIEK 

Daar is aanvank 1 i k 39 vrae 1 yste gestuur a an 26 geregi steerde i nri gt i ngs 

van die Vereniging vir Studentevoorligting in Suider-Afrika (V.S.S.A.). 

Die respons op hierdie vraelyste was sodanig dat daar telefonies met hierdie 

inrigtings geskakel moes word. Gevolglik moes 6 alternatiewe vraelyste 

aan 4 van die betrokke inrigtings gestuur word. 

51 



Van die inrigtings betrokke by hierdie ondersoek het afsonderlike departe= 

mente vir studentedi enste gehad. Di t was dus nodi g om meer ·as een vrae lys 

aan hierdie inrigtings te stuur. In sulke geva11e is die twee vraelyste 

saamgevoeg om te verseker dat die inligting wel verifieerbaar is. 

4.3 OMSKRYWING VAN NAVORSINGSRESULTATE 

4.3.1 In1eiding 

Die data wat hi er in organi sasi estruktuur en tabe 1 vorm aangebi ed word., 

is~ verwerking van in~igting. 

Die organisasiestrukture is verteenwoordigend van alle studentediensstruktur€ 

wat in die Suid-Afrikaanse konteks aangetref word. Dit dek dus huidige 

studentediensdepartemente, studentevoorligtingsdiensdepartemente en- voor= 

geste1de teoretiese model1e vir studentedienste. 

Al die tabelle word soos volg aangebied. 

wees. 

Daar sal deurgaans vyf kolomme 

In kolom een word die verander1ikes weergegee van die dienste 

gelewer/stel1ings geformuleer/vrae geste1. 

In kolom twee word die veranderlikes weergegee wat nie beantwoord 

was nie. 

In kolom drie word die negatiewe antwoord ten opsigte van die 

veranderlike (d.w.s. 'Nee') weergegee. 
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In kolom vier word die positiewe antwoord ten opsigte van die 

veranderlike (d.w.s. 'Ja') weergegee. 

·In kolom vyf word die positiewe antwoord (d.w.s. 'Ja') as 'n 

persentasie (%) van die teikengroep (n=22) uitgedruk. 

Die 22 vraelyste sal as verteenwoordigend (n=22) van alle Suid-Afrikaanse 

tersiere opvoedkundige inrigtings beskou word. 

4.3.2 Huidige studentediensdepartemente 

In hierdie paragraaf word die organisasiestrukture en dienste weergegee 

soos dit tans aan studentediensdepartemente in Suid-Afrika ondervind word. 

4.3.2.1 Organisasiestrukture 

Voorbeelde van skematiese voorstellings van die strukture word weergegee 

in figuur 2.4, figuur 2.5, figuur 4.1, figuur 4.2 en figuur 4.3. 

Hi erdi e strukture kan beskou word as die versame ling van verteenwoordi gende 

strukture vir studentediensdepartemente soos dit tans in die Suid-Afrikaanse 

sisteem van tersiere inrigtings aangetref word. 

4.3.2.2 Dienste 

Spesifieker inligting ten opsigte van dienste en bedryfsaspekte van studente= 

diens1eweringsdepartemente word skematies voorgeste1 in die volgende tabelle. 

In tabel 4.3.2.2 (a) word alle relevante inligting rakende die huidige 

dienste aan tersiere opvoedkundige inrigtings wat deur die studentediens= 
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departement geadministreer word, weergegee. Die koste-implikasie asook 

die belangrikheid daarvan kan gevind word in tabel 4.3.2.2 (b). Tabel 

4.3.2.2 (c) gee die mening weer van alle betrokkenes ten opsigte van wie 

die uitvoerende hoof van 'n studentedi ensdepa-rtement behoort te wees. In 

tabel 4.3.2.2 (d) word die mening van alle betrokkenes ten opsigte van 

wi e die di rekte hoof van 'n studentedi ensdepartement behoort te wees, weer= 

gegee. 
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FIGUUR 4.1 VOORBEELD VAN 1 N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT V 
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Nota: Voorbeeld van 'n gesentraliseerde, nie-gekatogoriseerde studentediensdepartement 

soos dit huidig in Suid-Afrika aangetref word. 



FIGUUR 4.2: VOORBEELD VAN 'N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT VI 

REKTOR 

VISE-REKTOR 

NIE-AKADEMIESE DIENSTE AKADEMIESE DIENSTE 

l 
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Nota: Voorbee 1 d van '11 gesentra 1 i seerde, gekatogori seerde studentedi en'sdepartement 

soos dit huidig in Suid-Afrika aangetref word. 



FIGUUR 4.3: VOORBEELD VAN 1 N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT IV 
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voorsitter: Dekaan 
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Sportburo 

Nota: Voorbeeld van~ nie-gesentraliseerde, nie-gekatogoriseerde 
I . 

studentediensdepartement soos dit huidig in suid-Afrika aahgetref word. 



TABEL 4r3.2.2 (a): DIENSTE WAT TANS DEUR 1 N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

GEADMINISTREER WORD 

nie 
DIENSTE Beantwoord Nee Ja 

nie 

Studente mediese diens - - 9 ' 
' 

Studentevoor1igtingsdiens - - 21 

Studenteraad - - 14 

Sportburo - - 12 

Studentegemeenskapsdiens - - 10 

Studenteadviseurs 
(ku1tuur, koshuissake, finansies, 
ens.) - - 10 

Koshuisadministrasie - - 7 

Studenteakkommodasie - - 7 

Buite1andse studente - - 4 

Beurse en 1enings - - 1 

Studentenavorsing - - 1 

Joo1komitee - - 1 

Voor1igting a an personee1 - - 1 

Mi 1 i tere buro - - 1 

Ja as 
% 

van n 

41% 

95% 

64% 

55% 

45% 

45% 

32% 

32% 

18% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 
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TABEL 4.3.2.2 (b): DIE BELANGRIKHEID EN KOSTE-IMPLIKASIE VAN 

STUDENTEDIENSTE 

Nie Ja as 
STELLING/VRAAG Beantwoord Nee Ja % 

nie van n 

Lewer studentedienste wel 'n - - 22 100% 
bydrae tot die vorming en 
opvoeding van studente 

_, -
Beskou studente hi erdi e ct·; enste 
as: 

- noodsaaklik en belangrik 2 - 20 90% 
- bloat n instelling 5 14 3 13% 

Is die koste-implikasie van 
studentedienste wel verantwoord= 2 - 20 90% 
baar in terme van_gelewerde 
resultate 
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TABEL 4.3.2.2 (c): DIE UITVOERENDE HOOF VAN 'N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

Nie Ja as 
OMSKRYWING Beantwoord Nee Ja . ·% 

nie van n 

Staffunksie van die rektor - - 7 32% 

Vise-rektor - - 14 64% 

Registrateur - - 1 5% 

TABEL 4.3.2.2 (d): DIREKTE HOOFBESTUUR VAN 'N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

Nie Ja as 
OMSKRYWING Beantwoord Nee Ja % 

nie van n 

Studentedekaan - - 10 45% 

Direkteur van Studenteburo - - 12 55% 
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4.3.3 Huidige studentevoorligtingsdienste 

Hierdie paragraaf omskryf die organisasiestrukture en dienste soos dit 

tans ondervind word aan studentevoorligtingsdiensdepartemente. 

4.3.3.1 Organisasiestrukture 

Die organi sasi estrukture van studentevoorl i gti ngsdi ensdepartemente soos 

dit tans aan tersiere inrigtings voorkom, sal vervolgens weergegee word. 

Die versameling strukture vir bestaande studentediensdepartemente word 

in figuur 4.4, figuur 4.5 en figuur 4.6 ontleed. 

4.3.3.2 Dienste 

Die spesifieke inligting ten opsigte van die bedryfsaspekte en -dienste 

wat deur ~ studenteyoorligtingsdiensdepartement gelewer word, kom nou onder 

die loep. 

4.3.3.2 (a) In tabel 4.3.3.2 (a) word die relevante inligting ten opsigte 

van dienste wat tans deur die personeel en fasiliteite van voorligtingsdiens= 

departemente aan studente gelewer word, weergegee. 

4.3.3.2 (b) Die inligting ten opsigte van die bedryf en finansiering 

van 'n studentevoorligtingsdiensdepartement word in tabel 4.3.3.2 (b) ver= 

strek. 
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FIGUUR 4.4: STUDENTEVOORLIGTINGSDIENSDEPARTEMENT I 
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Nota: Voorbee 1 d van 'n studentevoorl i gti ngsdi ensdepartement 

soos dit tans in Suid-Afrika bedryf word. 
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FIGUUR 4.5: STUDENTEVOORLIGTINGSOIENSDEPARTEMENT II 
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Nota: Voorbeeld van~ studentevoorligtingsdiensdepartement soos dit 

tans in Suid-Afrika bedryf word. 



FIGUUR 4.6: STUDENTEVOORLIGTINGSDIENSDEPARTEMENT III 
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tans in Suid-Afrika bedryf word. 
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TABEL 4.3.3.2 (a): DIENSTE WAT TANS DEUR STUDENTEVOORLIGTINGSDIENSTE 

GELEWER WORD. 

Nie Ja as 
DIENSTE GELEWER Beantwoord Nee Ja % 

nie van n 

-

Leesverbetering - - 14 64% 

Studiemetodeprogramme - - 21 95% 

Spraakterapie - - 3 14% 
;, 

Beroeps- en kursusvoor1igting - - 20 90% 

Psigoterapi-e - - 19 86% 

Beroepsin1igting - - 19 86% 

Luistervaardighede - - 1 5% 

Konsultasie met dosente en 
studenteadviseurs in koshuise - - 1 5% 

Akademiese ondersteuningsdienste - - 1 5% 
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TABEL 4.3.3.2 (b): DIE FINANSIERING EN BEDRYF VAN VOORLIGTINGSDIENSTE 

Nie Ja as 
STELLING/VRAAG Beantwoord Nee Ja % 

nie van n 

Dienste aan voornemende studente: 
- word so ~ diens ge1ewer? 1 .3 18 82% 
- word diens gratis verskaf? 4 10 8 36% 

Is diens by die SAGTR 
geakkrediteer vir op1eidings= 1 10 11 50% 
doe1eindes? 

Dienste word gefinansier deur 
- heffing op registP~sie- of 8 4 10 45% 

k1asge1de 
- universiteitsfondse 3 - 19 86% 

Is finansie1e voorsiening vir 2 12 8 36% 
hierdie diens vo1doende? 

Is voorgeste1de voorsiening 6 7 9 40% 
vir personee1 vo1gens 
SANS0-110 (Tabe1 8) 
voldoende? 
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4.3.4 Voorgestelde struktuur van ~ studentediensdepartement vir optimale 

funksionering 

Alle betrokkenes was versoek om: 

'n skematiese uiteensetting te gee van 'n voorgestelde struktuur vir 

'n 'ideale' model van studentedienste aan die betrokke inrigting; en 

aan te to on watter di enste deur 'n studentedi ensdepartement geadmi ni s= 

treer behoort te word. 

4.3.4.1 Voorgestelde struktuur 

Twee belanghebbendes het op hierdie vraag gereageer en het strukture voorge= 

stel om die bestaan studentediensdepartemente aan hul inrigtings te verbeter. 

