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OPSOMMING 

FAKTORE WAT AANLEIDING GEE TOT WEERSTAND TEEN VERANDERING IN 
DIE ONDERWYS 

SIeutelterme: 

* onderwysverandering in RSA 
* aard van weerstand 
* verski11ende. perspektiewe 
* kategorisering van faktore 
* waarneming van weerstandsfaktore 
* rol van weerstandsfaktore 
* min weerstand in OVS-skole. 

Tans ondergaan die onderwys in Suid-Afrika groot verande
rings. Hierdie veranderings gee weer onmiddellik aanleiding 
tot weerstand teen verandering. Weerstand is dus dee! van 
die veranden" ngsproses. 

Die doel van hierdie studie was om te bepaai: 

* Wat die aard en wese van weerstand behels. 

* Watter eksterne en interne faktore volgens die literatuui— 
studie, aanleiding gee tot weerstand teen verandering en 
dit dan te kategoriseer. 

* Om met die empiriese ondersoek te bepaai in watter mate die 
interne en eksterne faktore waargeneem word en in watter 
mate dit wel 'n rol speel by personeellede se weerstands-
gedrag teen verandering in die onderwys. 

Daar is na twee verskillende sieninge ten opsigte van weer
stand gekyk. Volgens die eerste siening ontstaan weerstand 



wanneer 'n radikale verandering teweeg gebn'ng word. Weer-
stand is 'n reaksie op die verandering en 'n poging om die 
status quo te handhaaf. By die tweede siening ontstaan weer-
stand weens die afwesigheid van verandering. Hierdie navor-
sing het op die eerste siening gefokus. 

Interne faktore behels onder andere individuele aspekte soos 
persoonlikheidsfaktore, motivering, angs, vaardighede en ver-
moens. Eksterne faktore behels onder andere aspekte in die 
kulturele omgewing_en die sosiale stelsel, wat die skool as 
organisasie insluit. 

'n Statistiese ontleding is gemaak uit die antwoorde verkry 
op vraelyste wat aan die hoofde gestuur is. Die empiriese 
data is geinterpreteer, en sekere afleidings en bevindinge is 
gemaak. 

Daar is onder andere bevind dat die meeste interne en ekster
ne faktore in 'n mindere mate in die skole waargeneem is en 
ook 'n geringer rol speel by personeel1ede se weerstandsge-
drag teen verandering in die onderwys. Die faktore wat in 'n 
meerdere mate 'n rol speel, is uitgewys en kortliks bespreek. 
I-Heruit blyk dus dat daar tans min weerstand teen verandering 
is by sekondere skole onder beheer van die OVS-Onderwysdepar-
tement. 

Die aanbevelings het ook betrekking op die aanvanklike oplei-
ding van onderwysers en die indienslopleiding van skoolhoofde 
in strategies en metodes om weerstand teen verandering te 
bestuur. 

Om verandering suksesvol te kan toepas, sal die hoofde en hul 
bestuurspanne toegerus moet wees om die weerstandsfaktore te 
kan identifiseer en doeltreffend te hanteer. 
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SUMMARY 

FACTORS CONTRIBUTING TO RESISTANCE REGAROING CHANGE IN 
EDUCATION 

Key descriptors: 

* educational change in RSA 
* nature of resistance 
* different-perspectives 
* categorising of factors 
* observation of factors 
* role of factors 
* little resistance in OFS schools. 

Presently education in South Africa is undergoing major 
changes. These changes immediately lead to resistance 
regarding change. Therefore, resistance is a part of the 
change process. 

The purpose of this study was to determine: 

* What the nature and essence of resistance entail. 

* Which external and internal factors, according to the 
study of literature, lead to resistance regarding 
change, and to categorise these. 

* To determine by means of the empirical research to which 
extent internal and external factors can be observed and 
to which degree they play a role in staff members' 
resistance behaviour regarding change in education. 



* From a first point of view resistance occurs when a 
radical change is brought about. Resistance is a reac
tion to change and an endeavour to retain the status 
quo. From a second perspective resistance occurs in the 
absence of change. This research focuses on the first 
perspective. 

Internal factors include, amongst others, individual aspects 
such as personality factors, motivation, fear, skills and 
abilities. External factors include, amongst others, factors 
in die cultural environment and the social system, which 
include the school as organisation. 

A statistical survey has been made according to answers 
derived from questionnaires which have been sent to princi
pals. The empirical data has been interpreted and certain 
deductions have been made and findings reached. 

Amongst others, it has been found that most internal and 
external factors have been observed to a lesser extent in 
schools and that they played a lesser role in staff members' 
resistance behaviour. Those factors which played a greater 
role have been highlighted and discussed briefly. From these 
findings it is clear that presently there is little resis
tance to change in secondary schools under control of the OFS 
Education Department. 

The recommendations also refer to the initial training of 
teachers and the in-service training of principals in strate
gies and methods to manage resistance to change. 

To implement change successfully, principals and their 
management teams will have to be equipped to identify 
resistance factors and handle them effectively. 
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HOOFSTUK 1 

ORISNTERING 

1.1 INLEIDING 

Skoolhoofde sal beter toegerus wees vir hulle bestuurstake 
indien hulle ook kennis dra van die volgende: 

* Die aard en die wese van weerstand teen verandering in die 
onderwys. 

* Die verskillende faktore wat aanleiding gee tot weerstand 
teen verandering. 

* Die bestuur van weerstand teen verandering in die onderwys. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Die veranderde eise van die samelewing noodsaak voortdurende 
vernuwing en verandering in die skool, sodat dit relevant kan 
bly. Die onderwys in Suid-Afrika staan in die teken van ver
andering (Taylor, 1987:181). Onderwysverandering bly dus op 
die agenda. 

Wat die blanke onderwys betref, het die Minister van Onderwys 
en Kultuur byvoorbeeld in die Volksraad in Maart 1990 
aangekondig dat voorstelle gedoen word oor nuwe onderwysmo-
delle aangaande onderwysvoorsiening vir blankes in die RSA, 
bo en behalwe die bestaande. Hierdie aankondiging en die 
implikasies daarvan het aanleiding gegee tot die sogenaamde 
Model A-, B-, C- en D-skole, wat onmiddellik aanleiding gegee 
het tot besware (weerstand) uit verskeie oorde binne en buite 
die onderwys. In Februarie 1992 is verder aangekondig dat 
alle staatsondersteunde skole vanaf 1 April 1992 as Model C-
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skole geklassifiseer sal word en dat die stelsel teen 
1 Augustus 1992 reeds in werking gestel moes wees, met om-
vangryke implikasies, soos onder andere personeelvermindering 
en groter finansiele bydraes deur die ouers. Alhoewel die 
georganiseerde onderwysprofessie en professionele onderwys-
liggarae hierdie aankondiging gesteun het, het daar by perso
neel en ouers weerstand ontstaan oor die status quo (Van der 
Westhuizen, 1993:87). Belangrik is dat die skoolhoof (en 
bestuursliggame) by die toepassing van die nuwe stelsel van 
staatsondersteunde skole (Model C-skole) die primere verande-
ringsagent sal wees en daarom 'n belangrike rol sal speel 
(Ibid.). 

Uit die voorgaande blyk dit dat die onderwys in die blanke 
gemeenskappe op die rand van verandering en vernuwing staan, 
veral wat die toepassing van 'n nuwe makrobeleid vi r die 
onderwys betref. 

Wat verandering in die skool self betref, dui De Villiers 
(1989: 9) aan dat verandering gereeld op skoolvlak plaasvind 
ten opsigte van sillabusse, apparate, tegnieke, geboue en 
administratiewe sake. Hanson (1985:291) vermeld dat verskil-
lende tipes verandering van toepassing kan wees op hierdie 
verskillende kategoriee in die onderwyssituasie. 

Enige vorm van verandering of ni e-veranderi ng gaan egter 
gewoonlik gepaard met weerstand. Zaltlna?r'^n—DuiTcan (1977:59) 
beweer: "Resi stance to ch-arrgei s, however, the most commonly 
encountered response to an advocated change ... (and) it is 
typically given much less attention than it deserves". In-
dien verandering toegepas word, kan weerstand ontstaan. Ook 
Corbett et al ■ (1987:36) meen dat weerstand teen verandering 
'n algemener wyse van optrede/reaksie is as wat die aanvaar-
ding daarvan is. 
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Hierdie situasie kan voorkom word indien die skoolhoof 'n 
deeglike kennis dra van die bestuur van weerstand. Daar sal 
deeglik gelet tnoet word op al die faktore wat aanieiding kan 
gee tot weerstand. Onbeplande verandering en 'n gebrekkige 
kennis van weerstand kan 'n nuwe program laat misluk 
(Coetsee, 1989:49). 

Navorsingsbevindinge (vgl . Hanson, 1985; Coetsee, 1989:49) 
het aan die lig gebring dat skole duidelik verskil ten op-
sigte van hulle gereedheid Qm te verander. Weerstand is 
egter nie noodwendig teen die verandering self nie. Moerdyk 
en Fone (1987b:26) son die oorsake soos volg op: "The origin 
of this resistance was traced to a number of factors, the 
most important of which are clustered into Self interest, 
Personality and Social Psychological theories". Die skool-
hoof se persepsie en kennis van verandering sal dus bepaal in 
watter mate weerstand sal intree. 

1.3 NAVORSINGSDOELWITTE 

Doelwit 1: Om te bepaal wat die aard en wese van weerstand 
teen verandering behels. 

Doelwit 2: Die oorsigtelike beskrywing van faktore wat aan
ieiding gee tot weerstand teen verandering in 
die onderwys. 

Doelwit 3: Om empiries te bepaal in watter mate die faktore 
(oorsake) aanieiding gee tot weerstand teen vei— 
andering in die onderwys. 
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1.4 NAVORSINGSONTWERP 

1.4.1 Literatuurstudie 

Wat boeke betref, is daar na meer onlangse bronne gekyk. 
Daar is hoofsaaklik op resente tydskrifartikels gekonsen-
treer. 

'n DIALOG-soektog is onderneem met behulp van die volgende 
trefwoorde: educational change; resistance; renewal; innova
tion; management of resistance; conflict management. 

1.4.2 Empiriese ondersoek 

1.4.2.1 Vraelys 

Op grond van die literatuurstudie is 'n vraelys ontwikkel. 
Die doel met die vraelys was om faktore te identifiseer wat 
in die praktyk van die onderwys aanleiding kan gee tot weer-
stand teen verandering in die onderwys. 

1.4.2.2 Populasie 

Die populasie was alle skoolhoofde verbonde aan sekondere 
skole onder beheer van die Vrystaatse Onderwysdepartement (n 
= 81). Daar is nie van 'n steekproef gebruik gemaak nie. 

Nadat die Vrystaatse Onderwysdepartement die nodige toestem-
ming daartoe verleen het, is die vraelyste aan een-en-tagtig 
sekondere skole in die Vrystaat gestuur. 

Die inligting wat hierdeur verkry is, is rekenaarmatig ver-
werk. 
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1.4.2.3 Statist!ese tegniek 

Daar is van *n Statistical Analysis System-(SAS-) rekenaar-
pakket (SAS Institute Inc, 1985) gebruik gemaak vir die ver-
werking van die data. 'n Tweerigtingfrekwensie met Chi-
kwadraatstatistiek is ook bereken. 

1.5 HOOFSTUKINDELING 

Hoofstuk 1.: Or-i entering 

Hoofstuk 2: Die aard en wese van weerstand teen verandering 
in die onderwys 

Hoofstuk 3: Oorsig van die faktore (redes) wat aanleiding 
tot weerstand teen verandering in die onderwys 
gee 

Hoofstuk 4: Empiriese ondersoek: navorsingsontwerp en die 
vertolking van data 

Hoofstuk 5: Samevatting, bevindinge en aanbevelings wat 
gedoen is 

1.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is 

* die aktualiteit van die navorsing belig, 
* die doelstel1ings en metodes van die navorsing oorsigtelik 

bespreek en 
* 'n indeling van die hoofstukke verskaf. 
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HOOFSTUK 2 

DIE AARD VAN WEERSTAND TEEN VERANDERING IN DIE ONDERWYS 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word gekyk na die aard van weerstand teen 
verandering. Eerstens word aangetoon dat verandering in die 
onderwys in die R.S.A. aan die orde van die dag is. 

Tweedens word 'n begripsomskrywing gegee van weerstand, ver
andering, konf1ik en opposisie. Die begrip weerstand sal 
vanuit twee verskillende perspektiewe beredeneer word. 

Daarna volg 'n bespreking oor die aard van weerstand teen 
verandering in die onderwys. Aspekte soos die verskillende 
vorme van weerstand en die omvang van weerstand word hier 
bespreek. 

2.2 VERANDERING IN DIE ONDERWYS IN DIE R.S.A. 

De Villiers (1989:9) dui aan dat verandering gereeld op 
skoolvlak plaasvind ten opsigte van sillabusse, apparate, 
tegnieke, geboue en administrati ewe sake. Die veranderde 
eise van die samelewing noodsaak voortdurende vernuwing en 
verandering in die skool, sodat dit relevant kan bly. 