Die een voorstel was die algemeen aanvaarde Amerikaanse struktuur vir 

studentedi enste ( soos weergegee in fi guur 4. 7). Die tweede voorstel is . 

'n geri nge wysi gi ng van 'n bestaande struktuur, met die oorkoepe 1 en de doe 1 

om die effektiwiteit van vertikale en horisontale skakeling asook koordi= 

nasie te verhoog. Hierdie voorgestelde struktuur word in figuur 4.8 ver= 

strek. 

Die reaksie van die betrokkenes op die voorstel om 'n 'ideale' model van 

studentedienste te lewer, was soos volg: 

voorsien geen verandering van die bestaande model nie en funksioneer 

goed binne die raamwerk van die gegewe opset; 

e~e studentediens is nag in ~ beplanningstadium en kan derhalwe nie 

kommentaar lewer nie; 

verkies die bestaande struktuur, maar kan meer uitgebrei word vir 'n beter 
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balans; 

die huidige struktuur word met toepaslike opgradering van dienste behou 

sodat afdelingshoofde direk aan die Studentedekaan kan rapporteer. 

4.3.4.2 Dienste 

In tabel 4.3.4.2 word die dienste van 'n studentediensdepartement - soos 

deur a 11 e betrokkenes aangedui - weergegee. Die betrokkenes dui ook aan 

dat hi erdi e di enste deur 'n studentedi ensdepartement behoort geadmi ni streer 

te word. 
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FIGUUR 4.7: AMERIKAANSE STRUKTUUR VAN 'N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

Nota: -

Werwing - Samesprekinge met hoerskole 

Finansiele ondersteuning 
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Behuising op die kampus/weg van die kampus 
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Mediesedienste 
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Kultuuraktiwiteite 

Sekerheid 

Koshuisadministrasie 

I 
Administrasie - Studente-unies, sport, koshuise 

Werksplasing 
1 

Voorgestelde Amerikaanse struktuur vir studentedienste om die bestaan= 

de struktuur aan betrokke inrigting te verbeter. 
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FIGUUR 4.8: STRUKTUUR VIR MEER EFFEKTIEWE SKAKELING IN •N STUDENTEDIENS= 
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TABEL 4.3.4.2: DIENSTE WAT DEUR STUDENTEDIENSDEPARTEMENTE GEADMINISTREER 

MOET WORD 

Nie 
DIENSTE Beantwoord Nee Ja 

nie 

Studentevoor1igtingsdiens - :- 20 

Studentegemeenskapsdiens - - 17 

Studenteadviseurs (finansiee1,. 
kultuur, ens.) - - 17 

Studenteraad - - 16 

Sportburo - - 15 

Studente mediese diens - - 15 

Buite1andse studente - - 9 

Koshuisadministrasie - - 8 

Studenteakkommodasie - - 7 

Mi 1 i tere buro - - 6 

Akademiese standaarde - - 9 

Voor1igting aan personee1 - - 1 

Studentenavorsing - - 1 

Nota: Respondente dui aan dat die bogenoemde dienste deur ~ 

studentediensdepartement geadministreer behoort te wo~d. 

Ja as 
% 

van n 

90% 

77% 

77% 

72% 

68% 

68% 

40% 

36% 

32% 

27% 

40% 

5% 

5% 
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4.3.5 Voorgestelde teoretiese model vir studentedienste 

Die voorgestelde teoretiese model vir studentedienste (sien fig. 3.1} 

word aan die hand van die volgende twee vrae geevalueer: 

of hierdie struktuur as teoretiese model beskou kan word; en 

of dit wel met die nodige aanpassings implementeerbaar sal wees. 

Hierdie evaluering word gedoen om die geldigheid en aanpasbaarheid van 

hierdie teoretiese model te toets. 

TABEL 4.3.5: 'N TEORETIESE MODEL 

Nie 
VRAE Beantwoord Nee Ja 

nie 

Voldoen die model sod ani g a an die 
S.A.-behoefteprofiel om as teore= 1 6 15 tiese model vir studentedienste 
aanvaar te kan word? 

Is hierdie struktuur wel aanpas= 
baar en implementeerbaar in u 1 11 10 
huidige ste.lsel? 

Nota: Tabel .gee die respond.ente se siening ·ten opsigte van die 

voorgestelde teoretiese model.~eer. 

Ja as 
% 

van n 

70% 

45% 

72 
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4.4 EVALUERING EN BESPREKING VAN NAVORSINGSRESULTATE 

In die paragraaf word die resul tate van , hi erdi e ondersoek ten opsi gte 

van studentediensdepartemente evaluerend bespreek. 

4.4.1 Huidige studentediensdepartemente 

4.4.1 .1 Organisasiestruktuur 

Die verskillende behoeftes, ontwikkelinge asook ·die eiesoortigheid van 

elke inrigting ten opsigte van studente- en voorligtingsdienste word duidelik 

omskryf deur die organi sasi estrukture. Verge lyk in die verb and fi guur 

2.4, figuur 2.5, figuur 4.1, figuur 4.2 en figuur 4.3. 

Die ooglopendste ooreenkoms ten opsigte van hierdie inrigtingeie strukture 

vir studentedi enste is dat 'n di rekteur of studentedekaan die di rekte hoof 

is en dat 'n registrateur of 'n vise-rektor die uitvoerende hoof is. Die 

grootste verskille ten opsigte van studentediensdepartemente le daarin 

opges 1 uit dat die saak toegewys word a an verski 11 en de departemente. Dit 

kan deur 'n akademiese departement of nie-akademiese departement of selfs 

deur albei geadministreer word. 

Alhoewel strukture vir diensdepartemente verskil van inrigting tot inrigting, 

is daar tog ~ beduidende korrelasie tussen hierdie strukture enersyds 

en die voorgestelde teoretiese model andersyds. Gevolglik word hierdie 

versame 1 i ng studentedi ensstrukture kriti es hanteer met die herkonstrueri ng 

van -die--teoretiese model. 
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4. 4.1 . 2 Di enste a an 'n studentedi ensdepartement en 'n studentevoorl i gti ngs= 

departement 

'n Vergelyking van die geidentifiseerde dienste wat tans deur studentediens= 

departemente geadministreer word asook geidentifiseerde dienste wat verkies= 

lik deur hulle behartig moet word, kan gevind word in tabel 4.4.1 (a). 

S1egs twee van die tien geidentifiseerde dienste word tans aan 64% van 

die betrokke inrigtings geadministreer deur die funksionering van ~ studente= 

diensdepartement. Ongeveer 68% van die betrokke i nri gti ngs be vee 1 aan 

dat minstens ses van die voorgestelde tien dienste deur 'n studentediens= 

departement behoort geadministreer te word. Uit tabel 4.4.1 (a) blyk 

dit dat die di enste ni e tans deur die regte departemente geadmi ni streer 

word nie. 

'n Konstruering van 'n vo-o-rgeste1de model vir :studentedienste sal die resultate _ 

soos weergegee in tabel 4.4.1 (a) in ag moet neem om as riglyn te dien. 

Die dienste wat tans deur voorligtingsdiensdepartemente aan studente gelewer 

word, word weerge.gee in tabe1 4.3.3.2 (a). Van die ses geidentifiseerde 

dienste word vier daarvan gelewer aan 80% van die inrigtings. 

Hierdie dienste - wat algemeen aan studentevoorligtingsdiensdepartemente 

voorkom - word geidentifiseer. Die inligting sal gebruik word in die 

konstruering van ~ voorgestelde model vir studentedienste. 

4.4. 1.3 Noodsaaklikheid, koste-implikasie en die bedryf van studentedienste 

Die inligting ten opsigte van die belangrikheid van studentedienste kan 

in tabe1 4.3.2.2 (b) gevind word. 
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TABEL 4.4.1 (a): VERGELYKING VAN GEIDENTIFISEERDE DIENSTE 

DIENSTE 

- ' - -- -· -- .. ____ , ___ 
Studentevoorligtingsdiens 

Studentegemeenskapsdiens 

Studenteadviseurs 
(-finansiee1; kultuur ens.) 

Studenteraad 

Sportburo 

Studente mediese diens 

Buitelandse studente 

Koshuisadministrasie 

Studenteakkommodasie 

Mi1itere buro 

DIENSTE WAT TANS DEUR 
'N STUDENTED~DE= 
PARTEMENT GEADMINIS= 
TREER WORD 

JA 

21 

10 

10 

14 

12 

9 

4 

7 

7 

1 

Ja as % 
van ·n 

95% 

45% 

45% 

64% 

55% 

41% 

18% 

32% 

32% 

5% 

'N STUDENTEDIENSDEPAR= 
TEMENT BEHOORT DIE VOL= 
GENDE DIENSTE TE ADMIN= 
ADMINISTREER 

JA 

20 

17 

17 

16 

15 

15 

9 

8 

7 

6 

Ja as % 
van n 

90% 

77% 

77% 

72% 

68% 

68% 

40% 

36% 

32% 

27% 
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Die mening van alle persone betrokke by hierdie studie is dat die dienste 

wat aan studente gelewer word wel positief bydra tot die vorming en opvoeding 

van die studentegemeenskap. Di t word ni e net as be 1 angri k beskou ni e, 

maar as noodsaaklik. 

Die inligting ten opsigte van die koste-i.mpli.kasie-verbonde aan studente= 

dienste word getoon in tabelle 4.3.2.2 (b) en 4.3.3.2 (b). 

Die oorwoe mening van betrokkenes. by hierdie navorsingsprojek is dat die 

koste-implikasie van studentedienste in die huidige stelsel wel verantwoord= 

baar is in terme van gelewerde resultate. Die mening word egter uitgespreek 

dat finansiele voorsiening vir studentedienste nie voldoende is vir die 

effektiewe funksionering en uitbreiding van hierdie dienste nie. 

Tabelle 4.3.2.2. (c), 4.3.2.2 (d) en 4.3.3.2 (b) lewer bewys van resultate 

behaal ten opsigte van bedryfsaspekte vir studentedienste en studentevoorlig= 

tingsdienste. 

Die persone betrokke by hi erdi e ondersoek het aangedui dat die ui tvoerende 

hoof van !n studentediensdepartement verkieslik die vise-rektor moet wees. 

Alternati.ewelik kan die direkte hoof as staffunksie tot die rektor funksio= 

neer. 

Daar is algehele eenstemmigheid dat die direkte hoof van 'n studentediens= 

departement 6f ~ direkteur 6f ~ studentedekaan moet wees. 

Van die instansies wat betrokke was by hierdie ondersoek, is slegs die 

helfte van die studentevoorligtingsdienste by die SAGTR geakkrediteer 

vir die opleiding van geregistreerde sielkundiges. 
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Die noodsaaklikheid~ koste-implikasie en bedryf van studentediensdeparte= 

mente sal deeglik in ag geneem moet word met die herkonstruering van 'n voor= 

gestelde model vir studentedienste. 

4.4.2 Voorgestelde struktuur vir optimale funksionering 

Die oorgrote meerderhei d van die betrokkenes ( 75%) wat versoek is om 'n 

skematiese voorstel vir 'n 'ideale' model van studentedienste te maak was 

van mening dat daar tans geen moontlike verandering van die bestaande 

model kan wees nie. Dit is hoofsaaklik so omdat dit tans geed funksioneer 

binne die raamwerk van die gegewe opset. Dit blyk duidelik dat die status 

quo in die nabye toekoms gehandhaaf sal word. Die snelveranderde behoefte= 

profiel van die verskillende studentegemeenskappe sal egter vereis dat 

die huidige strukture aangepas sal meet word om hierdie veranderende behoef= 

tes te bevredig. 

Slegs een van die twee voorgestelde strukture sal wel 'n positiewe bydra 

kan lewer tot die herstrukturering van die teoretiese model vir 'n studente== 

diensdepartement. In figuur 4.8 word voorgestel dat die horisontale skakel= 

ing van die diensleweringsdepartement meer funksioneel b~plan en gekoordi== 

ne,er word. 

4.4.3 ~ Teoretiese model vir ~ studentediensdepartement 

Die evaluering van die voorgestelde teoretiese model vir studentedienste 

is aan die hand van vraag 17 van die vraelys gedoen. Die vraelys word 

verskaf in bylae 2. Die evaluering van hierdie struktuur as moontlike 

'ideale' teoretiese model vir studentedienste word in tabel 4.3.5 weergegee. 
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Ongeveer 70% van a 11 e betrokkenes was van meni ng dat hi erdi e struktuur 

(weergee in figuur 3·1) wel voldoen aan die Suid-Afrikaanse behoefteprofiel 

en kan as moontlike 'ideale' teoretiese model vir studentedienste beskou 

word. Slegs 45% van alle betrokkenes het egter gedink dat dit aanpasbaar 

en implementeerbaar sal wees in hulle huidige organisasiestruktuur. Die 

betrokkenes het die volgende aangedui as groat p'robleemareas ten opsigte 

van implementering van die voorgestelde struktuur: 

die dienste betrokke aan hierdie struktuur is te omvangryk; en 

dit is nie moontlik dat alle dienste onder een uitvoerende en direkte 

hoof kan ressorteer nie. 

4.4.3.1 Statistiese ekstrapolasie van die evaluering van die··voorgestelde 

teoretiese model 

Indi en die groep ( n=22) wat reageer het as die steekproef (N=22) van a 11 e 

tersi ere i nri gti ngs beskou word, en die betrokkenes wat bepaa 1 het dat 

die voorgestelde teoretiese model wel die Suid-Afrikaanse behoefteprofiel 

bevredig, ~eskou word as die positiewe afloop (x=l5), kan d~ar volgens 

Lentner (1982:89) die volgende afleiding gemaak word: 

Vir 'n betroubaarheidsvlak van 99% met N=22 en x=l5 vir die totale 

populasie van tersiere inrigtings geld dat tussen 38,77% en 

89,76% wel 'n positiewe (ja) antwoord sou gegee het t.o.v. die 

voorgestelde teoretiese model. 

Vir 'n betroubaarheidsvlak van 99% sal 'n gemiddeld van 65% van alle tersiere 

inrigtings positief reageer. Die inrigtings sal dus wel die voorgesteJde 

teoreti ese model as verteenwoordi gend vir die Sui d-Afri kaanse konteks 
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van studentedienste aanvaar. 

Die hoofdoelstelling van hierdie studie is om 'n 'ideale' aanpasbare (teore= 

tiese) model vir studentedienste daar te stel. Die aanpasbaarheid en 

praktiese implementeerbaarheid van so 'n model binne die individuele or.gani= 

sasieraamwerk van tersiere opvoedkundige instansies kan egter probleme 

skep. Steeds sa 1 gepoog word om die nodi ge strukture 1 e- en organi sa tori ese 

aanpass-i ngs ( soos voorgeste 1 deur a 11 e betrokkenes) in aanmerki ng te neem 

warineer ~ model gekonstrueer word. 

4.5 SAMEVATTING 

Die diversiteit van organisasiestrukture vir studentediensdepartemente 

is in hierdie hoofstuk ondersoek. Afgesien van die uiteenlopende aard 

van hierdie strukture het dit tog ~ beduidende korrelasie met die voorgestel= 

de teoretiese model vir studentedienste. Hierdie strukture toon ook eie= 

soortige behoeftes rakende studentedienste soos dit in die verskillende 

inrigtings ondervind word. Alhoewel die omvang van huidige studentedienste 

grootl i ks in die verski 11 en de i nri gti ngs ooreenstem, word daar 'n groot 

verskil opgemerk ten opsigte van die strukturering van hierdie dienste. 

Dit het tot gevolg dat sekere van die gelewerde dienste nie deur 'n studente= 

diensdepartement geadministreer word nie. Hierdie dienste lewer tog 'n 

posi ti ewe bydra tot die vormi ng en opvoedi ng van die studentegemeenskap. 

Dit blyk baie duidelik dat bedryfs- en organisatoriese aspekte van 'n studente= 

diensdepartement van groot belang is. Die diensleweringsmotief van so 

'n departement vir studentedi enste moet egter te a 11 e tye as die eerste 

en belangrikste prioriteit beskou word. 
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Die bevindinge van hierdie studie wys onomwonde uit dat die voorgeste1de 

struktuur, met aanpassings waar nodig, in so 'n mate vo1doen aan die Suid

Afri kaanse behoefteprofi e 1 om as 'n ide a 1 e mode 1 vir studentedi enste gebrui k 

te word. 
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HOOFSTUK 5: 1 N VOORGESTELDE MODEL 

5. 1 INLEID ING 

In hi erdi e hoofstuk sa 1 die re 1 evante 1 i teratuur en navorsi ngsbevi ndi nge 

gekonso1ideer word met die doel om die voorgestelde teoretiese model .. vir 

studentedi enste te herkonstrueer. Die aspekte van 'n studentedi ensdepartement 

wat in die verband ondersoek sal word, is 'n organisasie-ontwikkelingstrate= 

gi e, bedryfsaspekte, di enste ge 1 ewer asook die organi sasi estruktuur. 

Aanbeve 1 i ngs ten opsi gte van die voorafgaande aspekte van 'n studentedi ens= 

departement sa 1 ook in hi erdi e hoofstuk te berde gebri ng word. Die her

geformuleerde model vir die organisasiestruktuur van 'n studentediensdeparte= 

ment sal ook gegee word. 

Hierdie voorgestelde model vir studentedienste sal ten slotte ook opsommend 

bespreek word. 

5.2 ORGANISASIE-ONTWIKKELING 

5.2.1 Inleiding 

Vo 1 gens Coetsee- et a 1. (1978) is dit bekend dat heelwat geld en man-ure 

bestee word aan organisasie-ontwikkeling. Die navorsing wat deur Bowers 

( 1976), Kahn ( 1974), en Levinson ( 1972) gedoen is, dui daarop dat a 1 hoewe 1 

organisasie-ontwikke1ing reeds vir drie dekades in die Verenigde State 

van Amerika toegepas word, daar min wetenskaplike bewyse bestaan dat dit 

gelei het tot die verhoging van individuele en organisasiedoeltreffendheid. 

Hierdie kenners is dit eens dat die resultate van organisasie-ontwikkelings= 

pogings nie dikwels bekend gemaak word nie. Daarom is die gevolge en 
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uitwerking wat die toepassing en gebruik van organisasie-ontwikkelingsteg= 

nieke het, nog relatief onbekend. 

5.2.2 'n Definisie van organisasie-ontwikkeling 

Aangesi en daar verski ll en de si eni nge bestaan van organi sasi e-ontwi kke ling 

is daar ook verskei e defi nisi es. Die defi nisi e van Bench and (in Coetsee 

et al., 1978) is 'n goeie opsomming van wat daarmee bedoel word: 

11 0rganization 11 development is an effort 

(l) planned 

(2) organization wide, and 

(3) managed from the top, to 

(4) increase organizational effectiveness and health through 

(5) planned interventions in the organizations processes using 

behavioural science knowledge ... 

Organisasie-ontwikkeling kan ook omskryf word as 

'n vorm van toegepaste wetenskap, normatiewe veranderinge, die 

toepassing van 'n sisteembenadering op die organisasie, proses= 

analise, die bepaling van doelwitte, die samewerking van groepe 

asook die individue in die organisasie om die uiteindelike doelwit 

naamlik grater organisasiedoeltreffendheid te verwesenlik (French 

et a 1., 1973). 

5.2.3 Die vraag na organisasie-ontwikkeling 

Baie organisasie-ontwikkelingsaktiwiteite begin wanneer 

begin twyfel oar die effektiwiteit van die werksgroepe. 

die topbest~ur 

Die bestuur is 
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dikwels nie bewus van die redes vir die oneffektiwiteit nie, maar neem 

gewoonlik net sekere simptome waar. 

Organisasie-ontwikkeling ontstaan met ander woorde by die bestuur wat 

na meer effektiewe· maniere soek om die departemente se doelwitte te bereik 

en sodoende ook die organisasiedoelwitte te verwesenlik. Dit kan ook 

gesi en word as die werknemer wat homse 1 f as bekwaam beskou, maar ook besef 

dat hy nog meer kan leer (Beck & Hillmar, 1972). 

5.2.4 Tegnieke in organisasie-ontwikkelingsprogramme 

Vervolgens word 'n aantal voorbeelde gegee van tegnieke wat gebruik word 

in organisasie-ontwikkelingsprogramme. Dit kan insluit: 

posverryking; 

industritile demokrasie op h sosiale vlak; 

sensitiwiteitsopleiding; 

rasionele opleiding; 

doelwitstellingkonfrontasie; en 

doelwitbestuur. 

Daar bestaan ~ groot aantal moontlike tegnieke wat gebruik kan word. 

Die spesi fi eke gebrui k daarvan hang af van faktore soos die grote van 

die organisasie, die aard van kreatiwiteit en die kultuur en omgewing 

waarin gefunksioneer word. 

5.2.5 ~ Organisasie-ontwikkelingstrategie 

Dit is baie belangrik om~ daarop te let dat slegs een departement van. 'n 

totale organisasie beskou word wanneer 'n ontwikkelingstrategie vir studente= 

83 



diensdepartemente gekonstrueer word. Indien die ·oorkoepelende doelstellings 

van die departemente en die organisasie dieselfde is, sal die basiese 

tegnieke wat nagevolg word in die organisasie noodwendig ook van toepassing 

wees op die departement. 

Die algemene doelstelling van tersiere opvoedkundige instansies is om 

die vi nni g veranderende behoeftepro.fi e l rakende opvoedkundi ge dienste 

te akkommodeer. 

Die doelstelling van 'n studentediensdepartement is 'n diensleweringsmotief 

geskoei op die algemene behoeftes van die studentegemeenskap. 