Volgens Taylor (1987:181) staan die onderwys in die R.S.A. in 
die teken van verandering. Op 1 April 1992 is die Model C-
skole (Staatsondersteunde skole) ingestel ten opsigte van 
blanke onderwys. In die skole is daar grondliggende verande-
rings aangebring binne 'n baie kort tyd. Veranderings soos 
personeelvermindering en groter finansieie bydraes deur die 
ouers het plaasgevind. Van der Westhuizen (1993:87) wys 
daarop dat daar by die personeel en ouers weerstand ontstaan 
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het oor die wegbeweeg van die status quo. Die ANC aan die 
ander kant staan ook die Model C-skole tee, omdat hulle meen 
dat daar nie ver genoeg wegbeweeg is van die status quo nie 
(Samuel, 1993:4). 

Wat die skole vir swartes betref, het baie min doeltreffende 
onderrig die afgelope aantal jare plaasgevind. Die kern van 
al die gebeure in die onderwys vir swartes is die eis om ver-
andering en vernuwing (Van der Westhuizen, 1993:87). Die 
weerstand is gerig teen die bestaande onderwysstelsel. Hier-
die benarde onderwyssituasie maak die vervanging van die 
huidige onderwysstel sel des te meer noodsaaklik. 

Uit bogenoemde blyk dit dat onderwysverandering dus op die 
agenda bly. Die onderwysvernuwingstrategie-dokument (OVS-
dokument) is in November 1992 deur die Departement van Nasio-
nale Onderwys saamgestel as 'n moontlike oplossing. Daar was 
egter kritiek op die OVS-dokument van die kant van konserwa-
tiewe groeperings, die ANC, Edupol, SADTU, die National 
Education Policy Investigation (NEPI) en van die National 
Education Co-ordinating Committee (NECC). 

Die NEPI-dokument (1992:25) noem onder andere die volgende 
vernuwingsvereistes: 

* Verpligte, vry onderwys vir alle Suid-Afrikaners tot st. 
5. 

* Ouers moet betaal vir 'n deel van die sekondere onderrig 
van hulle kinders. 

* Dramatiese veranderings in die rigtings van die sekondere 
onderwys. 

* Duidelike onderskeid tussen universiteite en technikons 
* Bou van meer technikons. 
* Meer stroombelynde kursusse vir tersiere inrigtings. 
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Om 'n breer betrokkenheid te verkry by die beplanning van 'n 
nuwe onderwysbeleid is die Nasionale Onderwys- en Opleidings-
forum (NOOF) op Saterdag 7 Augustus 1993 gestig (Van der 
Merwe, 1993: 8). Die tneeste van die belangrikste betrokke-
nes, soos die Federasie van Ouerverenigings van Suid-Afrika 
(FOSA) en die Nasionale Afrikaanse Ouervereniging (AO), het 
reeds lidmaatskap bekotn van NOOF. Die verskillende onderwys-
departetnente, die Onderwyskodrdineringsdiens en ander 
belangegroepe sal in hierdie gespreksforutn oor die onderwys 
die riglyne mofit aandui vir die nuwe onderwysstelsel. 

Volgens die ANC-dokument (1994:9-13) tnoet onderwys en oplei-
ding herbeplan word, sodat dit 'n leidende rol kan speel in 
sosiale en ekonomiese ontwikkeling. Aangesien die onderwys 
gedurende die apartheidsjare gefragtnenteerd was, tnoet daar 
nou 'n enkele nasionale beleid vir die onderwys opgestel 
word. Die bestuur van verandering in die onderwys word 
beklemtoon, aangesien grootskaalse veranderings binne die 
volgende vyf jaar toegepas moet word. 

Die ANC-dokument (Ibid.) stel die volgende vernuwings voor: 

* 'n Enkele nasionale onderwysdepartement. 
* Dit moet moontlik wees vir half- en ongeskooldes om te voi— 

der na hoer vlakke in die onderwys vanaf enige beginpunt 
in die stelsel. 

* Tien jaar vry en verpligte onderwys vir almal. 
* 'n Toepasliker kurrikulum sonder rassisme. 
* Baba- en kleuteronderrigprogramme. 
* Verskaffing van 'n nasionale basiese onderrig vir alle 

volwassenes. 
* Verbetering van spesiale onderwys vir alle individue met 

fisiese of ander gebreke. 
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* Die indiensneming van baie nuwe onderwysers asook die her-
strukturering van die opleiding en ontwikkeling van onder
wysers. 

* Ingrypende veranderings aan die stelsel vir hoer onderwys, 
sodat dit kan help met die heropbou en ontwikkeling. 

* Beter en meer skoolgeboue en ander fasiliteite. 
* Veranderings moet eerstens toegepas word onder die wat die 

meeste deur apartheid benadeel is. 
* Dat onderwys en opleiding 'n integrale deel moet vorm van 

die nasionalje heropbou- en ontwikkelingsprogramme. 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat daar reeds in 1995 'n nuwe 
onderwysstel.sel in Suid-Afrika kan wees. Hierdie nuwe stel
sel gaan weer grootskaalse beplande verandering teweeg bring. 
Die veranderings wat sal ontstaan as gevolg van die inwer-
kingstelling van die nuwe stelsel, sal weer op sy beurt 
begroet word deur weerstand uit verskillende oorde. Die 
skoolhoof sal moet kennis dra van die faktore wat aanleiding 
gee tot weerstand teen verandering en die bestuur daarvan. 

2.3 KONTOERE VIR 'n OMSKRYWING VAN WEERSTAND TEEN 
VERANDERING 

2.3.1 Perspektief 1: Die gebruik van weerstand om veran
dering teweeg te bring 

Uit hierdie radikale perspektief word weerstand as 'n nood-
saaklikheid gesien om die bestaande (en diskriminerende) 
onderwysstelsel en -praktyke te verander (Van der Westhuizen, 
1993:88). 

2.3.1.1 Giroux 

Van der Westhuizen (1993:88) toon aan dat volgens hierdie 
perspektief die gebruik van weerstand te make het met morele 
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en politieke verontregting. Giroux (1983a:293) wys daarop 
dat weerstand 'n noodsaaklike vorm van magsvertoon is wat dit 
moontlik maak om uit hierdie verontregte politieke bestel los 
te kom. Weerstand en mag ("power") is sentrale elemente van 
die stryd ("struggle") vir sosiale geregtigheid in die skool 
en in die samelewing (Giroux, 1983a:258). 

In hierdie benadering word die leerlinge gebruik om weerstand 
te bied teen 'n minderwaardi ge onderwysstel sel (Van der 
Westhuizen, 1993:87). Weerstand kom tot uiting in skoolboi-
kotte, opstand teen alle vorme van gesag, die vernietiging 
van skoolgeboue en massa-optogte. By "onderwys vir ongehoor-
saamheid" word die kind geleer om dee! te wees van die "Great 
Refusal", wat dan ook impliseer dat alle vorme van gesag ver-
werp word (Fourie. et al., 1992:113). Passiewe weerstand kan 
ook heel onopsigtelik wees, soos byvoorbeeld die onderwyser 
wat nie voldoende lesvoorbereiding doen nie. 

Volgens hierdie perspektief vra weerstand juis om verandering 
van die huidige onderwysstelsel. Hierdie vorm van weerstand 
(die stel van eise en griewe) het die probleme van 'n groep 
persone in die onderwys onder die aandag van die owerhede 
gebring (Van der Westhuizen, 1993:87). 

Wat hierdie perspektief van Giroux betref, is weerstand dus 
die wyse waarop die individu reageer teenoor die strukture 
van oorheersing en dwang met die doe! om dit te verander. 
Vanuit hierdie radikale Neo-Marxistiese benadering vra 
weerstand juis om verandering. Die weerstand is gerig teen 
alles wat hierdie verandering in die weg staan. Van der 
Westhuizen (1993:88) stel dit so: "Weerstand is dus 'n 
hulpmiddel tot verandering." 
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2.3.1.2 Chase 

Chase en Giroux behoort albei tot die skool van radikale op-
voeders wat die onderwys benader vanuit 'n meer politiek-
ideologiese hoek. 

Volgens Chase (1988:15) is weerstand aktiewe gedrag wat werk 
teen die oorheersende ideologic. Verder sien hy weerstand as 
'n positiewe konsep wat spruit uit die individu se bevry-
dingsdrang wat. tot. ui ti ng kotn in die leerling se weiering 
("refusal") om te leer. Chase (1988:21) wys daarop dat die 
volgehoue weiering om die "horrors of social and economic 
exploitation" te aanvaar, weerstand tot gevolg het. 
Weerstand is dus gerig teen oorheersing maar gerig op bevry-
ding. Bevryding kan slegs plaasvind as die huidige stelsel 
verander word deur weerstand. Verandering word dus tot stand 
gebring deur weerstand. Hierdie tipe weerstand kan uitloop 
op aggressiewe en radikale optrede. 

2.3.1.3 Gevolgtrekking 

Beide Giroux (1983) en Chase (1988) beskou weerstand as 'n 
positiewe en aktiewe hulpmiddel wat teen die oorheersende 
ideologie gerig is. Die perspektief vra om verandering, 
sodat die bevrydingsproses kan plaasvind. In die swart 
onderwys het bevrydingsbewegings heelwat vermag met behulp 
van weerstand, dermate dat NOOF op die oomblik besig is om 
een nie-rassige onderwysstel sel vir die R.S.A. te beplan. 
Sommige veranderings is reeds gedurende 1994 in werking 
gestel. 

2.3.2 Perspektief 2. Weerstand wat ontstaan nadat verande
ring plaasgevind het 

Uit hierdie perspektief word weerstand as 'n logiese noodwen-
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digheid in 'n organisasie gesien, maar dan as 'n vorm van 
reaksie indien die bestaande orde, gebruike en praktyke (die 
status quo) wel verander word (Kotter en Schlesinger, 1979: 
107). 

2.3.2.1 Zaltman en Duncan 

Zaltman en Duncan (1977:59) is van mening dat weerstand teen 
verandering die algemeenste reaksie op die voorgestelde ver-
andering is. Hull_e wys ook daarop dat weerstand in baie 
gevalle geregverdig is en nie summier afgemaak kan word as 
iets negatiefs nie. Weerstand kan byvoorbeeld aandui dat 
alles nie wel is met die bestuur van die verandering nie. 

Verandering poog om die status quo te verander, terwyl weei— 
stand poog om die status quo te behou. Verandering word 
veral met hewige weerstand begroet as die beoogde verandering 
poog om belangrike en diepgewortelde gebruike te verander. 
Zaltman en Duncan (1977:63) wys verder daarop dat hoe meer 
die voorgestelde verandering die groepsolidariteit bedreig, 
hoe feller die weerstand teen hierdie verandering sal wees. 

2.3.2.2 Coetsee 

In die konteks van perspektief 2 kan die onderwyser se reak
sie passief (soos psigologiese weerstand) of aktief (soos 
opponerende standpunte) wees (Coetsee, 1993:1823). Coetsee 
wys daarop dat weerstand teen verandering nie voorkom as 
weerstand teen die verandering self nie, maar wel weerstand 
teen die sielkundige en sosiale gevolge van verandering 
(Coetsee, 1989:49). Die weerstand het wel ontstaan nadat 
verandering plaasgevind het. Verandering en weerstand teen 
verandering is 'n kenmerk van Suid-Afrika vandag en van Suid-
Afrikaanse instansies (Coetsee, 1992:1). 
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2.3.2.3 Van der Westhuizen 

Van der Westhuizen (1993:88) beskou weerstand as 'n vorm van 
reaksie indien die bestaande orde - die status quo - wel ver-
ander word. Vanuit hierdie perspektief is weerstand teen 
verandering dus 'n reaksie op verandering, dit wi1 se weer
stand wat ontstaan nadat verandering plaasgevind het. 

Van der Westhuizen (1993:88) se dat indien daar wel verande
ring is, daar yook weerstand is wat meestal passief en 'n 
poging is om die status quo te handhaaf. Hy wys ook verder 
daarop dat weerstand eintlik 'n integrerende deel van die 
proses van verandering is. Weerstand vorm dus deel van die 
begin van die toepassing van verandering. Die doel van hiei— 
die tipe weerstand is om verandering teen te staan en te ver-
hoed. 

2.3.2.4 Gevolgtrekking 

Volgens hierdie navorsers is weerstand gerig teen verandering 
wat poog om die status quo te verander. Verandering gee aan-
leiding tot weerstand. Weerstand is dus 'n reaksie van 'n 
individu of groep om hom/hulle te beskerm teen die gevolge 
van verandering. Die individu kan byvoorbeeld onseker voel 
in die nuwe veranderde omstandighede en dus weerstand bied. 
Dit blyk ook dat weerstand eers in werklikheid ontstaan wan-
neer vernuwing toegepas word en die individu sy gedrag en 
gebruike moet verander. 

2.3.3 Sintese 

Uit die voorafgaande bespreking kan die gevolgtrekking gemaak 
word dat weerstand twee pole het. Volgens die eerste per
spektief, wat sterk radikaal is, ontstaan weerstand om 'n 
volledige verandering teweeg te bring. By die afwesigheid 
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van verandering ontstaan ook weerstand, wat kan uitloop op 
aggressiewe optrede. 

Die doe! van die tipe weerstand is om 'n verontregtende poli-
tieke bestel (wat ook die onderwys insluit) ten goede te 
verander. Met ander woorde, weerstand word gebruik om veran-
dering tot stand te bring. 

Die tweede perspektief kyk na weerstand vanuit 'n heel 
ander hoek. Die doe! met hierdie tipe weerstand is om veran-
dering teen te staan en die individu te beskerm teen die ge-
volge van verandering. Weerstand is dus hier "n reaksie op 
verandering en is 'n poging om die status quo te handhaaf. 
Dit is die soort weerstand wat ervaar sal word indien 'n nuwe 
vakdidaktiek in 'n skool toegepas word. 

Vi r die doe! van hierdie navorsing word daar voortaan op 
laasgenoemde siening van weerstand gekonsentreer. Met ander 
woorde, daar word verder gefokus op weerstand wat ontstaan 
wanneer verandering gaan plaasvind of reeds plaasgevind het. 

2.4 OMSKRYWING VAN ANDER VERBANDHOUDENDE TERME 

2.4.1 Konflik 

Bennis et_al_. (1969:152) dui aan dat konflik 'n normale reak
sie is en omgeskakel kan word in groei . Hulle wys ook daarop 
dat konflik basies ontstaan weens die verskille tussen perso-
ne en groepe. Die uitskakeling van konflik sal dan neerkom 
op die uitstryk van sulke verskille. Chin (1969:301) is ook 
van mening dat konflik en spanning teenwoordig is in enige 
1ewenskragtige samelewing. 

Cilliers (1990:439) is ook van mening dat konflik 'n normale 
verskynsel is en omgeskakel kan word in groei, avontuur en 
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skepping. Cilliers (1990:441) wys ook daarop dat wanneer 
konflik te laag is (disfunksionele konflik), dit kan gebeur 
dat die organisasieprestasie tot stilstand kom. In hierdie 
geval sal stagnasie en weerstand teen veranden'ng teenwoordig 
wees. Indien konflik te hoog is, kan dit ook weerstand teen 
verandering bevorder. 

Volgens Bondesio en De Witt (1990:325) kan aan die positiewe 
kant gese word dat konflik 'n eerlike meningsverski1 is, ter-
wyl aan die negati^we kant gese kan word dat konflik ook 
gevaarlik kan word en kan omsit in "n ontwrigtende mag. Dit 
wil se, aan die een kant is inskiklikheid, en aan die ander 
kant (uiterste) is konfrontasie. Bondesio en De Witt (1990: 
316-317) noem dat konflik meestal 'n negatiewe konnotasie 
net, terwyl die sosiale wetenskappe konflik as 'n meer neu-
trale terme hanteer wat beide positiewe en negatiewe keersye 
het. 

Hanson (1991:273) beskryf konflik as 'n interaktiewe onvere-
nigbaarheid, misverstand of verskille tussen sosiale entitei-
te soos individue, groepe of organisasies. Volgens Hanson 
(1991:282) is konflik nog 'n natuurlike vyand, nog is dit 
inherent sleg en moet dit nie onderdruk word of aangeblaas 
word nie. Dit moet dus eerder behoorlik bestuur word. 

Uit bogenoemde bespreking kan dus afgelei word dat konflik in 
wese kan verskil van 'n ligte frustrasie tot 'n hewige kon-
frontasie. Konflik het dus twee pole. Soms is konflik 
nodig, logies, eerlik en selfs funksioneel. Verder blyk dit 
dat konflik altyd in "n organisasie in die een of ander vorm 
teenwoordig is en dat dit met goeie konf1ikbestuurstrategiee 
omgeskakel kan word in groei, avontuur en skepping. 
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2.4.2 Opposisie 

Giroux (1983a:289) dui aan dat opponerende gedrag 'n posi-
tiewe rol speel deur die norele en politieke verontregting 
teen te staan. Daar moet in gedagte gehou word dat vanuit 
hierdie perspektief weerstand gebruik word on verandering te 
weeg te bring (vergelyk 2.3.1). Konserwatiewe opvoeders 
ontleed hierdie vorm van opponerende gedrag as iets nega-
tiefs, naamlik as afwykend en mi nderwaardig (Giroux 1983a: 
282). 

Volgens Chase (1988:15), wat vanuit dieselfde invalshoek na 
weerstand en opposisie kyk as Giroux, is weerstand gerig teen 
die oorheersende ideologie, maar ook terselfdertyd op bevry-
ding. Opposisie aan die ander kant is ook gerig teen die 
oorheersende ideologie, maar op niks anders nie, en daarop 
lei dit nie tot enige verandering nie; gevolglik versterk 
("reinforce") dit dan net uiteindelik die oorheersende 
ideologi e. 

Cole (1990:44) wys ook daarop dat opposisie tewens die vorm 
kan aanneem van 'n aanhoudende teewerking van die verande-
ringsproses. Daar moet in gedagte gehou word dat Cole na 
weerstand en opposisie kyk vanuit 'n perspektief waar dit 
ontstaan wanneer verandering plaasvind. Volgens Cole (Ibid.) 
kan die teenstand op die volgende wyses hanteer word: 

* Beweeg on horn. 
* Beweeg bo-oor horn. 
* Skik met horn en gaan voort. 
* Beweeg na 'n ander area waar hy minder invloed het. 

Cole (1990:43) noem verder dat die opposisie gewoonlik kom 
van die persone wat die mag besit (dit wi1 se van hoer 

16 



gesag), omdat hulle nie die primere aanvoorders van 
verandering is nie. Volgens horn kan hierdie vorm van 
opposisie uitgeskakel word deur hulle te betrek by die. 
veranderingsproses. 

Van der Westhuizen (1993:89) dui ook aan dat weerstand teen 
verandering 'n negatiewe betekenis kry wanneer 'n persoon 
vernuwing teenstaan en die status quo wi1 handhaaf. Weei— 
stand kry dan die betekenis van verset, opposisie en teen-
stand . 

Opposisie is dus 'n (passiewe/aktiewe) vorm van weerstand 
teen verandering in die onderwys wat tot uiting kom as 
teenstand en verset wanneer daar deur verandering wegbeweeg 
word van die status quo. 

2.4.3 Verandering 

Morrish (1976:22) onderskei tussen die terme "vernuwing" en 
"verandering". 'n Vernuwing is vir hom 'n meer beplande en 
doelbewuste poging as verandering, en wat neig om meer spon-
taan te wees. In die algemeen kan daar geredeneer word 
vernuwing impliseer verandering. 

Vir Dal in (1978:20) beteken terme soos "verandering", "ver
nuwing" en "hervorming" basies dieselfde. Vi r hom dui al 
bogenoemde terme op 'n verbetering van die bestaande gebruike 
in die skool. Nogtans gaan Dal in (Ibid.) verder en definieer 
"verandering" as 'n doelbewuste poging om gebruike te verbe-
ter ten opsigte van sekere gestelde doelwitte. In hierdie 
geval word daar verwys na beplande verandering. 

De Villiers (1989:9) noem ook dat die verskillende terme wat 
Dalin noem, basies dieselfde beteken. De Villiers (Ibid.) 
wys daarop dat onderwysverandering op skoolvlak plaasvind ten 
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opsigte van sillabusse, apparate, tegnieke, geboue en admini-
stratiewe sake. 

Coetsee (1992:1) definieer verandering as 'n verstelling aan 
die status quo, en dit gaan dikwels gepaard met weerstand 
teen die beplande verandering. Verandering dui dus op 'n 
dinamiese proses waar daar van die huidige vlak van werk-
saamhede afgewyk word. Positiewe verandering dui op ontwik-
keling en groei. Negatiewe verandering dui op stilstand, 
weerstand en die ontstaan van 'n negatiewe skoolklimaat. In 
die studie sal daar veral op negatiewe verandering gefokus 
word, dit wi1 se die tipe verandering wat spesifiek aanlei-
ding gee tot weerstand teen verandering. 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat alhoewel 
terme soos "vernuwing" en "verandering" basies dieselfde 
beteken, die term "verandering" tog onderskei moet word van 
die ander. Indien daar in uitsonderlike gevalle in die 
studie na die verskillende terme verwys word, moet dit as 
sinonieme verstaan word. 

Vir die doel van hierdie studie sal daar hoofsaaklik gebruik 
gemaak word van die term "verandering". Die klem val ook 
hoofsaaklik op onderwysverandering soos dit neerslag vind in 
die skool as organisasie. Die term "verandering" verwys na 
'n doelgerigte, beplande en langtermynproses wat moet lei tot 
'n verbetering van die bestaande gebruike. Om in hierdie 
doel te slaag, moet daar verstellings aangebring word aan die 
status quo, wat gevolglik weer aanleiding gee tot weerstand 
teen die verandering in die onderwys. 

2.4.4 Samevatting 

In die proses van vernuwing vind daar veranderings 
(verstellings) plaas ten opsigte van die status quo. Hierdie 
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veranderings wat plaasvind, gee weer aanleiding tot weerstand 
teen die verandering. Konflik en opposisie moet gesien word 
as verskillende vorme van weerstand wat teen die verandering 
gerig is. In die volgende onderafdeling sal daar meer in 
besonderhede na weerstand en verandering gekyk word. 

2.5 WEERSTAND EN VERANDERING 

Die twee verskillende perspektiewe ten opsigte van weerstand 
teen verandering is-reeds volledig onder punte 2.3.1 en 2.3.2 
bespreek. Hierdie studie fokus op die tweede perspektief 
waar weerstand ontstaan wanneer verandering plaasvind. Met 
ander woorde, by die wegbeweeg van die status quo. 

Weerstand is gewoonlik teenwoordig by die veranderingsproses 
in die onderwys. Zaltman en Duncan (1977:59) beweer dat 
weerstand teen verandering die aigemeenste reaksie is op 
voorgestelde verandering. Zaltman en Duncan (1977:62) is ook 
van nening dat daar altyd geluister noet word na weerstand, 
want dit se iets van die veranderingsproses. Volgens hulle 
is weerstand teen verandering die gedrag wat poog om die 
status quo te behou in weerwi 1 van die kragte wat poog om die 
status quo te verander. De Villiers (1989:9) beklemtoon ook 
die feit dat die aanvoorders van verandering altyd weerstand 
teen verandering in die een of ander vorm sal noet aanvaar. 
Van der Westhuizen en Theron (1993:93) wys daarop dat weer
stand die aigemeenste reaksie teen verandering in die onder
wys is. Corbett et al . (1987:36) meen dat weerstand teen 
verandering 'n algemener wyse van optrede/reaksie is as die 
aanvaarding daarvan. Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat 
weerstand teen verandering gewoonlik in die een of ander vorm 
teenwoordig is. 

Dalin (1978:23) beskryf weerstand teen verandering as 'n on-
welkome hindernis wat oorkom moet word net behulp van sosiale 
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metodes en ander strategies. Verder wys hy op die 
"resistor"-konsep wat die status quo verdedig en wat meestal 
'n negatiewe konnotasie het. Weerstand kan dus gesien word 
as 'n weerstandbi edende • krag wat verhoed dat verandering 
plaasvind. Weerstand teen verandering is dus 'n hindernis 
wat (wil) verhoed dat verandering plaasvind. 

Dalin (1978:25) wys daarop dat hierdie hindernisse verskil-
lende vorme kan aanneem en dat verskillende hindernisse in 
werking kan wees opdieselfde tyd ten opsigte van individue, 
groepe sowel as in die stelsel as geheel. Dit is ook slegs 
in 'n paar uitsonderlike gevalle moontlik om 'n enkele 001— 
saak vir weerstand vas te stel. 

Veranderinge moet van tyd tot tyd plaasvind, en daarom word 
verskillende strategies ingespan om weerstand teen die veran
dering te vermi'nder. Volgens Dalin (1978:34) is daar baie 
praktiese, sielkundige en organisatoriese redes waarom mense 
weerstand teen verandering bied. Verder wys hy daarop dat 
die individu die bekende verkies en dat die swak bestuur van 
weerstand en verandering ook 'n belangrike rede is waarom 
verandering weerstaan word. 'n Volledige vasstelling sowel 
as 'n kategorisering van redes vir weerstand word in Hoofstuk 
3 gegee. 

Hanson (1979:300) wys daarop dat weerstand teen verandering 
kan verski1 van 'n vertraging van die veranderingsproses tot 
'n blokkering van die proses. Hy se dat weerstand teen ver
andering voorkom op die organisatoriese vlak en op die indi-
viduele vlak. Hy is ook van mening dat weerstand onderling 
tussen skole verskil ten opsigte van bronne, sterkte en 
inhoud. Hanson (Ibid.) kom tot die slotsom dat aangesien 
weerstand teen verandering altyd teenwoordig is, dit gediag-
noseer, begryp en altyd in berekening gebring moet word by 
die kies van 'n veranderingstrategie. 
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Hanson (1979:314) verwys na die driestapstrategie van Lewin, 
wat dit moontlik maak om verandering te laat plaasvind te 
midde van die weerstandsmagte. Die eerste stap, naamlik die 
van ontvriesing, is 'n omverwerping van die opponerende magte 
wat die bestaande ekwilibrium veroorsaak. Die tweede stap is 
waar gedragsveranden'ng plaasvind deur die neutralisering van 
die weerstandsmagte. Die derde en laaste stap van hervries-
ing is waar die nuutaangeleerde gedrag nou die norm word. 
Dit blyk dus dat verandering nie maklik plaasvind nie weens 
die weerstand wat teen die verandering ontstaan. Verande-
ringe word dus gevrees, omdat dit beteken dat die status quo 
versteur moet word. Weerstand bly onteenseglik dee! van die 
veranderingsproses en verskaf waardevolle inligting oor die 
proses self. Mense net nie weerstand teen verandering per se 
nie, maar as gevolg van mense se persepsie van die sielkun-
dige en sosiale gevolge wat die verandering vir hulle inhou 
(Coetsee 1992:9). 