'n Organi sasi e-ontwi kke l i ngstrategi e vir 'n studentedi ensd_epar~ement kan · 

geformuleer word deur gebruik te maak van bepaalde organisasie-ontwikkelings= 

tegnieke .• 

Vervolgens word 'n algemene organisasie-ontwikkelingstrategie vir studente= 

di ensdepartemente aan tersi ere opvoedkundi ge i nri gtings geformul eer. Beck 

& Hillmar (1972) se doelstellings ten opsigte van organisasie-ontwikkeling 

word gebruik, en dit hou in: 

om verhoogde insette te lewer wat 'n positiewe bydra tot die uitsette 

van die departement teweeg sal bring; 

om die vlak van vertroue en samewerking· tussen departementslede te 

verhoog; 

om meer aandag te gee aan departemente 1 e prob 1 erne in groep- sowel 

as in tussen groepsverband; 

om 'n atmosfeer te skep waar gesag ten opsi gte van 'n bepaa 1 de pos op 

'n_basis van kennis en vaardigheid toegeken word; 
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om kommunikasie vrylik te laat vlot in alle rigtings; 

om die vlak van persoonlike entoesiasme en bevrediging in die departement 

te verhoog; 

om dikwels totaliteitsoplossings vir probleme te vind; 

om die oorkoepelende doelwit van so ~ departement (hier spesifiek 

dan die diensleweringsmotief) duidelik te omskryf; en 

om die vlak van self - en groepsverantwoordelikheid te verhoog 'by 

beplanning en implementering van departementele doelwitte. 

Dit kan dus gesien word dat organisasie-ontwikkeling ten doel het om bronge= 

bruik in die departement te.maksimaliseer. Menslike vermoens en potensiaal, 

ook veranderende waardes, houdings en dit waaraan mense glo moet tot voordeel 

van die instansie ingespan word. 

Daar kan dus aanbevee 1 word dat hi erdi e organi sasi e-ontwi kke l ingstrategie 

as riglyn gebruik sal word om sodoende die optimalisering van studentedienste 

aan tersiere opvoedkundige inrigtings tot stand te bring. 

5.2.6 Samevatting 

Organisasie-ontwikkeling onts_taan as gevolg van die vereistes van 'n verander= 

ende omgewing, asook die beskikbaarmaking van relevante sake uit die ontwik= 

ke1ende gedragswetenskappe. Die vinnige verandering in die organisasie

omgewi ng asook die verskuiwi ng in die sosi a 1 e omgewi ng verei s herstrukt.u= 

rering en prosessering. 

Organisasie-ontwikkeling is 'n bep1ande en sistematiese proses wat gebaseer 

is op behoeftes en. wat deur diagnose aangetoon word. Verder is dit o.ok 

'n prognose van 1 angtermynveranderi nge wat op gedragswetenskap like teori-ee 
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gegrond is- en waarby a 11 e subste l se 1 s van die departernent betrokke sa 1 

wees. Sodanig kan die departement of organisasie op 'n doeltreffende wyse 

verbeter word en kan die departementsl ede bevredi g en meer doe 1 treffend 

gemaak word. 

5.3 BEDRYFSASPEKTE VAN DIE VOORGESTELDE MODEL 

5.3.1 Finansiering 

Uit die navorsing b1yk dit dat die dienste wat ge1ewer word aan ingeskrewe 

studente ui t uni versi teitsfondse gefi nansi er behoort te word. Die koste-

imp1ikasie vir die huidige ste1se1s van studentedienste is in terme van 

ge1ewerde resu1tate we1 verantwoordbaar. Die. huidige ste1sel vir die 

fi nans i eri ng van studentedi enste word egter as onvo 1 doende beskou. Die 

effektiewe funksionering en uitbreiding van hierdie dienste is afhank1ik 

van genoegsame fondse. 

Daar word aanbevee 1 dat die fi nansi eri ng van 'n studentedi ensdepartement 

vir e1ke inr~gting afsonder1ik ondersoek moet word. Dit sal verseker 

dat die departement we1 optimaal funksioneer en sodoende kan in die behoeftes 

van die studentegemeenskap voldoen word. 

5.3.2 Bestuurstruktuur 

Die oorwegende meni ng van a 11 e respondente was dat die uitvoerende hoof 

en di rekte hoof van 'n studentedi ensdepartement onderskei de 1 i k die vise

rektor en die studentedekaan moet wees.. Die navorsi ng het aangetoon dat 

12 van die betrokkenes ten gunste van 'n di rekteur was en 10 ten guns:te 

van 'n studentedekaan. Dit word onomwonde deur die 1 iteratuur bewys dat 
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,_ 

I 
'n studentedekaan as di rekte-hoof van so 'n departement 'n hoer waarskyn 1 i khei d 

van sukses sal he in die saak (Gibson et al., 1983). 

Die alternatiewe voorstel is dat die direkte hoof van ~ studentediensdeparte= 

ment in 'n staffunksie tot die rektor moet funksioneer. Vanwee die omvang 

van administratiewe en organisatoriese pligte van die rektor kan die 

belangrike saak skipbreuk lei. Hierdie dienste sal in s6 'n mate afgeskaal 

word dat dit totaal sal kwyn. Daar word in die verband aanbeveel dat die 

uitvoerende hoof van 'n studentedi ensdepartement verki esl i k die vi se-rektor 

(akademies) moet wees. 

Daar word ook aanbevee 1 dat die di rekte hoof 'n studentedekaan moet wees. 

Sodoende kan hy op ge lyke vl ak met sy akademi ese ewekni ee bedi ng en skake 1. 

Dit sal tot gevolg he dat die akademiese en nie-akademiese ondersteunings= 

di enste wat deur die departement a an studente ge 1 ewer word 'n hoer vl ak 

van erkenning by die akademici van tersiere opvoedkundige inrigtings sal 

geniet. 

5.4 MOONTLIKE DIENSTE GELEWER DEUR DIE VOORGESTELDE MODEL 

In hi erdi e paragraaf word die di enste van 'n studentedi ensdepartement -

soos d it tydens die 1 i teratuur- en vooraforidersoek gei denti fi seer is asook 

die dienste soos voorgestel deur alle-.betrokkenes - .. e:vaTuerend bespreek. 

Aangesi en hi erdi e 'n voorgeste 1 de mode 1 vir studentedi enste is, sa 1 daar 

gepoog word om die omvang van di enste so omvattend moontl i k te formul eer. 

5.4.1 Studentevoorligtingsdienste 

Een van die ses geidentifiseel~de voorligtingsdienste, spraakterapie, 
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word slegs aan drie van die betrokke inrigtings aangebied. Ten spyte 

daarvan, sal hierdie diens, asook die drie ander dienste - soos voorgestel 

deur 14% betrokkenes - in die voorgestelde struktuur vir. studentevoorligtings= 

dienste geakkommodeer word. 

Daar word deur die navorser aanbeveel dat die voorligtingsdienste soos 

in tabel 5.4.1 uiteengesit, gebruik sal word as riglyn tydens die formulering 

van voorligtingsdienste wat aan studente en voornemende studente gelewer word. 

5.4.2 Moontlike dienste aan ~ studentediensdepartement 

Die geidentifiseerde dienste wat aan studente gelewer word en die adminis= 

trasi e daarvan_ is deur een van die betrokkenes as te burokrati es bestempe 1. 

Nieteenstaande is dit tog~ feit dat die 'voltooii·ng' van die nodige gesags= 

strukture in organisasies nog altyd veroorsaak het dat so 'n organisasie 

optimaal funksioneer. Dit kan as uiters onverantwoordelik beskou word 

indien hierdie dienste nie met die nodige professionele, formele en organisa= 

toriese korrektheid gestruktureer word nie. 

Die di enste wat tans deur die studentedi ensdepartement geadmini streer 

word asook die di enste wat deur 'n studentedi ensdepartement behoort geadmi ni s= 

treer te word, sa 1 in hi erdi e hergekonstrueerde mode 1 vir studentedi enste 

opgeneem word. Die alternatiewe twee dienste wat deur die betrokkenes 

geidentifiseer is, studentenavorsing en voorligting aan personeel, sal 

66k in hierdie teoretiese model geplaas word. 

Die aanbeveling kan gemaak word dat hierdie dienste, soos dit in tabel 

5.4. 2 genoteer is, as ri glyn moet di en wanneer 'n studentedi ensdeparteme.nt 

moet besluit watter dienste aan studente gelewer moet word. 
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TABEL 5.4.1: VOORGESTELDE DIENSTE VIR 'N STUDENTEVOORLIGTINGS= 

DIENSDEPARTEMENT 

GEIDENTIFISEERDE 

DIENSTE 

Studiemetodeprogramme 

Beroeps- en kursusvoorligting 

Psigoterapie 

Beroepsinligting 

Leesverbetering 

Spraakterapie 

VOORGESTELDE 

DIENSTE 

Luistervaardighede 

Konsultasie met dosente en 
studenteadviseurs.in koshuise 

Akademiese ondersteunings= 
dienste 
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TABEL 5.4.2: VOORGESTELDE DIENSTE VIR 1 N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

DIENSTE WAT TANS DEUR STUDENTE= 
DIENSDEPARTEMENTE 
GEADMINISTREER WORD 

Studentevoorligtingsdiens 

Studenteadviseurs 
(finansieel :-·kultuur, ens.) 

Studentegemeenskapsdiens 

Studenteraad 

Sportburo 

Studente mediese diens 

Buitelandse studente 

Koshuisadministrasie 

Studenteakkommodasie 

Militere · buro 

VOORGESTELDE DIENSTE WAT 
OOK BEHOORT GEADMINISTREER 
TE WORD 

Studentenavorsing 

Voorligting aan personeel 

90 



5.5 DIE ORGANISASIESTRUKTUUR EN VOORGESTELDE MODEL 

Die eiesoortigheid van elke inrigting spesifiek ten opsigte van die behoeftes 

aan studentedienste word duidelik emlyn deur die organisasiestrukture 

soos dit in hierdie ondersoek gevind is en in hoofstuk 5 bespreek· is. 

Alhoewel d1e strukture wat aan die betrokke inrigtings aangetref word 

grootliks van mekaar verskil, volg dit uit die navorsing wat gedoen is 

dat die voorgestelde teoretiese. model vir. die organisasiestruktuur van 

'n studentedi ensdepartement we 1 in 70% van die geva 11 e a an die bree Sui d

Afrikaanse behoefteprofiel vir studentedienste voldoen. Alhoewel die 

praktiese implementeerbaarheid van hierdie model in sommige gevalle bevraag= 

teken word, moet al1e betrokkenes nietemin met die strukturering van so 

'n departement deegl i k kenni s neem van die moontl ike struktuurwysi gi ngs 

wat aan hierdie voorgestelde model aangebring kan word. 

Gevo 1 gl i k word daar deur die navorser aanbevee 1 dat hi erdi e herkonstrueerde 

organisasiemodel, soos gevind word in figuur 5.1, as voorgestelde model 

vir die organisasiestruktuur van studentedienste aan Suid-Afrikaanse tersiere 

opvoedkundige inrigtings beskou moet word. 

Hierdie voorgestelde model verstrek alle moontlike kombinasies van geidenti= 

fi seerde di enste asook voorgeste 1 de di enste om a an die a 1 gemene Sui d

Afrikaanse behoefteprofiel van tersiere opvoedkundige instansies te voldoen. 

Vanwee die diverse en ei esoorti ge behoeftes wat aan verski 11 en de i nri gti ngs 

spesifiek ten opsigte van studentedienste ondervind word, kan voorgestel 

word dat hierdie model as riglyn toegpas word met die strukturering van 

'n studentedi ensdepartement. 
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FIGUUR 5.1: 1 N AANBEVOLE MODEL VIR 1 N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

REKTOR 

I VISE-REKTOR V ISE-REKTOR VISE-REKTOR 

AKADEMIES 

HORISONTALE SKAKELING ----- STUDENTEDEKAAN ----- HORISONT ALE SKAKELING 

OPVOEDKUNDIGE EN 
N IE-AKADEM IESE= AKADEMIESE= 
DIENSE DIENSTE 

AKADEMIESE BURO VIR ALLE OPVOED= AKADEMIESE STUDENTE= BURO VIR 

STANDAARDE 
VOORTGESETTI? KUNDIGE 

ORieNTERING 
VOORLIGTINGS= STUDENTEONT= 

ONDFRWYS BUR0 1S DIENS iWIKKELING 

I 
BEROEPS= VOORLIGTINGS= TOETSINGS= I KLINIESE= L INLIGTINGS= 

VOORLIGTING DIENSTE DIENSTE DIENSTE DIENSTE 

I I I I 
STUDENTE= STUDENTE= STU DENTE STUDENTE= 

PR0JEKTE: 
SPORT= )llLITeRE 

MEDIESE GEMEENSKAPS= ADVISEURS BURO BURO 
JOOL. OTFNS DIENS 

FINANSieLE STUDENTE= STUDENTE= STUDENTE= BU ITELANDSE 

BYSTAND RAAD ORGANISASIE 
AKKOMMD= 

STUDENT£ DASIE 

I I I 1 
' 

1- FINANSIES KOSHUISE MANSTUDENTE DAMESTUDENTE KUL TUUR 
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5.6 SAMEVATTING · 

Die ei esoorti ge Sui d-Afri kaanse kultuurhi stori ese ontwi kke 1 i ng het tot 

gevolg gehad dat die studentedienste wat aan Suid-Afrikaanse tersiere 

opvoedkundige inrigtings ontwikkel het, uniek vir elke inrigting is. Die 

diversiteit in die gelewerde dienste is~ direkte gevolg van die diversiteit 

in kultuurerfenisse wat in Suid-Afrika aangetref word. 

Studentedi enste word in gesentra 1 i seerde en in gedesentra 1 i seerde struktuur= 

benaderings in die Suid-Afrikaanse konteks aangetref. Die gedesentraliseer= 

de benadering het ontstaan omdat daar van hierdie dienste is wat onder 

die voogdyskap van sekere akademiese departemente ontwikkel het. Voorbeelde 

van sulke dienste is byvoorbeeld studentevoorligtingsdienste en sportburo 1 S 

wat onderskeidelik uit die departemente Psigologie en Liggaamlike Opvoedkunde 

ontwikkel het. Aan sekere van die inrigtings word hierdie dienste tans 

steeds bedryf as deel van akademiese departemente. Maar uit die ontwikkel= 

i ngsver 1 oop van studentedi enste in Ameri ka word dit geveri fi eer dat vir 

optimale funksionering in die gemiddelde Suid-Afrikaanse tersiere opvoedkun= 

dige inrigting 'n gesentraliseerde benadering gevolg moet word. Gevolglik 

is daar met die formul eri ng van die voorgeste 1 de model vir studentedi enste 

gepoog om~ gesentraliseerde struktuurbenadering daar te stel. 

Die oorkoepelende doelwit met die strukturering van hierdie model vir 

studentedienste was om die behoefteprofiel van studente, soos dit tans 

deur die tersiere opvoedkundige inrigtings ondervind word, te akkommodeer. 

Gevolglik sal die oorkoepelende doelwit van 'n studentediensdepartement 

gespesialiseerde dienslewering aan studente wees. Dit sal tot gevolg 

he dat die eindproduk van ~ tersiere opvoedkundige inrigting ~ gebalanseerde, 
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volwaardige mens behoort te wees. Die bogenoemde doelwitte sal slegs 

realiseer indien hierdie dienste optimaal deur die studentegemeenskap· 

benut word. 

A 1 hoewe 1 die ei esoorti ge behoefteprofi e 1 ten opsi gte van studentedi enste 

soos dit tans in Suid-Afrika ondervind word grootliks van inrigting tot 

i nri gti ng verski 1, bestaan die verwagti ng dat hi erdi e v.oorgeste 1 de mode 1 

'n positiewe bydra tot die ·totstandbringing van studentediensdepartemente sal 

lewer. 
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HOOFSTUK 6: GEVOLGTREKKINGS 

6.1 INLEID ING 

In hierdie hoofstuk sal samevattend aandag geskenk word aan die afgehandelde 

ondersoek, met spesifieke klem op die doel van die ondersoek, toekomsverwag= 

tinge, belangrikste bevindinge en uiteindelike gevolgtrekkings .. Ten slotte 

sal daar ook sekere aanbevelings ten opsigte van studentedienste gedoen 

word. 

6.2 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die spesifieke doelstellings en doe1witte wat in die begin van die studie 

as prob l eemste 11 i ngs geformu 1 eer is, sal nou ondersoek word om sodoende 

te bepaal of daar in die geformuleerde doel geslaag is. 

6.2.1 Spesifieke dtielwitte 

Die eerste doe lwi t van hi erdi e ondersoek is deur die l i teratuurondersoek 

geveri fi eer. Di t is bewys dat daar we 1 'n di rekte verband bestaan tussen 

die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse studentediensontwikkeling. Uit die 

navorsi ng het geb lyk dat daar groot ooreenkoms is in die spesi fi eke ontwi k= 

ke 1 i ngsbehoeftes in a 1 bei 1 an de en dat daar se 1 fs 'n ooreenkoms is in tyds= 

periodes van ontwikkeling. 

Die literatuurondersoek het ook die tweede doelwit van hierdie ondersoek 

geverifieer. Daar is bevind dat: 

daar '.Wel · .l.f.L_ on 1 Q·smaakl ike verbartCI. tu.s--sen . :··;(}~-e hi stot.J-e.se en 
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die kultuurhistoriese ontwikkeling en die ontwikkeling van studente= 

dienste bestaan; en 

die uitgebreide ontwikkeling van hierdie dienste die direkte gevolg 

is van 'n moderne studentegemeenskap se veranderende behoefteprofiel 

in ~ snelontwikkelende 20ste eeu. 

Die derde doelwit van hierdie ondersoek is positief geverifieer deur die 

respondente tei kengroep. Daar is i nsge lyks gevi nd dat die di enste a an 

studente ge 1 ewer we 1 'n positi ewe bydra maak tot die vormi ng en opvoedi ng 

van die studentegemeenskap. 

6.2.2 Hoofdoelstelling 

Die hoof doe 1 ste 11 i ng van hi erdi e ondersoek was om 'n ide a 1 e mode 1 vir stu= 

dentedienste in die Suid-Afrikaanse konteks te antwerp. Die resultaat 

word in hoofstuk 5 weergegee. Die verwagting bestaan by die navorser 

dat hierdie model wel 'n positiewe bydra sal lewer tot die formulering 

van studentediensdepartemente in die Suid-Afrikaanse konteks. 

6.3 TOEKOMSVERWAGTINGE VIR TERSieRE INRIGTINGS 

Die afge 1 ope twee dekades toon die owerhede asook verski 11 en de gemeenskappe 

were 1 dwyd nuwe be 1 angste 11 i ng in tersi ere onderri g. Hi erdi e be 1 angste 1 = 

ling het ontstaan as gevolg van die erkenning van die voordele wat die 

bree gemeenskap uit tersiere onderrig kan put. In ontwikkelde lande het 

die belangstelling ontstaan as gevolg van die moontlike rol wat tersiere 

inrigtings in~ land se ontwikkeling kan speel. Dit het gelei tot~ kritiese 

herwaarderi ng van die owerhei d se verantwoorde 1 i kheid in die verskaffing 

van tersiere onderrig, en veral die probleme wat owerhede ervaar om die 
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onderrigbegrotings te laat klop. In die RSA, met 'n samelewingstruktuur 

wat uit 'n besondere mengsel van die Eerste Wereld en die Derde wereld 

se kulture bestaan, is hierdie gesigspunte van .groot belang. 

Dit is bekend dat daar in Sui d-Afri ka, verge lykenderwys, 'n besonder hoe 

persentasie van die Blanke negentienjariges is wat reeds tersiere opleiding 

ontvang. Die ongeveer 23% wat tans jaarliks as nuwelinge by universiteite 

aansluit, is in vergelyking met Westerse lande baie hoog. Dit skep probleme, 

veral ten opsigte van die slaagsyfers van eerstejaarstudente aan universi= 

teite (Steyn et al., 1983). 

Gedurende 1980 het 2,7% van die totale Blankebevolking in Suid-Afrika 

aan universiteite gestudeer (Steyn et al., 1983). Wat die Kleurling-, Asier-

en Swartbevolkingsgroepe betref, is die situasie totaal anders. Die aanta 1 

kandidate wat jaarliks in standerd. 10 slaag en by tersiere inrigtings 

i nskryf, is nog 'n besondere 1 ae persentasi e. Di t hou egter ook in dat 

'n aansienlike mate van groei. verwag kan word. Gedurende 1980 was die 

verhouding van universiteitstudente tot die totaal van elke bevolkingsgroep 

soos volg: Swartes: 0,13%; Kleurlinge: 0,33% en Asiers: ·1,53% (Steyn 

et a 1 • , 1 983 ) • 

Die toekomsverwagting ten opsigte van tersiere onderrig tot die jaar 2000 

kan soos volg saamgevat word: 

soos in die verlede sal die toekomstige ontwikkelingspatroon van tersiere 

inrigtings afhanklik wees van die samestelling en behoeftes van die 

gemeenskap; 

die get a 1 Blanke studente a an tersi ere i nri gti ngs sa 1 nog tot die 

ei nde van hi erdi e dekade stadi g groei, maar sa 1 daarna stabi 1 i seer 
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en heel moontlik voor die einde van die eeu begin daal; 

die getal Kleurling-, Indier- en Swart kandidate wat jaarliks matriek= 

vrystelling behaal, sal na verwagting sterk toeneem, maar die stigting 

van nuwe tersiere inrigtings word nie voorsien nie, veral as gevolg 

van die stigting van die Universiteit van Vista en· die oopstelling 

van Blanke tersiere inrigtings vir Swartes; 

die tekort aan hoervl akmannekrag vir die bedi eni ng van tersi ere opvoed= 

kundige inrigtings en die vraag of die Staat 'n aansienlike verhoogde 

besteding aan hierdie inrigtings sal kan dra, is die twee vernaamste 

faktore wat die stigting van nuwe inrigtings in pie volgende dekades 

sal beperk; 

die klem sal grootliks in die komende jare val op die skepping en 

ui tbou van ni e-uni versi tere tersi ere op 1 ei di ngsgeri ewe vir Swart

en Kleurlingstudente; en 

'n duidelike definiering van die taak van tersiere inrigtings. waardeur 

die akademiese gerigtheid op tersiere gebied verder uitgebou sal word, 

word voorsien. 

(Steyn et al., 1983). 

Uit die voorafgaande blyk dit dus dat studentedienste wat tans deur tersiere 

inrigtings in die Suid-Afrikaanse konteks aan studente gelewer word, indring= 

end geevalueer moet word om die ontwikkelende behoeftes van ~ vinnig groei= 

en de. (vee 1 rassi ge) studentegemeenskap te kan akkommodeer. Hi erdi e verander= 

ende behoefteprofiel sal wel deur die omvang van dienste soos in hierdie 

model voorgeste 1, geakkommodeer kan word. Hi erdi e model is gekonstrueer 

om die behoeftes van alle studente, afgesien van kleur- en kultuurverskille, 

te kan huisves. Die uitbreiding en beplanning vir die uitbouing van stu= 

dentedi enste sa 1 ook i ndri ngende aandag moet geni et om te verseker dat 

die groterwordende studentegemeenskap wel hanteer sal kan word deur studente= 

98 



diensdepartemente. 