Coetsee (1992:1) is van mening dat die vaardighede om weer
stand doeltreffend te kan bestuur, beskou word as 'n onont-
beerlike bestuursvaardigheid. Die kennis van weerstand is 
baie belangrik en kan verhoed dat 'n nuwe program misluk. 
Die hoof kan 'n groot bydrae lewer tot die effektiewe bestuur 
van weerstand in die skool as organisasie, veral tydens 
organisasie-ontwikkelings en veranderingspogings. Dit blyk 
dus dat weerstand teen verandering altyd teenwoordig is en 
gevolglik dee! is van die veranderingsproses. Weerstand teen 
verandering kan waardevolle inligting verskaf en moet doel
treffend beheer (bestuur) word. Vervolgens word daar gekyk 
na die omvang van weerstand teen verandering. 

2.6 DIE OMVANG VAN WEERSTAND TEEN VERANDERING IN DIE 
ONDERWYS 

Uit die studie van Trump (1987:91) wat in sekondere skole in 
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Ohio (VSA) uitgevoer is, het dit geblyk dat weerstand teen 
nuwe idees die tweede grootste enkele faktor was wat deur 
skoolhoofde ervaar is by die toepassing van nuwe onder-
ri gprogramme. 

Trump (1987:92) het bevind dat 16,5% van die skoolhoofde aan-
getoon het dat weerstand teen verandering die hoofrede is wat 
hulle verhinder het om verandering toe te pas. Verder het 
64% van die skoolhoofde weerstand teen verandering as een van 
die vyf hoof redes genoem, en 5.6% het dit as een van die drie 
hoofredes aangevoer wat hulle verhinder het om onderrigvernu-
wing in te voer. 

Uit die navorsing van Trump blyk dit dus dat weerstand teen 
verandering een van die belangrikste faktore is wat in ag 
geneem moet word by die toepassing van verandering in die 
skool. 

2.7 NEGATIEWE ASPEKTE VAN WEERSTAND TEEN VERANDERING 

Die negatiewe vorme van weerstand kom voor wanneer weerstand 
beskou word as opponerende energie wat daarop gemik is om die 
voorgestelde verandering te stop, te vertraag of in 'n ander 
rigting te stuur (Coetsee, 1993:1817). In hierdie geval sal 
daar opposisie en weerstand teenwoordig wees. Van der 
Westhuizen (1993:89) wys daarop dat wanneer 'n persoon 
vernuwing weerstaan en die status quo wi 1 handhaaf, die 
handeling 'n negatiewe betekenis van verset, opposisie en 
teenstand (dus passiewe en aktiewe weerstand) kry. Daar moet 
ook weg beweeg word van die wanbegrip dat mense "weerstand 
bied teen verandering", want volgens Lawrence (1969:166) vind 
baie veranderings plaas sonder enige vorm van weerstand. 

Wanneer weerstand teen verandering wel ontstaan, kan dit 'n 
remmende invloed op die veranderingsproses he. Verandering 
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vind dus plaas ten spyte van die weerstand. Coetsee (1993: 
1823) dui op 'n insiggewende wyse die aard (of soorte) weer
stand teen verandering aan. Weerstand teen verandering kom 
voor in matige tot baie ernstige vorme. Kyk 2.9 waar hierdie 
verski11ende vorme van weerstand breedvoeri ger bespreek word. 

2.8 POSITIEWE ASPEKTE VAN WEERSTAND TEEN VERANDERING 

Weerstand teen verandering word gewoonlik beskou as negatief 
en verkeerd, maar verskeie navorsers (onder andere Lawrence 
1969, Hanson 1991, Margolis 1991, Coetsee 1992 en Van der 
Westhuizen 1993) wys daarop dat weerstand teen verandering 
ook heelwat positiewe kwaliteite besit. Van der Westhuizen 
(1993: 89) noem dit dat weerstand teen verandering soms 
nodig, logies, gefundeer, eerlik, selfs funksioneel is, en 
dat dit kan dien om sienswyses te verhelder. Weerstand teen 
verandering kan dus van waarde en positief wees. 

Van der Westhuizen (1993:90) wys ook daarop dat weerstand 
teen verandering basies ontstaan as gevolg van die individu 
se onsekerheid oor sy toekomstige rol in 'n nuwe situasie. 
Coetsee (1993:1817) wys daarop dat die verskyning van weer
stand mense dwing om na te dink of die voorgestelde verande
ring werklik nodig is. Verder vra dit om 'n herevaluering 
van die rigting van die voorgestelde verandering. Weerstand 
kan ook 'n "gesonde" verskynsel wees wat die individu beskerm 
wanneer die verandering skadelike gevolge inhou. 

Lawrence (1969:172) se weerstand is 'n noodkreet van 'n indi
vidu of 'n groep wat meen hulle word in 'n rigting gestuur 
waarvan hulle nie hou nie. Dit is 'n waardevolle rooivlag 
wat aandui dat iets verkeerd is. Hy wys verder daarop dat 
weerstand slegs "n sigbare simptoom van 'n probleem is wat 
nie geredelik waarneembaar is nie. 
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Zaltman en Duncan (1977:62) noem dit dat 'n organisasie deur 
aktiewe of passiewe weerstand 'n boodskap oordra. Weerstand 
verskaf dus belangrike gegewens. 

Die organisasie bied dus meer inligting oor sy hoofbronne, sy 
beperkings, sy gesindhede, nortne en waardes. Hanson (1991: 
316) is van mening dat weerstand inligting verskaf, byvoor-
beeld dat die beoogde verandering die verkeerde probleetn 
aanpak of dat dit neerkom op 'n ongevoelige oorbelading van 
personeellede wat reeds 'n oorvol werksprogratn het. 

Margolis (1991:2) beklemtoon die feit dat weerstand rasioneel 
is. Dis tog heel begryplik om aan "ou" metodes en tegnieke 
vas te hou, want hierdie metodes is oor baie jare ingeoefen 
as die "ideale metodes". Baie van hierdie metodes en teg
nieke is met groot sukses in die verlede toegepas. 

Na aanleiding van bogenoemde bespreking kan afgelei word dat 
weerstand 'n magdom belangrike inligting oordra wat met groot 
vrug gebruik kan word by die bestuur van weerstand. 

Weerstand dien as beskermende krag, as die beoogde verande
ring skadelik is vir die individu, organisasie of samelewing. 

Watson (1969:488) meen selfs dat alle magte wat bydra tot 
stabiliteit in die persoonlikheid of in sosiale stelsels, 
waargeneem kan word as weerstandsgedrag. 

2.9 VORME VAN WEERSTAND TEEN VERANDERING 

Alhoewel angs en vrees ware oorsake van weerstand kan wees, 
word weerstand sigbaar in vorme soos negatiewe houdings, 
stakings, betogings en gewapende optrede (Coetsee, 1992:15-
16). Malinconico (1983:111) noem dit dat weerstand 'n simp-
toom van ongelykhede binne 'n sisteem is. Hy wys ook daarop 
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dat die verskiilende vorme van weerstand op 'n subtiele wyse 
ontstaan en dus moeilik is om vas te stel . Malinconico 
(Ibid.) kom tot die slotsom dat selfs die tnense wat betrokke 
is by die weerstandsgedrag, nie eers bewus is van die 
verskiilende vorme van weerstand nie. 

Coetsee (1993:1823) identifiseer drie basiese vorme van weei— 
stand teen verandering. In die eerste plek noem Coetsee 
(Ibid.) passiewe weerstand, wat gekenmerk word deur negatiewe 
persepsies en gesindhede. Ma.1 i nconico (1983:111) noem dit 
dat die vorm van weerstand tot uiting kom op grond van 'n 
uitgesproke afkeer van die voorgestelde verandering tot 
voorspel 1 ings dat die verandering nooit sal slaag nie. 

In die tweede plek verwys Coetsee (1993:1823) na aktiewe 
weerstand, wat gekenmerk word deur opponerende standpunte, 
stakings en boikotaksies. Idees kom nou tot uiting in sekere 
aksi es. 

In die derde plek verwys Coetsee (Ibid.) na aggressiewe weer
stand, wat gekenmerk word deur versetoptrede, omverwerping, 
sabotasie, vernietiging, dood en terrorisme. Malinconico 
(1983:111) wys daarop dat revolusionere weerstandsgedrag kan 
wissel van 'n gematigde vorm tot 'n aggressiewe wyse van 
weerstand. Coetsee (1993:1824) toon aan dat versetoptrede 
verwys na aksies wat gerig is op die beeindiging van veran
dering. Hy is ook van mening dat die ernstiger vorme van 
aggressiewe weerstand, naamlik sabotasie, terrorisme en dood 
selfs verder gaan en ten doel het die vernietiging van die 
maatskaplike stelsel waarbinne die verandering plaasvind. 

2.10 REAKSIEWYSES VAN WEERSTAND TEEN VERANDERING 

Persone reageer op verskiilende wyses of in verskiilende 
fases op verandering. Van der Westhuizen (1993:91) noem die 
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volgende sewe verskillende reaksiewyses van weerstand teen 
verandering: 

* Reaksie 1: Skok: Hierdie weerstandsreaksie behels onge-
loof, ontkenning of weiering en *n intense gevoel van ver-
steuring. 

* Reaksie 2: Teenreaksie: Aktiewe optrede sal byvoorbeeld 
behels dat die verandering summier verwerp word. 'n Ander 
teenreaksie kan passief wees, soos onttrekking of 'n marte-
1aarshouding. 'n Oerde teenreaksie kan wees om die veran
dering te probeer vermy. 'n Vierde wyse van teenreaksie 
kan die van vluggedrag wees waar die verandering gei'gnoreer 
word. 

* Reaksie 3: Groepering: Persone groepeer in voorstanders 
en teenstanders van verandering. Teenstanders probeer 
steun werf vir hul standpunt, deur hulle redes vi r die 
teenstand met mekaar te bespreek. 

* Reaksie 4: Onrustigheid: Die onvermoe om te verander het 
tot gevolg dat "n ander persoon beskuldig word, omdat die 
bestaande verander word, 'n Onrustigheid ontstaan, omdat 
dinge nog altyd op 'n beproefde wyse gedoen is en goed 
gewerk het. 

* Reaksie 5: Rasional isering: Die persoon begin insien dat 
verandering nodig en onomkeerbaar is. Genoeg tyd is nodig 
vir 'n gesindheidsverandering. 

* Reaksie 6: Aanvaarding: Omdat nuwe stelsel nie altyd glad 
verloop met die eerste toepassing nie, is daar altyd 'n 
fase van aanpassing. Die individu leer deur self te pro
beer, en steun vir die verandering begin stelselmatig na 
vore tree. 
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* Reaksie 7: Verinnerliking: Nuwe verhoudings en praktyke 
word getoets. Insig ontstaan in die nuwe en veranderde 
werksituasie. Die nuwe optredes vorm nou dee! van die 
gewone gedrag. 

Weerstand is 'n verwagte reaksie op verandering, en persone 
reageer dus op verskillende wyses op die verandering. 

2.11 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die aard van weerstand teen verande
ring ontleed. Eerstens is daar onderskei tussen twee ver
skillende perspektiewe ten opsigte van weerstand. Ander 
verbandhoudende terme soos konflik, opposisie en verandering 
is ook kortliks bespreek. Noudat daar meer duidelikheid oor 
die aard en wese van weerstand is, word die faktore (redes) 
wat aanleiding tot weerstand teen verandering in die onderwys 
gee in Hoofstuk 3 bespreek. 
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HOOFSTUK 3 

OORSIG VAN DIE FAKTORE WAT TOT WEERSTAND TEEN VERANDERING 
IN DIE ONDERWYS AANLEIDING GEE 

3.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word daar eerstens gekyk na die kategori-
sering van redes vir weerstand volgens verskeie skrywers. 
Al 1 e redes vir- weerstand, dit. wi 1 se die skrywers wat dit 
gekategoriseer het, sowel as die wat dit slegs bespreek het, 
word dan bepaal. Daarna word alle redes saamgevat onder twee 
hoofkategori ee, naamiik faktore in die omgewing (eksterne) en 
individuele (interne) faktore. Persone wat weerstand be-
stuur, moet kennis dra van die verskillende redes wat aanlei-
ding gee tot weerstand teen verandering. 

3.2 KATEGORISERING VAN REDES VIR WEERSTAND TEEN VERANDERING 

3.2.1 Watson 

Watson (1969:488) is van mening dat alle kragte wat tot sta-
biliteit in die persoonlikheid of in sosiale stelsels bydra, 
waargeneem kan word as weerstand teen verandering. Hierdie 
neiging tot stabiliteit en die behoefte om tot stilstand 
terug te keer, het ten doe! die voortbestaan van die indivi-
du, beskawing en kultuur. Watson (1969:489), Dal in (1978:25) 
en Coetsee (1992:5) stem saam dat die indeling in kategoriee 
kunsmatig is en dat daar 'n oorvleueling is van die katego
ri ee. 

Watson se eerste hoofgroep is weerstand in die persoonlik-
heid, en dit sluit die volgende faktore in: 
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* Homeostase: Dit is die neiging om die bestaande vlak van 
bevrediging te handhaaf. Die skoolhoof mag na opleiding 
'n openheid ten opsigte van verandering en vernuwing 
ervaar, maar die kragte wat sy gedrag bepaal het, voor die 
opleiding, dwing hom terug tot sy ou manier van optrede. 
Indien hierdie vlak van bevrediging verbreek word, is die 
natuurlike reaksie om weerstand te bied. 

* Gewoonte: Daar word van die veronderstel1ing uitgegaan 
dat die individu sal voortgaan om op 'n spesifieke wyse 
te handel tensy daar 'n betekenisvol 1 e verandering plaas-
vind. Die mag van die gewoonte geld tog waar handelinge 
uitgevoer word sonder om bewustelik daaroor na te dink. 
As 'n gewoonte gevestig is, verskaf die uitvoering daarvan 
genot aan die individu. Die bekende word verkies. 

* Die basiese geniet voorrang: Watson (1969:490) argumen-
teer dat onderwysers steeds vandag onderrig gee, ten spyte 
van indiensopleidingsprogramme, soos wat hulle onderrig 
was. Hulle begrip van 'n onderwyser is gevorm gedurende 
hulle kinderjare. Indien daar gepoog word om die basiese 
begrippe te verander, volg weerstand. 

* Selektiewe persepsie en terughouding: Sodra 'n gesindheid 
gevestig is, reageer die individu op voorstelle vanuit die 
raamwerk van hierdie gevestigde siening. Individue hoor 
nie duidelik en onthou nog minder feite waarmee hulle nie 
saamstem nie. Die individu kies dus subjektief en selek-
tief wat hy wi1 glo. Aan die ander kant kan ou vooroor-
dele wel verander word deur beter informasie of oortuigen-
de argumente. 

* Afhanklikheid: Alle mense is aan die begin van hulle le-
wens afhanklik van volwassenes vir hulle versorging. Ki ri
ders boots dus ook die waardes, gesindhede en gelowe na 
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van die wat hulle versorg. Die kind leer om te konformeer 
ten opsigte van die waardes en norme van volwassenes. 'n 
Tipiese volwassene stem baie meer saam as wat hy sal ver-
skil van sy ouers oor sake soos taal, godsdiens en poli-
tiek. Wat gedurende die eerste 1 ewenservan'ngs aangeleer 
is, bepaal steeds die gedrag van die volwassene. Verande-
ring word dus nie maklik aanvaar nie, en weerstand ont-
staan. 

* Superego: Die superego beheer die morele standaarde van 
die individu, en dit word gevorm deur die sosialiserings-
pogings van die ouers. Die kind se superego reageer vol-
gens die superego van die ouers en nie volgens sy/haar eie 
rasionele gevolgtrekkings wat op persoonlike ervarings 
gebaseer is nie. Individue met 'n sterk superego weer-
staan enige vorm van verandering wat hulle beskou as 'n 
verslapping van streng dissipline. 

* Self-wantroue: Weens streng waarskuwings van die superego 
leer die kind vinnig om sy eie impulse te wantrou. Al1e 
impulse wat nie met gevestigde roetine en standaarde oor-
eenstem nie, word verwerp. Elke teenstrydigheid tussen 
die kind se begeertes en wat volwassenes van hom/haar 
verwag, verhoog die kind se self-verwerping. Hierdie 
skuldgevoel word gemobiliseer om enige vorm van verande
ring te weerstaan. Die individu sien dus verandering as 
'n afwyking van gevestigde gebruike en bied dus weerstand 
teen die verandering. Om "goed" te wees is om die status 
quo te aanvaar. Hierdie faktor veroorsaak dat die student 
byvoorbeeld die swak ondern'gmetodes "miskyk" en redeneer 
dat hy/sy gedruip het omdat sy/haar intel 1 igensie te laag 
i s. 

* Onveiligheid en regressie: Wanneer die 1 ewe moeilik en 
frustrerend raak, is die individu geneig om sy veiligheid 

30 



in die verlede te soek. Individue dink met nostalgie 
terug aan die goeie ou dae. Watson (1969:493) wys daarop 
dat hierdie frustrasie-regressie juis op 'n tydstip plaas-
vind wanneer die verandering konstruktief is. Die 
probleem is dat die individu aan ou onproduktiewe 
gedragspatrone van die verlede vasklou. Verandering 
veroorsaak angs, en om dit te vermy wend die individu horn 
tot die bekende metodes van die verlede. Verandering word 
dus weerstaan. 

Volgens Watson (1969:493-496) behels die tweede en laaste 
hoofgroep weerstand wat te doen het met daardie faktore wat 
gerig is teen verandering in die sosiale stelsels. Onder 
hierdie hoofgroep onderskei Watson die volgende vyf sub-
faktore: 

* Konformering ten opsigte van norme: Norme in sosiale 
stelsels stem ooreen met die gewoontes van die individue. 
Lede van 'n organisasie moet dus konformeer ten opsigte 
van die vasgestelde norme. Norme maak dit vir die lede 
van 'n sosiale stelsel moontlik om saam te werk, want elk-
een weet wat hy/sy te wagte kan wees van die ander lede. 
Omdat norme deur alle lede van die organisasie gedeel 
word, kan hulle nie maklik verander word nie. Wanneer die 
individu wel van die groepsnorme afwyk, sal die groep 'n 
daadwerklike poging aanwend om sy/haar gesindheid te ver
ander. Uit bogenoemde kan afgelei word dat indien norme 
gewysig moet word, dit 1iefs moet plaasvind regoor die 
hele stelsel, anders ontstaan weerstand. 

* Sistematiese en kulturele samehang: Dit verwys na die 
beginsel dat die dele hulle kenmerke verkry weens hul 
verhouding tot die geheel. Die probleem is dat dit baie 
moeilik is om een dee! te verander sonder om die ander te 
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bei'nvloed. Vernuwing wat in een area nuttig is, kan ver-
nietigende newe-effekte ten opsigte van ander gebiede he. 
Veranderings in onderwyser-leerling-verhoudings kan 
byvoorbeeld reperkussies he ten opsigte van onderwysei— 
prinsipaal-interaksie. In hierdie geval sal die onderwy-
sers en die hoof dus teen die verandering weerstand bied. 

Voigens Watson (1969:494) sal verandering alleen slaag as die 
program vereis dat verandering piaasvind ten opsigte van el ke 
ander deel van die instelling. 

* Gevestigde belange: Weerstand ontstaan maklik wanneer die 
ekonomiese en prestigebelange van die individu bedreig 
word. Verandering wat baie duur is en boonop nog die 
skoolhoof uitsluit, sal beslis weerstand tot gevolg he. 
Sterk sentrale beheer oor die skool se besluitnemingspro-
ses sal 'n bedreiging wees vir die persone wat gewoonlik 
die besluite in die skool neem. Die individue wie se 
gevestigde belange bedreig word, sal dus weerstand teen 
die verandering bied. 

* Die hoogheilige: In enige kultuur is daar aktiwiteite wat 
maklik verander en ander wat hewige weerstand ontlok. Die 
ergste vorm van weerstand ontstaan as die aktiwiteite ver-
band hou met wat as heilig beskou word, 'n Konserwatiewe 
groep sal nog 'n vrou as besturende direkteur aanvaar bin-
ne 'n manlik gedomineerde samelewing, maar beslis nie 'n 
vrou as predikant of priester nie. Wanneer die verande
ring die samelewing se taboes en rituele bedreig, volg 
hewige weerstand. Kulture sal ook hewige weerstand bied 
teen verandering wat die gebied van die morele en etiese 
betree. Sel fs al 1 ewe slegs 'n paar mense voigens die 
tradisionele kode, word dit steeds verdedig en deur die 
samel ewi ng ras ideaal voorgehou. 
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* Verwerping van buitestaanders: Die meeste veranderings 
kom van "buite" - byvoorbeeld van Amerika. 'n Universele 
sielkundige trek by die mens veroorsaak dat hy/sy alle 
buitestaanders met vyandigheid en agterdog bejeen. 'n 
Tipiese argument is gewoonlik dat die buitelander se idees 
nie toepaslik is vir die plaaslike toestande nie. Watson 
(1969: 496) verduidelik soos volg: "Struggles to improve 
labour and race relations have commonly been discounted 
as inspired by outside agitators or atheistic Communists." 

Die "nie-hier-ontdek-nie"-sindroom gee dus aanleiding tot 
weerstand. 

Watson fokus veral op die sosiale aspek. Wanneer hy bronne 
van weerstand op die persoonlike vlak verduidelik, doen hy 
dit in die konteks van sosiale veranderinge. Sy tweede hoof-
groep behels dan ook weerstand teen veranden'ng in sosiale 
stelsels. Dit is belangrik om hierop te let, want tegniese 
verandering sal byvoorbeeld baie makliker in werking gestel 
kan word as sosiale verandering. 

Die twee hoofkategorieS redes van Watson kan soos volg opge-
som word: 

* Weerstand teen verandering in die persoonlikheid van die 
individu: 

Homeostase 
Gewoonte 
Die basiese geniet voorrang 
Selektiewe persepsie en terughouding 
Afhanklikheid bemoeilik verandering 
Superego weerstaan verandering 
Self-wantroue verhoed verandering 
Onveiligheid lei na regressie van die verlede. 
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* Weerstand teen verandering in die sosiale stelsels sluit 
die volgende in: 

Streng konformering ten opsigte van gevestigde norme 
Kulturele samehang verhoed dat dele kan verander 
Bedreigings van gevestigde be!ange word weerstaan 
Die morele en etiese word as heilig beskou en verander 
moeilik 
Verwerping van verandering deur buitestaanders. 

3.2.2 Zaltman- en Duncan 

In een van die omvattendste 1iteratuurstudies oor weerstand 
teen verandering klassifiseer Zaltman en Duncan (1977:66-87) 
redes vir weerstand onder die opskrifte kulturele, sosiale, 
organisatoriese en sielkundige redes. Hulle wys ook perti
nent daarop dat die kategoriee redes onderling verwant is. 

Die kulturele is die eerste kategorie en behels die volgende 
redes: 

* Kulturele waardes en gebruike - insluitende werksetiek, 
prestasiedrang, outonomie, godsdiens, fatalisme en kultu
rele etnosentrisme (siening van die eie kultuur as meer-
derwaardig). 

* Kulturele minderwaardigheid: Dit kom voor wanneer die 
verandering die veronderstelling inhou dat die bestaande 
kultuur minderwaardig is. 

* Onversoenbaarheid van kulturele eienskappe met die veran
dering: Aanhangers van 'n monoteTstiese godsdiens moet 
byvoorbeeld hulle God afsweer om Christenskap te aanvaar, 
aangesien hulle gekondisioneer is ten opsigte van die kon-
sep van slegs een God. Die algehele verplasing van gods
diens veroorsaak weerstand. 
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Zaltman en Duncan (1977:67) wys daarop dat weerstand kan wis-
sel van situasie tot situasie en van vernuwing tot vernuwing 
binne enige gegewe situasie. Hulle beklemtoon ook dat hoe 
fundamenteler 'n gebruik is, hoe nouer dit verwant is aan 
ander gebruike, en hoe sterker die gehegtheid daaraan is, hoe 
groter die kans is dat dit 'n bron van weerstand kan word 
wanneer verandering ingestel word. 

Die sosiale is die volgende kategorie en behels die volgende 
redes: 

* Groep solidariteit en interafhanklikhaid: Onderlinge vei— 
bintenisse wat samelewings saambind, mag onversoenbaar 
wees met verandering wat individualisme beklemtoon. 

* Verwerping van buitestaanders: Dit word veroorsaak deur 
'n hoe graad van groepidentifikasie (vergelyk die siening 
van Watson by 3.2.1). 

* Konformering ten opsigte van norme: Norme voorsien die 
riglyne vir gedrag wat bepaal wat individue van mekaar kan 
verwag. Wat onversoenbaar is met bestaande norme, word 
weerstaan. 

* Konflik en faksievorming: Enige verandering wat een fak-
sie in die konf1iksituasie aanvaar, sal outomaties deur 
die ander groepe verwerp word. 

* Gebrekkige groepinsig in verandering en redes daarvoor: 
Dit behels ook 'n gebrek aan 'n verwysingsraamwerk waarmee 
die lede hulle eie prestasies kan beoordeel. 

Die organisatoriese is die derde kategorie en behels die vol
gende redes: 
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* Bedreiging van mag en invloed: Die verandering mag ver-
tolk word as 'n bedreiging vir die mag en invloed van ver-
skeie dele van die organisasie. Wanneer die personeel 
betrokke raak by byvoorbeeld probl eemoplossings, weerstaan 
die skoolhoof dit, want dit verminder sy mag en gesag. 

* Organisasiestruktuur: Dit behels die volgende drie punte: 
Verdeling van arbeid - dit veroorsaak mededinging en 
stryd tussen die eenhede. 

Hierargi«se - hoe meer hierargies die struktuur van 
die organisasie, hoe minder is die kanse om te 
verander. 
Statusonderskeidings: Die vrees dat 'n persoon se eie 
status binne die organisasie kan verminder, veroorsaak 
weerstand. 

* Optrede van topbestuurders: Dit is beter as die 
topbestuur die verandering begin, sodat almal weet die 
topbestuur ondersteun die veranderingsproses heelhartig. 

* Klimaat vir verandering in die organisasie: Weerstand 
teen verandering is gewoonlik groter wanneer die behoefte 
aan verandering gering is. 