6.4 BEVINDINGE EN EVALUERENDE SAMEVATTING VAN· DIE ONDERSOEK 

In hierdie paragraaf sal daar gepoog word om die bevindinge en evaluerende 

samevatti ng van hi erdi e ondersoek ten opsi gte van studentedi enste en die 

faktore wat hierdie dienste beinvloed op 'n oorsigtelike wyse weer te gee. 

Di t is ook vir ander redes be 1 angri k omdat verwarri ng kc~m bestaan oor · 

die feit dat studentedi enste onder die opskrifte van ondersteuni ngsprogramme·~ 

studenteontwikkeling en andere aangebied word. 

6.4.1 Bevindinge van hierdie ondersoek 

Uit die literatuur is dit duidelik dat die eiesoortige Suid-Afrikaanse 

kultuurhistoriese ontwikkeling tot ·gevolg gehad het dat studentedienste 

wat plaaslik aangetref word, uniek vir elke inrigting is. Hierdie gediversi= 

fiseerde dienste is 'n direkte gevolg van die Tweede -en Derde Wereld se 

kultuurerfenisse. Alhoewel daar weinig Suid-Afrikaanse literatuur ten 

opsigte van studente~ienste bestaan, ~ewys die ondersoek dat daar wel 

'n hoe premie geplaas word deur tersiere inrigtings op die lewering van 

dienste aan studente. 

Dit blyk ook uit die literatuur dat die Suid-Afrikaanse universiteitswese 

ontstaan het uit die Britse en Vastelandse (Europ-ese) universitere tradisies. 

Die klem het daar geval op wetenskapsbeoefening en die deeglike~ byna 

klassieke skoling en afronding van die totale mens. Hi·erdie trad.isie 

is in Sui d-Afri ka voorgesi:.t. onder i nvl oed van die behoeftes wat in die 

samelewing ontstaan het. Dit is aangevul deur _beroepsvoorbereiding in 

'n verskei denhei d -ri gt i ngs. Die · ervari ng wat sedert die ei nde van die 
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negenti en de eeu in Ameri ka opgedoen is deurdat die imp 1 ementeri ngswyses 

van die klassieke Britse kol1ege aangepas is tot 'n toegankliker inrigting 

wat same 1 ewi ngsbehoeftes meer bevredi gend kon hanteer, het 'n , a ansi en 1 ike 

bydrae tot die ontwikkeling van studentedienste in Suid-Afrika gemaak. 

Die ondersoek toon a an dat die omvang van hui di ge studentedi enste grootl i ks 

ooreenstem in die verskillende inrigtings, maar dat daar groot verskille 

bestaan ten opsigte van die strukturering van 'hierdie dienste. Hierdie 

di enste word in gesentra 1 i seerde en in gedesentra 1 i seerde struktuurbenade= 

ri nge aangetref. Di t het tot gevo 1 g dat sekere van hi erdi e di enste ni e 

tans deur studentedi ensdepartemente geadmi ni streer word ni e. Die a 1 gemene 

mening van a11e betrokkenes by hierdie studie is dat hierdie geidentifiseer= 

de dienste deur 'n studentediensdepartement geadminstreer behoort te word. 

Ook is dit die algemene mening dat hierdie dienste wel 'n positiewe bydrae 

1 ewer tot die vormi ng en opvoedi ng van die studentegemeenskap. Die oor= 

koepe1ende beskouing van alle betrokke inrigtings is dat die dienslewerings= 

motief van so 'n departement te alle tye die belangrikste doelwit behoort 

te wees. 

Die navorsi ngsbevi ndi nge van hi erdi e ondersoek toon oak aan dat die voorge= 

stelde teoretiese model vir studentedienste, met die nodige aanpassings 

soos voorgestel deur alle betrokkenes, voldoen aan die Suid-Afrikaanse 

behoefteprofiel en gevolg1ik kan dit as 'n model vir studentedienste beskou 

word. 

6.4.2 Evaluerende samevatting-

Studentedi ensdepartemente is die 1 ad res 1 waar . studente met hu 1 per soon 1 ike, 

akademiese, · sosiale, gesondheids- en organisatoriese probleme om hulp 
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kan kom aanklop. Hierdie dienste word aangebied omdat dit vir tersiere 

opvoedkundige inrigtings van belang is dat studente volgens hul akademjese 

potensi a a 1 moet pre steer. Sodoende kan verseker word dat studente we 1 

~ sukses van hul akademiese loopbaan maak. 

'n Ti perende beskrywi ng van 'n Ameri kaanse tersi ere kampus en die i dentifi se= 

ring van areas in die studente 1 ewe wat we 1 'n behoefte a an ondersteuni ngs= 

dienste het, word duidelik deur Mueller (1961) (in Gibson et al., 1983) 

omskryf. Die geveri fi eerde afl ei ding van hi erdi e beskoui ng van Mue 11 er 

is dat die funksie van studentedienste aan tersiere inrigtings uit twee 

(nie noodwendig onderling onafhanklike) aspekte bestaan, te wete: 

voorsiening in die behoefte van die studentegemeenskap met verwysing 

na die volgende aspekte van die studentelewe~ administrasie, adviseuring, 

konsultasie,· behuising of koshuisinwoning, gesondheidsdienste, ontspan= 

ning, sosiale ontwikkeling, akademiese ontspanning, voorligtingsdienste 

en nog meer; 

ondersteun die tersi ere i nri gt i ng om sy verp 1 i gti ng na te kom ten 

opsigte van die ontwikke1ing van die individu as totale en vo1waardige 

mens. 

Studentedienste word as 'n essensiele komponent vir die suksesvolle funksio= 

nering .van Amerikaanse kolleges en universiteite gesien. Alhoewe1 die 

soorte en omvang van di enste van kampus tot kampus verski 1, is die omvang 

van hierdie dienste aan die verski11ende inrigtings dieselfde. Die gerigt= 

hei d van hi erdi e di enste is om die i nri gti ng se doe 1 wi tte te he 1 p verwesen= 

1ik. Daar is weinig, indien enige, Amerikaanse tersiere opvoedkundige 

inrigtings wat nie as een van sy doelstellings 'the development of the 

total student' het nie (Gibson et a1., 1983). 
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Uit hierdie .ondersoek blyk dit dat daar 'n baie .groat ooreenkoms bestaan 

tussen studentedienste (selfs die belangrikheid van hierdie dienste) aan 

tersiere inrigtings in Amerika en in Suid-Afrika. 

Die ontwikkeling van studentedienste kan egter nie geisoleer word van 

die verwagte ontwikkeling in die totale tersiere sektor nie. Die studente= 

dienste is nie slegs net 'n deel van die tersiere onderwys nie, maar hierdie 

diensdepartement streef daarna om di~ oorkoepelende behoeftes van die 

klH~nte (dit is die totale studentegemeenskap) van tersiere opvoedkundige 

inrigtings te bevredig. Dit is dus uiters belangrik dat studentedienste,. 

as 'n baie be1angrike komponent van die totale omvang van studentedienste 

by die ontwikkeling van tersiere opvoedkundige ·instansies beskou moet 

word. 

Dit is verder so dat daar tussen 1960 en 1982 vir a 11 e bevo 1 ki ngsgroepe 

enorme ontwi kke 1 i ng op die gebi ed van tersi ere onderwys in Sui d-Afri ka 

plaasgevind het. Altesaam agt nuwe universiteite is gedurende hierdie 

tyd in Suid-Afrika gestig, en ook het daar drie nuwe universiteite in 

die nuut onafhanklike state tot stand gekom. Hierdie nuwe inrigtings 

het besondere druk geplaas op die fondse wat uit owerheidsbronne. vir tersiere 

onderwys be ski kbaar geste 1 is. Die verdere uitbouing van _die bestaande 

tersi ere i nri gti ngs sa 1 oor die vo 1 gende twee dekades aansi en 1 ike get a 11 e 

hoervlakpersonee1 en addisione1e fondse benodig. Dit is derhalwe, weens 

die beperkte be ski kbaarhei d van mannekrag en fi nansi eri ng, onwaarskyn 1 i k 

dat daar gedurende die vo 1 gende twee dekades groat nuwe ui tbrei dings in 

die tersiere onderrigsektor sal kon plaasvind sander die ver1ies van hoe 

standaarde. 

In die huidige Suid-Afrikaanse konteks word aanvaar dat dit die tersiere 
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inrigtings se eerste en hoofdoelwit is om hoervlakarbeidskragte op te 

lei daar waar die samelewing 'n behoefte het. Tersiere opvoedkundige inrig= 

tings is ·professionele beroepskole en daar word van hulle verwag om geredelik 

op allerlei samelewingsbehoeftes te kan reageer. Tersiere opvoedkundige 

inr.igtings vervu1 dus 'n onvervangbare rol in die .same1ewing juis omdat 

hulle aan die fundamenteel-wetenskap1ike en teoretiese skoling en opvoeding 

van die mense ( studente) - die toekomsti ge 1 ei erskorps in die same 1 ewing

toegewy is. Dit beteken nie dat tersiere opvoedkundige inrigtings bo 

die samelewing verhewe -is nie; hierdie inrigtings vervul inteendee1 ~ 

betekenisvolle rol deur op die fundamentele en basiese te konsentreer 

en toe te si en dat die teori e en die wetenskap in die praktyk betekeni svo l 

aangewend word. 

Binne hierdie siening van 'n tersiere opvoedkundige tradisie is dit dee1 

van hul taak om klem te 1e op die hoe gehalte van dienslewering en om 

te waak vir die behoud van hoe opvoedkundige standaarde. Omdat die tersiere 

inrigtings die enigste is wat werk1ik voortdurend op die hoogste akademiese 

v1 ak arbei dsaam is, is hi erdi e sektor 'n waarborg vir die toekoms en kan 

ni e toege 1 aat word dat die akademi ese en wetenskap 1 ike geha lte en ook 

die dienslewering aan studente op enige wyse in gedrang gebring word nie. 

Die oorkoepelende be1eid van Suid-Afrikaanse tersiere opvoedkundige inrig= 

tings is om die student tot volwaardige mens te bevorder. Hiervan kan 

afgelei word dat, naas die oordrag van kennis aan en ontwikke1ing van 

die studente om die wetenskap te beoefen, daar ook di enste geskep moet 

word om die akademi ese en ni e-akademi ese ontwi kke 1 i ng van die studente= 

gemeenskap te bevorder. Afgesi en van die funksi e wat in hi erdi e verb and 

deur dosente behartig word, bestaan daar ook buite-akademiese bedrywighe_de 

wat sa 1 bydra tot studente-ontwi kke 1 i ng. Die primere ui tgangspunt van 
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hierdie ondersoek was om 'n model vir studentedienste te formuleer wat 

aanpasbaar en soepe 1 is. Enersyds moet die veranderende behoefteprofi e 1 

vari die studentegemeenskap geakkommodeer word en andersyds moet. d it a an pas= 

baar wees binne die organisasieraamwerk van tersiere opvoedkundige instansies. 

Die belangrikste afleidings wat uit die bevindinge van hierdie ondersoek 

gemaak word is: 

dat die voorgestelde teoretiese model met hierdie nodige aanpassings 

aanvaarbaar is as 'n model vir studentedienste in. die Suid-Afrikaanse 

konteks; 

dat studentedi ensl eweri ng wel 'n bydra 1 ewer tot die vormi ng en opvoedi ng 

van die studentegemeenskap; 

- dat die studente hierdie dienste as noodsaaklik en belangrik beskou 

en dat dit nie bloat~ instelling deur die bestuur van tersiere inrigtings 

is nie; en 

dat die koste-implikasie van studentedienste wel verantwoordbaar is 

in terme van gelewerde resultate. 

Wanneer die ontwikkeling van tersiere opvoedkundige inrigtings tot die 

jaar 2000 geekstrapoleer word, is dit nodig om daarop te let dat die verwag= 

te ontwi kkel i ngspatrone van die verski 11 ende i nri gti ngs grootl i ks afhankl i k 

sal wees van die kultuursamestelling en die behoeftes van die gemeenskappe 

wat hoofsaaklik deur elke inrigting bedien sal word. 

, 
Gevolglik sal die aanbieding van akademiese en nie-akademiese ondersteunings= 

di enste a an studente op si gse 1 f ni e 'n waarborg vir 'n verbeterde akademi ese 

prestasie wees nie. Dit is dus noodsaaklik dat daar deeglik besin sal 

word oor die struktuur, omvang, dienstesoorte en die wenslikheid van sodanige 
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studentediensdepartement vir ~ bepaalde studentegemeenskap. Gevolglik 

moet hierdie behoeftes vir 'n studentediensdepartement in 'n spesifieke 

inri gti ng wetenskap 1 i k gei'dentifi seer word .. Endersyds kan so verseker word 

dat hierdie .. dienste wel koste-effektief is ten opsigte van moontlike gelewer= 

de resultate en andersyds dat die departement s6 optimaal sal -funksioneer 

dat die inrigting se doe1stellings ook daardeur verwesentlik word. 

6.5 AANBEVELINGS 

Na aanleiding van die bevindinge van hierdie ondersoek word die volgende 

aanbevelings aan die hand gedoen. 

- Die behoeftes wat bestaan ten opsi gte van studentedi enste moet op 'n 

wetenskaplike wyse aan elke afsonderlike inrigting geidentifiseer word. 

- Die diensleweringsmotief van ~ studentediensdepartement moet te alle 

tye as die eerste en belangrikste prioriteit beskou word. 

- Daar sal deeglik kennis geneem moet word van die groeiende getalle 

Kleurling-, Indier- en Swartkandidate wat jaarliks matrikulasievrystelling 

behaal. Hierdie groterwordende getalle anderskleuriges sal baie groot 

druk plaas op die bestaande tersiere inrigtings, spesifiek met verwysing 

na studentedienste. Dit is veral so in die lig van die nuwe politieke 

dispensasie en die veranderende politieke strominge,asook die oopstelling 

van Blanke inrigtings vir anderskleuriges. 

- Ter wille van die doeltreffende gebruik van die groterwordende mannekrag= 

tekort en -fasiliteite sal die samewerking tussen tersiere inrigtings, 
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wat reeds begin vorm aanneem, in die toekoms baie sterk uitgebou moet 

word, veral ten opsigte van studentediens~e. 

Die studentedi ensprogramme behoort voorsi eni ng te maak vir verski 11 en de 

kultuurgroepe. Daar moet verantwoordelikheid aanvaar word vir die 

groei en ontwikkeling van die verskillende kultuurgroepe. 

~ Aantal verskillende modelle is geYdentifiseer om hierdie dienste 

te administreer, maar ongeag van die model wat gebruik word, moet daar 

'n soort struktuur bestaan vir hi erdi e di enste. Die ·bestuursverant= 

woordelikheid van die verski11ende hierargiese vlakke van so 'n model 

moet duidelik omskryf word vir implementeringsdoeleindes. 

Die programme vir studentedi enste moet te alle tye die inrigting 

se organi satori ese struktuur, sosi a 1 e struktuur en die i nterstrukture 1 e 

skakeling raadpleeg. Sodoende kan die rol, verwantskap en implikasie 

van hierdie strukture op die individu (student) se ontwikkeling tot 

~ minimum beperk word. 

Om optimale effektiwiteit te verkry moet daar 'n geleentheid geskep 

word vir die personeel van studentediensdepartemente om periodiek 

(soos die V .S.S.A) te vergader en die algemene bedryfsproblematiek 

te bespreek. Die ide a a 1 sou gewees het dat 'n vereni gi ng vir studente= 

dienste in Suid-Afrika gestig word . 

. Tersi ere opvoedkundi ge i nri gti ngs sa 1 i ndringend sel f-eva1 ueri ng moet 

doen om te bepaal of die afgestudeerde studente in beginsels,. teoriee 

en fundamentele· konsepte gevorm en geskool is, om te verseker 

dat hulle in ~ vinnig veranderende wereld ~ skeppende, vernuwende 

- 106 



en leiersrol sal kan vervul. 

Oat die voorgestelde model vir 'n studentediensdepartement en die aanbe= 

ve 1 i ngs ten opsi gte van studentedi enste ( soos in hoofstuk 5 weergegee) 

aangewend word vir die strukturering,· formulering en herformulering 

van studentedienste. 

Vanwee die feit dat daar weinig literatuur bestaan en min navorsing 

gedoen is ten opsigte van die totale omvang van studentedienste in 

die Sui d-Afri kaanse konteks, word daar aanbevee 1 dat hi erdi e ondersoek 

herhaal word.met die doel om: 

eerstens: hierdie model moet teoreties in~ aantal tersi~re opvoedkun= 

dige inrigtings evaluerend geimplementeer word; 

tweedens: hierdie model (soos weergee in hoofstuk 5) moet geevalueer 

word deur alle tersi~re opvoedkundige instellings; en 

derdens: indien daar probleme ontstaan ten opsigte van hierdie model, 

dit tydens die voorgestelde ondersoek .hergekonstrueer moet word. 

6.6 SLOTOPMERKINGS 

Hierdie ondersoek konsentreer op die wyse waarop studentebelange meer 

effektief hanteer kan word. In enige voorgestelde struktuur vir studente= 

dienste, bestaande of nuut, sal daar bykans altyd probleme bestaan ten 

opsigte van toeganklikheid, effektiwiteit en die tydrowende besluitneming= 

prosesse. Indien die aanbevel i ngs van hi erdi e ondersoek aanvaar en toegepas 

word, sal die sukses van die he.rgekonstrueerde of nuwe struktuur grootliks 
.. 

afhang van elkeen se individuele vermoe en van die bereidwilligheid van 
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die studentediensdepartement se personeellede om studentebelange te dien. 

Die sukses sal nie uitsluitlik berus op die insette van personeellede 

nie, maar ook op die studenteleiers, studenteverteenwoordigende liggame 

en die algemene studentemassa. Gevolglik sal die gees waarin veral die 

studente 1 ei ers en studenteverteenwoordi gers met die studentedekaan en 

sy personeel skakel, deurslaggewend wees vir die sukses van die voorgestelde 

struktuur vir studentedienste. 
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ENGLISH ABSTRACT 

This research concerning the organisation of student-personnel services 

in higher education brings to the reader a comprehensive -and contemporary 

view of American, European and South-African conditions from which student

personne 1 services have emerged. It acknowledges the factors which caused 

guidance services to flourish as we 11 as the comprehensiveness of the 

existing student-personnel services in the South-African context. 

Student-personnel services evaluated in a scientific manner create the 

possibility of determining the· effect of a particular personnel service 

and a 11 ows decisions to be made as to changes in, or e 1 imi nation of, the 

service. The eva 1 uati on of existing services is neccessary in order to 

give some i ndi cation of the status of student-personne 1 work today. It 

was intended that this empi rica 1 comparative study be restricted to consi de= 

ration of the organisational and administrative structures as well as 

the services inc 1 uded in a student-personne 1 department. The methodo 1 ogy 

of this study was to conduct a comprehensive 1 i terature survey. From 

this information it was possible to compile a theoretical model for a 

student-personnel department in South-Africa. This theoretical model 

was eva 1 uated empi rica lly and it was for this purpose that a questionnaire 

was drawn up and sent to the administrators of student-personnel departments. 

Utilizing the information contained in their replies, a South-African 

model for student-personnel services was constructed, which attempts to 

provide guidance for the organisational and administrative structures, 

services as well as an organisational development model. With the compila= 

tion of this model it was endeavoured to ensure that the student-personnel 

service departments, will be of the greatest benefit to the student community 
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as well as to be flexible and adaptable with in the organisational structure 

of higher educational institutions. 

The most important finding of this study is that South-African literature 

concerning student-personnel services is both limited and insignificant. 

A clear i ndi cation by the respondents is that student-personne 1 services 

contribu~e positively to the development of the student community. It 

is important to acknowledge explicit1y that 70% of the respondents indicated 

that the theoretical model satisfies the South-African requirement for 

student-personnel services. 

Owing to the deductions and limitations of this study it is recommended 

that a follow-up study should be conducted. The objective should be a 

theoretical implementation and evaluation of this model in South-African 

higher educational institutions and to establish the validity of this 

structure as a model for student-personnel services in South-Africa. 
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·BYLAE 1: LYS VAN RESPONDENTE 
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TERSIERE OPVOEDKUNDIGE INRIGTINGS WAT BETROKKE WAS BY HIERDIE ONDERSOEK 

UNIVERSITEITE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Mediese Universiteit van Suider-Afrika 

Randse Afrikaanse Universiteit 

Universiteit van Suid-Afrika 

Universiteit van die Noorde 

Universiteit van Port Elizabeth 

Universiteit van Pretoria 

Universiteit van Ste1lenbosch 

Universiteit van Wes-Kaapland 

Universiteit van Oranje-Vrystaat 

Universiteit van Vista 

Universiteit van Fort Hare 

Rhodes-universiteit 

Universiteit van Bophutatswana 

Universiteit van Kaapstad 

Universiteit van Durban-Westville 

Universiteit van Natal 

Universiteit van Potchefstroom 

TECHNIKONS EN KOLLEGES 

18. Technikon Kaap 

19. Technikon Mabopane-Oos 

20. Technikon Natal 

21. Technikon Port Elizabeth 

22. Technikon Pretoria 

TERUG ONTVANG 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

.................. Ja 

.................. Ja 

.................. Ja 

.................. . Ja 

.................. Ja 
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23. Technikon Ski ereil and . ................. Ja 

24. Technikon Vaaldriehoek .......... ~ ........ Ja 

25. Technikon Witwatersrand .................. Ja 

26. Edgwood College of Education .................. Ja 
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BYLAE 2: VRAELYS UITGESTUUR AAN ALLE BETROKKE INRIGTINGS 
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POTCiqEFSTROOMSE UNNERSITEIT 
VIR CI--fRISTELIKE HOER QJNDERWYS ___ ___, 

Geagte Prof., Dr., Mnr., Mev., Mej. 