* Tegnologiese redes: Dit behels die gebrek aan menslike 
tegniese vaardighede en onvermoe om tegnologie te ver-
staan. Die situasie vererger wanneer daar nie goeie 
kommunikasiesisteme bestaan nie. 

Die sielkundige kategorie behels die volgende redes: 

* Persepsie: Selektiewe persepsie kom voor wanneer 'n 
persoon nie "sien" dat die status quo onvoldoende is nie. 
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Die veranderingsagent en 'n klient mag ook verskillende 
persepsies he ten opsigte van die oplossing van 'n spesi-
fieke probleem (vergelyk ook 3.2.1 en 3.2.2). 

* Versteuring van homeostase: Die individu verkies 'n 
gemaklike vlak van stimulasie en streef daarna om die 
toestand te handhaaf. Die probleem is dat baie veran
deri ngsprogramme die individu stimuleer op 'n vlak heelwat 
hoer as die waarop hy/sy gemaklik voel. 

* Konformiteit en gebondenheid: Wat konformiteit betref, 
word daar van mense verwag om dee! te neem aan die berei-
king van kollektiewe doe!stel1ings - verandering word dus 
weerstaan. Wat gebondenheid ("commitment") betref, help 
finansiele voordele mense om gebruike en gewoontes te vei— 
anker in die status quo. Dit sal byvoorbeeld moei 1 i k wees 
om atletiekafrigting uitsiuitlik die ouers se taak te 
maak, veral indien dit gepaard sou gaan met 'n salarisvei— 
mindering van onderwysers. 

* Gebrek aan inligting oor gevolge van verandeMng: Inlig-
ting kan ook tekort skiet ten opsigte van die spesifieke 
gedrag wat die verandering vereis. 

* Persoonlikheidsfaktore: Dit behels die volgende: 
Empatiese vermoens 
Dogmatisme 
Onvermoe om met abstrakte dinge te werk 
Fatali sme 
Motivering 
Konseptuele vermoens 
Gebrek aan kreatiwiteit 
Onvermoe om onsekerheid te hanteer 
Lae risikonemende gedrag. 
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Die vier kategoriee van Zaltman en Duncan kan soos volg opge-
som word: 

* Kultuur: 
Kulturele waardes en gebruike 
Kulturele etnosentrisme (meerderwaardigheid) 
Kulturele minderwaardigheid 
Kulturele onversoenbaarheid ten opsigte van 
veranderi ng. 

* Sosiale: 
Groepsolidariteit 
Verwerping van buitestaanders 
Konformering ten opsigte van norme 
Konflik en faksievorming 
Gebrekkige insig in verandering. 

* Organisatories: 
Bedreiging van mag en invloed 
Organisasie struktuur 
Optrede van topbestuurders 
Geskikte klimaat vir verandering 
Tegnologiese redes - onvermoe om te verstaan. 

* S ie lkund ig : 
Persepsie - selektief en verskillend 
Te min inligting oor gevolge van verandering 
Versteuring van homeostase 
Konformiteit en gebondenheid 
Persoonlikheidsfaktore. 

3.2.3 Dal in 

Dalin (1978:23) se dat die doel van weerstand is om die sta
tus quo te verdedig, gewoonlik met 'n negatiewe konnotasie. 
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Na die ontleding van gevallestudies oor verandering in die 
onderwys is die voigende vier kategoriee van weerstand deur 
Dalin (1978: 23-35) saamgestel: 

* Normatiewe faktore: Individue en groepe het verskillende 
waardes, ideologiee en basiese gelowe, wat veroorsaak dat 
die individu vanuit 'n spesifieke perspektief na verande
ring kyk. Die verskille ten opsigte van waardes en norme 
word baie duidelik by die invoering van byvoorbeeld rasse-
integrasie in die onderwys.. 

* Magsfaktore: By betekenisvolle verandering is daar 
gewoonlik 'n herverdeling van mag. Dit gee weer op sig-
self aanleiding tot weerstand, want individue is geneig 
om vas te klou aan mag wat verseker het dat hulle in seke-
re voorregte bly deel. Dalin (1978:28) stel dit so: "A 
conflict of power is a major barrier to change." 

* Praktiese faktore: Sommige veranderinge misluk omdat dit 
verkeerd versfaan word. Weerstand teen die verandering 
is dan 'n normale reaksie. Swak bestuursvaardighede by 
die bestuur van die veranderingsproses veroorsaak probleme 
vir die individu, wat dan weer aanleiding tot weerstand 
gee. 

* Psigologiese faktore: Somtyds weerstaan die individu die 
verandering sonder dat dit "n ernstige uitdaging vir sy/ 
haar waardes of mag is. Dit is 'n aanduiding dat ander 
faktore soos die psigologiese hier 'n rol speel. Mense 
is byvoorbeeld geneig om vol te hou met aktiwiteite wat 
bekend is en wat 'n sekere mate van sekerheid verskaf. 
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Volgens Dalin se siening kan die vier kategoriee soos volg 
opgesom word: 

* Normatiewe faktore 
* Magsfaktore 
* Praktiese faktore 
* Psigologiese faktore. 

Dalin (1978:25) noem ook dat dit moeilik is om die soort 
weerstand wat teenwoordig is, te ident ifiseer. Hy wys daarop 
dat slegs in uitsonderli ke gevalle net een rede vir weerstand 
teenwoordig is, want in die meeste gevalle is 'n kombinasie 
van redes betrokke. Daar moet ook in gedagte gehou word dat 
die identifikasie van redes vir weerstand nog nie die oorsaak 
en gevolg daarvan verduidelik nie. 

3.2.4 Redmon 

Redmon (1982:19-20) klassifiseer die redes vir weerstand in 
vier hoofgroepe, en onder elke hoof groep identifiseer hy 'n 
aantal subfaktore. Hy wys ook daarop dat weerstand teen ver-
andering altyd te wagte kan wees en dat dit 'n invloed op die 
ontwikkeling van die akademiese beleid van die organisasie 
het. 'n Sielkundige ingesteldheid word vereis waarvolgens 
die beleid gesien word as 'n stelsel wat soveel individue as 
moontlik betrek om die organisasie (i.e. die skool) se pro-
bleme op te los, sonder om die klem op die visie van die 
inrigting prys te gee. 

Eerstens word daar na die volgende algemene faktore gekyk wat 
die ontwikkeling van die akademiese beleid beTnvloed: 

* Verandering bedreig veilige posisies. 
* Die onderskeie aspekte van be!angegroepe is ingewikkeld. 
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* Indien personeel1ede hoegenaamd nie in besluitneming geken 
word nie. 

* Tradisionele akademiese waardes is goed teen nuwe 
opvattings verskans. 

* Nie voldoende evaluering van sukses of mislukking van ver-
andering nie. 

* Tyd en bronne bestaan nie om onderwysers op hoogte te 
bring van vernuwings in die onderwys nie. 

* Organisatoriese traagheid om te verander is die verwoes-
tendste vorm van weerstand. 

Weerstand deur die skool of departement word gekenmerk deur 
die volgende: 

* Wees voorbedag op die krag van die kenmerkende weerstand 
van die grootste professionele groep in die skool. 

Die derde hoofgroep faktore, naamlik. admin1strati ewe weer
stand, behels die volgende: 

* Gebrek aan 'n voldoende sentrale struktuur vir besluitne-
mi ng 

* Onvoldoende kommunikasie 
* Verwarring oor wie eintlik die beheer uitoefen 
* Onvoldoende herevaluering van besluitnemingstyle 
* Menslike hulpbronne nog nie optimaal ontwikkel soos in 

ander organisasies (byvoorbeeld die nywer-heid) 
* Gebrek aan uitvoerbare bestuursvaardighede 
* Onvereenvoudige beleid van beleidsuitvoering 
* Onduidelike roldefinisies in die herorganisering van die 

skool 
* Min administrateurs is opgelei vir hulle verantwoordel ik-

hede. 
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Die viarde hoofgroep faktore is persoonlike weerstand. 

Verandering moet ook gepaard gaan met die ooreenstemmende 
veranderinge in die betrokke persone se gesindhede. Redmon 
(1982: 20) dui aan dat hierdie tipe weerstand ook die moei-
likste is om te begryp. Hy dui die volgende subfaktore aan: 

* Wanneer die doe! van die verandering nie duidelik is nie 
* Wanneer die betrokke persone nie geken is in die beplan-

ni ng ni e 
* Wanneer 'n beroep op verandering gebaseer is op persoonli

ke redes 
* Wanneer gevestigde gedragspatrone gei'gnoreer word 
* Wanneer daar 'n vrees vir mislukking of afkeuring is 
* Wanneer die koste te hoog is, of die beloning onvoldoende 
* Wanneer dit uitermate werksdruk behels 
* Wanneer vrees aangaande werksekuriteit nie besweer word 

ni e 
* Wanneer die "gevestigde belange" van die skool betrokke 

i s 
* Wanneer daar 'n gebrek aan respek vir die insteller van 

verandering is 
* Wanneer daar 'n tevredenheid bestaan oor die status quo 
* Wanneer daar swak kommunikasie bestaan rakende die veran-

deri ngsproses. 

Die vier kategoriee redes van Redmon kan soos volg opgesom 
word: 

* Algemene faktore 
* Weerstand deur die grootste professionel e groep in die 

skool 
* Administrati ewe faktore 
* Persoonlike faktore. 
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Ter samevatting kan gese word dat Redmon 'n bewussynsinge-
steldheid vereis wat daarop dui die individu begryp dat die 
skoolbeleid ontstaan het met die doe! om as 'n middel tot 
verandering te dien. Verandering sal ook alleen slaag as die 
bestuurder (hoof) oor dinamiese leierseienskappe ten opsigte 
van alle vlakke van beplanning en beheer beskik. Bogenoemde 
vereistes verleen die stukrag aan die skoolbeleid om toepas-
1 ike verandering te bewerkstel1ig. 

3.2.5 Hanson 

Hanson (1991:305) verwys na die sosio-tegniese aspekte van 
die omgewing wat 'n belangrike rol ten opsigte van weerstand 
teen verandering speel. Die gedrag van die individu word dus 
bei'nvloed deur die interaksie van die tegniese kenmerke (soos 
die fisiese uitleg van die skool) met die sosiale kenmerke 
(soos norms, informele groepe, ens.). Hierdie weerstands-
kragte kan van skool tot skool verski1 ten opsigte van oor-
sprong, sterkte en inhoud. Dit is dus belangrik dat hierdie 
kragte in berekening gebring moet word by die beplanning van 
'n veranderingsproses. 

Hanson onderskei slegs twee hoofredes vir weerstand teen ver
andering: redes wat op die onderwysstelselvlak le, en redes 
wat op die individuele (persoonlike) vlak le. 

Wat die onderwysstelselvlak betref, noem Hanson (1991:305-
311) die volgende punte: 

* ' n Nasionale onderwysstelsel: ' n Gestandaardiseerde stel -
sel met 'n groot mate van eenvormi ghei d maak dit baie 
moeilik vir 'n eenheid om op plaaslike vlak te verander. 

* Burokratiese organisasie: Formele burokratiese strukture 
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veroorsaak weerstand teen verandering. As 'n gewone 
onderwyser byvoorbeeld 'n goeie idee vir verandering het, 
is daar ten minste drie meerderes bokant hom/haar wat die 
idee kan veto. Weerstand maak dus die beoogde verandering 
ongedaan. 

* Doelverplasing: Dit gebeur wanneer die navolging van die 
reels 'n doe! op sigself word. Die oorspronkl i ke doel 
word verplaas deur 'n "follow the rules"-doel. 

* Die skool as huishoudelike orgam'sasie: Die skool bestaan 
voort as 'n beskermde geisoleerde eenheid. Hierteenoor 
het private organisasies die vermoe om veranderings aan 
te bring ten einde hulle in die produksiewereld mededing-
end te hou. 

* Koste ten opsigte van tyd, energie en geld: Verandering 
word moeilik in opvoedkundige organisasies toegepas, want 
daar bestaan geen betroubare maatstaf om die verhouding 
tussen voordele en koste te bepaal nie. Die koste van 
verandering ten opsigte van gevestigde tradisies in 'n 
skool sal vir die meeste lede ononderhandelbaar wees en 
dus weerstand veroorsaak. 

Die tweede groep redes van Hanson (1991:311-314) behels die 
volgende sake wat op die individuele (persoonlike) vlak le: 

* Eie belang: Die individue wat by verandering betrokke is, 
vereenselwig hulle daarmee en werk met oorgawe om dit te 
laat slaag. 

Aan die ander kant kan 'n onderwyser verandering as 'n 
bedreiging vir sy persoonli ke status beskou en dus weerstand 
teen die verandering bied. 
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* Verwagtinge en motiverings: Individue het gewoonlik nega-
tiewe of positiewe motiverings ten opsigte van verande-
ring, en hierdie motiveringskragte is afhanklik van hulle 
eie verwagtinge. 'n Mens kry byvoorbeeld die persoon wat 
hom graag met die 1eierskapsrol vereenselwig, en in dien 
die topbestuur iets weerstaan, sal hy/sy ook. 

* Soekgedrag: Die individu is op soek na "beter" maniere 
om sy taak te volvoer. Slegs wanneer die individu volgens 
sy eie oordeel oor genoeg -besonderhede beskik waarom 'n 
program verander moet word, sal di£ persoon sy onder-
steuning aan die verandering verleen. Anders sal die per
soon weerstand teen verandering bied. 