J.J. Barnard 
Posbus 2175 
POTCHEFSTROOM 
2520 

26 Augustus 1985 

(tel. 01481 - 27511 X 5423 (W) 
(tel. 01481- 25880 (H) 

Ek is tans besig met 'n navorsingsprojek vir my meestersgraad in Bedryfsadmi
nistrasie, insake studentediensdepartemente aan universiteite en technikons. 
Die doel van hierdie studie is .om 

- die knelpunte te identifise~r met betrekking tot die struktuur, dienste, 
bedryfsorganisasie, finansiering en organisa.sieontwikkeling van hierdie 
studentedienste en 

- ook om 'n ideale model vir 'n studentediensdepartement op te stel, vir 
optimale dienslewering aan studente. 

Hierdie navorsing se resultate sal deur die Vereniging vir Studentevoorligting 
in Suid-Afrika aan alJe universiteite en technikons beskikbaar gestel word. 

Ten einde hierdie ondersoek volledig en wetenska.plik af te handel, benodig ek 
relevante inligting met betrekking· tot u inrigting. Alle inligting sal as 
vertroulik hanteer word en eiesoortige kenmerke en probleme van u inrigting 
sal nie as sodanig gepubliseer word nie. 

Sal u dus asseblief so vriendelik wees om die meegaande vraelys volledig te 
voltooi en voor 30 September aan my terug te stuur. Vir u gerief word 'n 
gefrankeerde koevert ingesluit. · 

Baie dankie vir u samewerking. 

Vriendelike groete, 

Die uwe 
I 

--l~~--- \ 
S

\-11-ci/ • . ::s: ~ \ i'\ .,. ./ ... 
"}-/ 

JOHAN BARNARD 
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1. 

VRAELYS: INSAKE STUDENTEDIENSTE EN STUDENTEDIENSDEPARTEMENTE AAN 
TERSieRE OPVOEDKUNDIGE INSTANSIES 

NAAM VAN INRIGTING: 

2. STRUKTUUR VAN HUIDIGE STUDENTEDIENSDEPARTEMENTE: 

(Voorsien asseblief 1 n skematiese uiteensetting van u hui
dige dienste volgens die voorbeelde in bylae- 1). 

3. STRUKTUUR VAN HUIDIGE STUDENTEVOORLIGTINGSDIENSDEPARTEMENT 

(Voorsien asseblief 1n skematiese uiteensetting van u huidige diens 
volgens die voorbeeld in bylae· 2). 
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4. VOORGESTELDE STRUKTUUR VAN 'N OPTIMALE STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 
AAN U INRIGTING: 

(Voorsien asseblief 'n skematiese uiteensetting van 'n voorgestelde 
struktuur vir 'n ideale model van studentedienste aan u inrigting). 
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5. WATTER VAN DIE VOLGENDE DIENSTE WORD TANS DEUR U STUDENTEDIENSDE
PARTEMENT GEADMINISTREER 

5.1 Studente -_med1 ese diens I 

5.2 Studentevoorligtingsdiens I 

5.3 Studentegemeenskapsdiens I t 

5.4 Militere buro I 
5.5 Sportburo I 
5.6 Studenteraad I 
5.7 Koshuisadministrasie I 
5.8 Studenteakkommgdasie I 
5.9 Buitelandse- studente I 
5.10 Studenteadviseurs _ (in-sake kultuur, koshuissake,ens.) I 
5.11 Ander (Spesifiseer) .............................. I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . -...................... 

I I (4) 

I I (5) 

I [ (6) 

I I (7) 

I I (8) 

I I (9) 

I I ( 1 0) 

I I ( 11 ) 

I I ( 12) 

I I ( 13) 

I I ( 14) 
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I. STRUKTUUR, ORGANISASIE EN DIENSTE 

1. Voel u dat hierdie dienste aan studente wel 'n bydrae 
lewer tot die vorming en opvoeding van die studentege
meenskap. 

2. Volgens u mening, beskou studente hierdie dienste as: 

2.1 noodsaaklik en belangrik~~f 

2.2 as 'n blote instelling deur die bestuur van 
die Universiteit -· 

3. Is die koste-implikasie van studentedienste in u 
stelsel wel verantwoordbaar in terme van die resultate 
wat opgelewer word. 

4. Aan wie moet die hoof van 'n studentediensdepartement 
rapporteer? 

4.1 Staffunksie tot die Rektor 

.4.2 Vise-Rektor 

4.3 Registrateur 

4.4 Ander (Spesifiseer) .............................. 

Waarom aan die betrokkene rapporteer •.................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1--J_a--+-_o -+----1 ( 1 5) 

Nee 1 

Ja 0 ( 16) 

Nee 1 

1--J_a--+-_o -+----1 ( 1 7) 

Nee 1 

Ja 0 ( 18) 
-

Nee ·1 

( 19) 

(20) 

( 21 ) 

(22) 
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5. Wie moet, na u mening,aan die hoof van 'n studente-
diensdepartement staan? 

5.1 Studentedekaan (2~) 

5.2 Direkteur van Studentediensburo .l----l-..1 (24) 

5.3. Alternatief (Spesifiseer) ....................... J ( 25) 

Waarom die betrokke keuse ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Watter van die volgende dienste behoort deur 'n Studente-
diensdepartement geadministreer te word. 

6.1 Studente medi ese d-1 ens I I I ( 26 

6.2 Studentevoorligtingsdiens I I I ( 27) 

6.3 Studentegemeenskapsdiens I I I ( 28) 

6.4 Mi 1 i tere buro I I I (29) 

6.5 Sportburo I I I (30) 

6.6 Studenteraad I I I (31) 

6.7 Studenteakkommodasie I I I ( 3"2) 

6.8 Koshuisadministrasie I I I (33) 

6.9 Buitelandse studente I I I ( 34) 

6.10 Studenteadviseurs (Finansieel, Kultuur,ensovoorts) I I I (35) 

6.11 Akademiese Standaarde I I I (36) 

6.12 Ander (Spesifiseer) ............................... I I I (·37) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. STUDENTEVOORLIGTINGSDIENS 

7. Hoeveel van u vakkundige poste· word deur geregistreerde 
sielkundiges gevul en in watter kategoriee is hierdie 
registrasie: 

( aanta 1) (geregistreer) 

7.1 Voorligting: .............. JA/NEE 

7.2 Klinies: ............ JA/NEE 

7.3 Opvoedkundig . JA/NEE . . ......... 
7.4 Navorsing: .............. JA/NEE 

7.5 Bedryf: ............. JA/NEE 

8. Hoeveel studente word deur die personeel volgens die 
struktuur in vraag 3 bedien (Studentepopulasie): 

...................................... • ................. . 

9. Wat is u gemiddelde klientehantering per jaar? 

9.1 Aanta1 kliente ............. 
9.2 Aanta1 konsultasies •.•••.••. 

10. Watter dienste word deur u personeel en fasiliteite 
gel ewer? 

10.1 Leesverbetering 

10.2 Studiemetodeprogramme 

10.3 Spraakterapie 

10.4 Beroeps- en Kursusvoorligting 

10.5 Psigoterapie 

(38) 

(39) 

(40) 

( 41 ) 

(42) 
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10.6 Beroepsinligting 

10.7 Ander (Spesifiseer): ..... ~ •...•........... 

11. Lewer u ook 'n voorligtingsdiens aan voornemende 
studente (dit wil se skoliere en dienspligtiges)? 

11.1 Indien wel,hoeveel kliente per jaar 

11.2 Word hierdie diens gratis gelewer? 

12. Hoeveel van u vakkundige personeel het akademiese poste 

en doseeropdragte: ................. 

13. Is u diens .by die SAGTR geakkrediteer vir die opleiding 
van geregistreerde sielkundiges. 

14. Hoe word u diens aan studente gefinansier? 

14.1 Deur 'n heffing op elke student van registrasie
of klasgelde. 

(Indien wel, watter bedrag per student per jaar 

R ••••••••••••• ) 

14.2 Deur Universiteitsfondse 

14.3 Is hierdie finansiele voorsiening voldoende vir die 
effektiewe.funksionering en uitbreiding van die· 
diens? 

15. Is die voorgestelde voorsiening vir personeel soos in 
SANS0-110 (tabel 8) volgens u voldoende? 

16. Is u tevrede met die professionele status van studente
voorligters aan tersiere inrigtings? 

( 43) 

(44) 

Ja 0 (45) 

Nee 1 

Ja 0 (46) 

Nee • 1 

Ja 0 (47) 

Nee 1 

Ja 0 (48) 

Nee 1 

Ja 0 (49) 

Nee 1 

Ja 0 (50) 

Nee 1 

Ja 0 (51 ) 

Nee 1 

Ja 0 (52) 

Nee 1 
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17. Meen u dat die struktuur soos in bylaag 1 weergee word: 

wel voldoen aan die Suid-Afrikaanse behoefte-profiel om 
as teoretiese model vir studentedienste beskou te 
word; en 

of hierdie struktuur wel aanpasbaar en implementeerbaar 
in u huidige stelsel sal wees. 

BAIE DANKIE VIR U SAMEWERKING. 

1--J_a---1--0--f---l ( 53 ) 

Nee 1 

!---J_a-1---0--+---t (54) 

Nee 1 
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BYLAE 1 : ORGANISASIE STRUKTUUR VIR 'N STUDENTEDIENSDEPARTEMENT 

REKTOR 

I 
J VISE-REK TOR VISE-REKTOR VISE-REKTOR 

S TUDEN TEDEKAAN 

I 
N IE-AKADEM IES E= AKADEMIESE= 

OPVOEDKUNDIGE EN 

DIENSTE DIENSTE 
N IE-AKADEM IESE= 
DIENSTE 

AKADEMIESE 
DEKAAN DEKAAN 

AKADEMIESE 
STUDENTE= 

STANDAARDE 
VIR DAME= VIR MAN= 

ORieNTERING 
VOORLIGTINGS 

STUDENTE STUDENTE DIENS 

BEROEPS= VOORLIGTINGS TOETSINGS= KL IN IESE= INLI GTIN GS= 
VOORLIGTING DIENSTE DIENSTE DIENSTE DIENSTE 

STUDENTE= 
ADVISEURS 

I I L I 

KULTUUR I FINANSIES KOSHUISE I MANSTUDENTE IIDAMESTUDENTE 

STUDENTE= STU DENTE= SUITE= STUDENTE 
FINANSieLE STUDENTE= ORGAN I= AKKOMMO= LANDSE MEDIESE 
BYSTANO RAAD SASIES DASH STUDENTE DIENSTE 

STUDENTE= 
SPORT= MILITeRE 

BURO VIR 
OPVOEDKUN= 

STUDENTE GE= 
PROJEKTE 

BURO BURO. 
VOORTGESETTE 

DIGE BUR0 1 S 
MEENSKAPS= 

JOOL ONDERWYS DIENS 
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i BYLAE2: STUDENTEVOORLIGTINGSDIENSDEPARTEMENT 
----~~------~--~~~~~----~------------------

Afdelingshoof: 
Voorligting 

I 

Studentevoorligters 

Hoof: 

I 
I AKADEMIES 
I 
l I 
l-------J 
I 
I 

Studentevoorligtingsdiens 

' 

l 
Tegnikus: 
leeslaboratorium 

Psigometrici 

. 

0 

Afdelingshoof: 
Klinies 

Kliniese 
Voorligting 