* Sielkundige faktore: Die oorsprong van baie vorme van 
weerstand is in die persoonlikheid van die individu gelee. 
Die volgende sielkundige faktore speel 'n rol by weer
stand : 

Gewoonte: Die gewoonte verskaf tevredenheid en bly 
dus voortbestaan. Daar is weerstand teen verandering. 
Voorrang: As die individu in die eerste plek die taak 
suksesvol behartig het, geniet die gedragspatroon 
voorrang en bly dus voortbestaan. 
Selektiewe persepsie: Die onderwyser besluit by voor-
baat dat die nuwe teorie nie sal werk nie en bied dus 
weerstand. 
Afhanklikheid: Afhanklike verhoudings neig om onaf-
hanklike, vernuwende denke te dwarsboom. 
Onsekerheid en regressie: Wanneer onsekerheid intree, 
beweeg die onderwyser terug na die beproefde metodes 
van die verlede en bied dus weerstand teen vernuwing. 

Hanson (1991:306) wys daarop dat weerstand wat op die onder-
wysstelselvlak sowel as op die individuele vlak voorkom, nie 
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vol kome geskei kan word nie, want hierdie twee kategon'ee 
redes is met mekaar vervleg. 

Voigens die siening van Hanson kan die twee kategoriee soos 
volg opgesom word: 

* Onderwysstelselvlak: 
Nasionale onderwysstelsel bemoeilik verandering 
Burokratiese strukture in die organisasie kortwiek 
verandering 
Die skool as beskermde en gei'soleerde eenheid wek 
weerstand teen verandering 
Doe!verplasing 
Geen betroubare maatstaf om koste te bepaal ten 
opsigte van tyd, energie en geld nie. 

* Individuele vlak: 
Eiebelang kortwiek verandering 
Mobi1iteitsverwagtinge (bv. 
weerstand) 
Soekgedrag - aanvaar slegs beter 
doen 
Sielkundige faktore soos: 
Gewoontes 
Voorrang van suksesvolle gedrag 
Selektiewe persepsie 
AfhankT i khei d 
Onsekerheid en regressie. 

3.2.6 Coetsee 

Coetsee (1992:3) het 'n deeglike 1iteratuurstudie gedoen in-
sake die bekender en prominentste navorsing oor weerstand. 

negatief verhoog 

maniere van dinge 
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Hy doen ook praktiese ervaring op met die bestuur van weer
stand tydens organisasie-ontwikkelingsprojekte in Suid-
Afrikaanse ondernemings, wat ook universiteite, onderwyskol-
leges en skole insluit. Coetsee (1992:9) wys daarop dat 
mense nie weerstand teen verandering per se het nie, maar dat 
weerstand gesetel is in apatie, angs of vrees of afkeer wat 
ontstaan as gevolg van mense se persepsi e van die sielkundige 
en sosiale gevolge wat die verandering vir hul1e inhou. Hy 
deel weerstand in die volgende drie hoofkategoriee in: 

* Faktore in die omgewing: 
Voorkoms en krag van waardes gesetel in 
tradisionalisme, konserwatisme en dogmatisme 
Geskiedenis van verandering en veranderingsbestuur. 

* Faktore in die sosiale stelsal: 
Faktore gesetel in die kultuur en geestelike klimaat 
Faktore gesetel in ander sosiale stelselkenmerke 
Beskikbaarheid van inligting 
Vaardigheid van meningsvormers om weerstand te 
bestuur. 

* Individuele faktore: 
Persoonlikheidsfaktore 
Motivering en persoonlike behoeftes, 
voorkeure 
Angs en vrees 
Vermoens, vaardighede, kennis en inli 
Inligting oor verandering. 

3.2.7 Sintese 

Uit die opsomming van die verskillende skrywers se opvattings 
is dit duidelik dat die kategorisering van redes grootliks 
verski1. Die sestal skrywers kategoriseer die redes onder 

verwagtinge en 

gting 
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nie minder as 14 verski "M ende hoofde nie. Alhoewel die skry
wers verskillende punte beklemtoon, is daar heelwat ooreen-
komste ten opsigte van die redes wat hulle noem. Verskeie 
ander skrywers soos Cilliers (1986), De Villiers (1989) en 
Van der Westhuizen (1993) het ook almal redes vir weerstand 
teen verandering bespreek, maar nie gekategoriseer nie. By 
die identifisering van redes sal daar na al bogenoemde skry
wers se redes vir weerstand gekyk word. 

Om die verski "H ende redes vir weerstand meer gestruktureerd 
aan te bied, word die redes in hierdie studie gekategoriseer. 
Die kategorisering van redes verskaf dus 'n raamwerk, sodat 
die identifisering daarvan makliker kan plaasvind. 

Uit die geraadpleegde bronne blyk dit dat daar basies twee 
hoofkategoriee is, naaml ik die faktore in die omgewing (eks-
terne faktore) en individuele (interne) faktore. Die redes 
sal in hierdie studie onder hierdie twee kategoriee ingedeel 
word. Daar moet onthou word dat hierdie kategoriee onderling 
vervleg is. 

3.3 DIE IDENTIFISERING EN KLASSIFIKASIE VAN REDES VIR WEER
STAND TEEN VERANDERING 

In hierdie gedeelte word die eksterne faktore in die omgewing 
eerstens bespreek en daarna die individuele faktore. Dit 
blyk ook uit die literatuur dat daar nie.'n enkele rede vir 
weerstand gesoek moet word nie, maar eerder na 'n kombinasie 
van redes. 

3.3.1 Eksterne faktore in die omgewing 

Hierdie kategorie behels alle redes (faktore) in die omgewing 
wat aanleiding gee tot weerstand teen verandering. In hier
die gedeelte sal daar gefokus word op die kulturele omgewing 
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en die skool as organisasie. 

3.3.1.1 Die rol van kulturele waardes in die omgewing 

In 'n kulturele omgewing waar gevestigde waardes van tradi-
sionalisme, konserwatisme en dogmatisme bestaan, sal verande
ring makliker weerstaan word (Coetsee, 1992:14). Zaltman en 
Duncan (1977:69) noem dit dat kulturele etnosentrisme ('n 
siening dat my kultuur meerderwaardig is) en 'n siening dat 
jou kultuur minderwaardig is, albei weerstand sal verhoog. 
Watson (1969:494) noem dit weer dat weens die kulturele 
samehang in 'n omgewing dit moeilik is om 'n deel (bv. skool) 
te verander. Redmon (1982:20) beklemtoon dit dat tradisione-
le kulturele waardes goed teen nuwe opvattings verskans is. 
Dalin (1978:26) skryf weerstand toe aan die feit dat groepe 
hemelsbreed verski1 ten opsigte van hulle kulturele waardes, 
ideologiee en gebruike, en verder noem hy dat dit baie duide-
lik na vore kom sodra rasse-integrasie in die onderwys toege-
pas word. 'n Swak tradisie ten opsigte van veranderingsbe-
stuur sowel as die feit dat die omgewing 'n geskiedenis het 
van stabiliteit met baie min verandering in die verlede, is 
albei faktore wat tot weerstand teen verandering aanleiding 
sal gee. 

Uit die bogenoemde bespreking blyk dit dus dat weerstand 
basies ontstaan weens die verskille tussen omgewings ten 
opsigte van hulle kulturele waardes, norme, tradisies, 
herinneringe en gebruike. 

Faktore wat in die kulturele waardes van 'n omgewing gesetel 
is, kan soos volg saamgevat word: 

* Verskansing van tradisionele waardes (Redmon, 1982:20). 
* Neiging om te konformeer betreffende bestaande waardes 

(Watson, 1969:491). 
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* Hoogheilige waardes en gelowe verander moei1ik (Watson, 
1969:495). 

* Morele en etiese waardes verander moeilik (Ibid.). 
* Kuiturele samehang verhoed dat dele verander (Watson, 

1969:494). 
* Waardes gesetel in tradisionalisme (Coetsee, 1992:14). 
* Waardes gesetel in konserwatisme (Ibid.). 
* Waardes gesetel in dogmatisme (Ibid.). 
* Kuiturele etnosentrisme (meerderwaardigheid) (Zaltman en 

Duncan, 1977:69). 
* Kuiturele minderwaardigheid (Ibid.). 
* Verskille tussen kuiturele omgewings (Coetsee, 1992:18). 
* Geskiedenis van verandering (Coetsee, 1992:14). 
* Geskiedenis van veranderingsbestuur (Ibid.). 
* Onversoenbaarheid van kuiturele eienskappe met die 

voorgestelde verandering (Zaltman en Duncan, 1977:72). 

Die verskille tussen omgewings ten opsigte van kulture, nor-
me, waardes, tradisies en gebruike gee aanleiding tot weer
stand teen verandering in die onderwys. 

3.3.1.2 Faktore gesetel in die organisasiekul tuur en 
organisasieklimaat van die skool 

Faktore onder hierdie subkategorie kan byvoorbeeld gesetel 
wees in die skool as unieke onderwysorganisasie. Indien die 
skool as organisasie nie 'n kultuur openbaar van vertroue, 
openheid en 'n hoe verdraagsaamheid ten opsigte van anders-
heid nie, ontstaan weerstand teen verandering. 'n Skool met 
'n oop en positiewe organisasieklimaat en wat nie "n gebrek 
aan betrokkenheid, eienaarskap, identifikasie en deelname 
openbaar nie, sal minder weerstand teen verandering bied. So 
'n organisasie sal volgens Shephard (1969: 622) byvoorbeeld 
die volgende eienskappe besit: 

50 



* 'n Kreatiewe verbeelding 
* Sielkundige sekuriteit 
* 'n Selfstandige aard 
* Oie vermoe ora ander te vertrou en vertroue by ander te 

skep 
* Baie energie en vasberadenheid 
* Goeie vaardighede ten opsigte van organisasie 

Bel angegroepe in die steisel kan op die been gebring word 
met die uitdruklike rede om weerstand te bied teen verande-
ring in die onderwys. 

Zaltman en Duncan (1977:78-80) wys daarop dat die voorwaarde 
om die klimaat in 'n skool te verander, bepaal word deur die 
personeel1ede se persepsie (groepspersepsie) van die 
spesifieke veranderingsproses. Genoemde skrywers 
identifiseer ook drie dimensies, naamlik 'n behoefte om te 
verander, 'n openheid om te verander en die potensiaal om te 
kan verander. Al drie dimensies is nodig om verandering te 
laat slaag. Indien die lede byvoorbeeld 'n behoefte het om 
te verander, maar nie oor die potensiaal beskik nie, sal 
konflik ontstaan, wat weer aanleiding gee tot verdere 
weerstand teen verandering. 

Faktore onder hierdie subkategorie kan soos volg opgesom 
word: 

* Ongeskikte klimaat en kultuur ten opsigte van verandering 
(Coetsee, 1992:14). 

* Kulturele samehang - dele verander moeilik (Watson, 1969: 
494) . 

* Gebrek aan 'n klimaat van betrokkenheid (Coetsee, 1992: 
14). 

* Gebrek aan vereenselwiging endeelname (Coetsee, 1992:18). 
* Afwesigheid van ontvanklikheid (Ibid.). 
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* Onversoenbaarheid van verandering met bestaande norme en 
gebrui ke (Ibid.). 

* Indien ondervinding nie aantoon dat verandering nodig is 
nie (De Villiers, 1989:9). 

* Hoe vlakke van agterdog en onsekerheid (Coetsee, 1992:18). 
* Kollektiewe bedingingsooreenkomste verhoed verandering 

(Lundenburg en Orstein, 1991:216). 
* Etnisiteit veroorsaak weerstand (Coetsee, 1993:1834). 
* Lae vlakke van sekerheid (Coetsee, 1992:18). 
* Geskiedenis van verandering in 'n skool (Ibid.). 
* Groepspersepsie ten opsigte van verandering (Redmon, 

1982:19). 
* Geskiedenis van veranderingsbestuur in 'n skool (Coetsee, 

1992:18). 
* Groepsolidariteit en konformiteit ten opsigte van norme 

(Ibid.). 
* Groepdruk en ander verskynsels van groepdinamiek (Ibid.). 
* Verkeerde hanteringvan skoolgemeenskapkonflikte (Bondesio 

en De Witt, 1990:321). 
* Aanvaar verandering makliker as dit 'n groepsbesluit is 

(Coetsee, 1992:18). 

Die tipe klimaat en kultuur van 'n skool sal bepaal in watter 
mate weerstand teen verandering sal ontstaan. 

3.3.1.3 Faktore gesetal in enkele praktiese aspekte ten 
opsigte van die skool as organisasie 

Die organisasie (i.e. die skool) het 'n geordende struktuur 
waarbinne alle bestuurshandelinge plaasvind. Die skool as 
organisasie kan beskou word as 'n geintegreerde eenheid van 
substelsels en elemente wat in onderlinge harmonie en inter-
afhanklikheid van mekaar funksioneer. Basson et al . (1990: 
615) wys daarop dat die skool as organisasie ook ingestel is 
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op die instandhouding van die waardes in die skool deur die 
oordrag van die toepaslike waardes en norme van die gemeen-
skap. Volgens Coetsee (1992:14) sluit hierdie subkategorie 
kenmerke in soos strukture, beleide, prosedures, bestuursty-
le, verhoudings en wisselwerking tussen substelsels binne die 
skool. Hier word dus verwys na die praktiese aspekte van 'n 
organi sasi e. 

Uit die bogenoemde bespreking blyk dit dus dat die skool as 
organisasie 'n ingewikkelde struktuur het, met belangrike 
take en doe!stellings. Die mens-in-organisasie speel ook "n 
belangrike rol in 'n organisasie (Mentz, 1990:35 verwysende 
na Greenfield). 

Indien daar probleme binne die skool as organisasie ten 
opsigte van sieutelelemente bestaan, vermeerder weerstand 
teen verandering. Bondesio en De Witt (1990:358) noem dit 
dat sekere werksopsette besonder "bevorderlik" is vir 
professionele uitbranding. Indien die personeel dan hulle 
toevlug neem tot kontraproduktiewe oorlewingstrategiee, sal 
voorgestelde verandering moeilik toegepas kan word en nood-
wendig aanleiding gee tot weerstand teen verandering. Bonde
sio en De Witt (Ibid.) verwys na werksopsette soos 'n skool 
waar alle kommunikasie 'n eenrigtingproses is, personeel 
hoegenaamd nie in besluitneming geken word nie, onbillike 
werkseise, ongesond hoe konf1ikvlakke, en wanneer 'n skool se 
organisasie deurgaans swak is. Geheimhouding, min verdraag-
saamheid ten opsigte van foute en 'n gebrekkige aansporing-
stelsel gee ook aanleiding tot weerstand teen verandering. 

Sekere faktore wat direkter met die bestuursvaardighede van 
die hoof te make het, gee ook aanleiding tot weerstand teen 
verandering. Outoritere 1eidinggewing en 'n bestuurstyl van 
oor-kontrole is ewe sterk aktiveerders van weerstand teen 
verandering (Coetsee, 1992:18). Zaltman en Duncan (1977:75) 
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is ook van mening dat indien die topbestuur nie die voorge-
stelde verandering ondersteun nie en wanneer die topbestuur 
bedreig voel deur die voorgestelde verandering, sal dit aan-
leiding gee tot weerstand teen verandering in die onderwys. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat indien daar sprake is 
van organisasieverandering, die hoof moet streef na onder-
steunende verhoudinge, gesamentiike besluitneming, sekerheid 
en erkenning, anders ontstaan weerstand teen verandering. 

Dit blyk selfs dat al het 'n skool die behoefte om te veran-
der, sal 'n skool met 'n swak organisasiestruktuur nie die 
vermoe he om verandering suksesvol toe te pas nie, en weer
stand sal ontstaan. Die onvermoe om te verander lei tot 
konflik, en dit gee weer aanleiding tot spanning, wat in 
weerstand teen die verandering tot uiting kom. 

Faktore onder hierdie subkategorie kan soos volg saamgevat 
word: 

* Disfunksionele organisasiekonflik wat afbrekend is 
CCilliers 1990:440). 

* Onbuigsame organisasiestrukture, prosesseen stelsels soos 
byvoorbeeld die volgende (Coetsee, 1992:18): 

Hierargiee 
Status 

- Rolle 
Kommunikasiepatrone 
Beleide 
Prosedures 
Vergoedingstrukture. 

* Bestuurstyl van oor-kontrole en geheimhouding (Ibid.). 
* Min verdraagsaamheid teenoor risiko's en foute (Ibid.). 
* Gebrekkige erkenning-, vergoeding- en aansporingstelsels 

(Ibid.). 
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* Persoonlike vendettas en faksievorming (Ibid.). 
* Groepdruk en ander groepdinamiese verskynsels binne 'n 

organisasie (Ibid.). 
* Wantroue in die topbestuur (Redmon, 1982:20). 
* Geen ondersteuning tydens verandering (Van der Westhuizen, 

1993:90). 
* Swak kommunikasie tussen hoof en personeel (Redmon, 1982: 

20). 
* Verandering wat werksdruk uitermate verhoog (Van der 

Westhuizen, 1993:90). 
* Geen maatstaf om die verhouding tussen die voordele en 

koste te bepaal (Hanson, 1979:305). 
* Burokratiese organisasie - meerderes kan die verandering 

veto (Hanson, 1979:302). 
* Doelverplasing - navolging van reels word 'n doel op sig-

self (Hanson, 1979:303). 
* Gebrek aan fasiliteite en hulpbronne vir verandering 

(Dalin, 1978:33). 
* Gebrek aan klimaatsvernuwing (Bason et al■, 1990:682). 
* Beperkte fondse (Ludenburg en Orstein, 1991:216). 
* Geen medebesluitneming (Redmon, 1982:20). 
* Swak onderwysbestuurders (Ibid.). 
* Radikale verandering is meer aanvaarbaar indien van die 

topbestuur afkomstig (Zaltman en Duncan, 1977:78). 
* Meerderheidsgroep kan die verandering veto (Redmon, 1982: 

20) . 
* Organisasietraagheid om te verander (Ibid.). 
* Nasionale onderwysstelsel vereis 'n groot mate van 

eenvormigheid - bemoeilik verandering (Hanson, 1979:301). 
* Geen sentrale struktuur vir besluitneming (Redmon, 1982: 

20) . 
* Verwarring oor wie kontrole uitoefen (Ibid.). 
* Die skool funksioneer as beskermde en geisoleerde eenheid 

(Hanson, 1979:301). 
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* Oorvereenvoudige beleidsuitvoering (Redmon, 1982:20). 
* Onduidelike roldefinisies in 'n herorganisasieproses 

(Ibid.). 
* Swak opgeleide administrati ewe personeel (Ibid.). 
* Kommunikasie - personeel besef nie die behoefte aan veran

dering nie (Redmon, 1982:20). 
* Die "nie-hier-ontdek"-sindroom (Coetsee, 1992:18). 
* Outoritere 1eidinggewing (Ibid). 
* Konformering ten opsigte van groepsnorme (Watson, 

1969:493). 
* Swak weerstandsbestuurstrategiee (Coetsee, 1989:49). 

Dit blyk dat indien die skooi as organisasie nie behoorlik 
funksioneer nie, sal bogenoemde praktiese aspekte aanleiding 
gee tot weerstand teen verandering. In hierdie geval sal dit 
dan moeilik wees om organisasieverandering toe te pas. 

3.3.1.4 Beskikbaarheid van inligting 

Van der Westhuizen (1993:90) se dat onvoldoende inligting 
meebring dat mense nie die sinvolheid van verandering wil of 
kan insien nie. Volgens hom moet persone psigologies 
voorberei word op verandering. Coetsee (1992:13) ondersteun 
hierdie argument en meen dat gebrekkige inligting aangaande 
redes vir verandering en die veranderingsproses aanleiding 
tot weerstand gee. Hy noem ook 'n onduidelike "eindstaat" en 
die onbegrip ten opsigte van tegnologie wat met verandering 
gepaard gaan, as verdere bronne van weerstand. Ook Zaltman 
en Duncan (1977:80) meen dat 'n gebrek aan tegniese 
vaardighede van die mens betreffende die toepassing van 
verandering 'n hoofbron van weerstand is. Op sy beurt 
beklemtoon Redmon (1982:21) die noodsaaklikheid van 'n 
bewussynsingesteldheid wat daarop dui dat die individu begryp 
dat die skoolbeleid ontstaan met die doel om as voertuig vir 
verandering te dien. 
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Uit bogenoemde bespreking blyk dit dus dat verskeie skrywers 
dit met mekaar eens is dat die beskikbaarheid van voldoende 
inligting een van die voorvereistes vir suksesvolle implemen-
tering van verandering is. Die skrywer hiervan is ook van 
mening dat sy eie siening oor weerstand en verandering ook 
heelwat verander het bloot omdat hy meer kennis en inligting 
daaroor bekom het. 

Faktore onder hierdie subkategorie kan soos volg saamgevat 
word: 

* Onvoldoende evaluering van die vordering wat met die 
toepassing van verandering gemaak word (Redmon, 1982:20). 

* Onduidelike einddoel (Ibid.). 
* Gebrek aan redes vir verandering (Coetsee, 1992:18). 
* Gebrek aan inligting oor die veranderingsprosesse (Zaltman 

en Duncan, 1977:82). 
* Onbegrip aangaande tegnologie in verband met verandering 

(Zaltman en Duncan 1977:80). 
* Gebrek aan tegniese vaardighede om te verander (Ibid.). 
* Misverstande oor verandering (Redmon, 1982:20). 
* Nie geestelik voorberei op verandering (Van der 

Westhuizen, 1993:90). 
* Onbegrip aangaande die rol van die skoolbeleid in die 

veranderingsproses (Redmon, 1982:21). 
* Onbewus van swakhede in die voorgestelde verandering 

(Dalin, 1978:25). 
* Die "waar-gaan-dit-al1es-eindig"-sindroom (Coetsee, 

1992:19). 
* Wantroue in die aanvoorder se motiewe ten opsigte van 

verandering (Redmon, 1982:20). 
* Gebrek aan kennis oor weerstand (Coetsee, 1993:1833). 
* Sinlose verandering (Van der Westhuizen, 1993:90). 
* Onduidelike roldefinisies (Redmon, 1982:20). 
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'n Gebrek aan beskikbaarheid van voldoende inligting 
aangaande die veranderingsproses gee aanleiding tot weerstand 
teen verandering. 

3.3.1.5 Vaardighede om weerstand te bestuur 

Uit hierdie navorsing het dit tot dusver duidelik geblyk dat 
weerstand teen verandering meestal in die een of ander vorm 
teenwoordig is by d.je toepassing van verandering. Weerstand 
is dus 'n normale reaksie en moet bestuur word. Volgens 
Dalin (1978:25) verskaf selfs swak bestuur van die 
veranderingsproses probleme vir die individu, wat dan weer 
aanleiding gee tot weerstand teen verandering. 

Van der Westhuizen en Theron (1993:98) noem die volgende rig-
lyne om weerstand teen verandering te verminder: 

* Ontleed die skool ten opsigte van die huidige situasie, 
probleme en die soort verandering wat moet plaasvind. 

* Bepaal die faktore wat 'n rol in die beoogde verandering 
kan speel. 

* Kies 'n veranderingstrategie gebaseer op die voorafgaande 
ontledi ngs. 

* Monitor die veranderingsproses en evalueer die sukses van 
die bestuur van weerstand. 

'n Gebrek aan hierdie vaardighede sal aanleiding tot weer
stand gee. 

Faktore onder hierdie subkategorie kan soos volg saamgevat 
word: 

* Gebrekkige vaardigheid om verandering te bestuur (Dalin, 
1978:25). 
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* Onvoldoende konf1ikbestuur (Cilliers, 1990:438). 
* Geen ondersteuning van die topbestuur (Redmon, 1982:20). 
* Verkeerde tydsberekening vir inwerkingstel1ing van 

verandering (Cilliers, 1990:437). 
* Onakkurate toepassingsgebied vir verandering - te ruim of 

te smal (Ibid.). 
* Ignorering van deelnemerreaksie (Redmon, 1982:20). 
* Gebrek aan opvolging en evaluering (Ibid.). 
* Vergelyk nie verkree resultate met gestelde doelwitte nie 

(Cilliers, 1990:437). 
* Die verkeerde veranderingstrategie (Hanson, 1979:293). 
* Gebrek aan 'n etiek om te eksperimenteer (Hanson, 

1979:312). 

3.3.1.6 Sintese 

Uit die 1 i teratuuroorsi g het dit geblyk dat die volgende 
eksterne faktore beslis 'n rol by weerstand teen verandering 
speel : 

* Gebrek aan fasiliteite en hulpbronne met die oog op 
verandering (vergelyk 3.3.1.3). 

* Verandering wat werksdruk verhoog (vergelyk 3.3.1.4). 
* Uit vorige ervaring blyk dit dat verandering nie nodig is 

nie (vergelyk 3.3.1.2). 
* 'n Gebrek by 'n skool aan 'n etiek om te eksperimenteer 

(vergelyk 3.3.1.5). 
* Die onversoenbaarheid van kulturele eienskappe met die 

voorgestelde verandering (vergelyk 3.3.1.1). 
* Onvoldoende evaluering van die vordering wat gemaak word 

met die toepassing van verandering (vergelyk 3.3.1.4). 
* Die vlak van organisasiekonf 1 ik is hoog (vergelyk 

3.3.1.3). 
* Die afwesigheid van deelnemende besluitneming (vergelyk 

3.3.1.5). 
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* Outoritere 1 ei di nggewi ng (vergelyk 3.3.1.3). 
* Die toepassing van 'n verkeerde veranderingstrategie (ver

gelyk 3.3.1.5). 
* Verkeerde tydsberekening vir invoering van verandering 

vergelyk (3.3.1.5). 
* Gebrek aan 'n positiewe klimaat vir verandering (vergelyk 

3.3.1.3). 
* Onduidelike roldefinisies (vergelyk 3.3.1.4). 
* Gebrek aan ondersteuning van die bestuurspan tydens die 

veranderingsproses (vergelyk 3.3.1.3). 
* Swak weerstandsbestuurstrategiee (vergelyk 3.3.1.3). 
* Onvoldoende kommunikasie tussen die hoof en personeel 

(vergelyk 3.3.1.3). 

3.3.2 Individuele (interne) faktore 

Van der Westhuizen (1993:90) noem dit dat verandering meestal 
persoonlik belewe word en dat weerstand daarom eerstens 'n 
psigologiese reaksie is. Volgens Dalin (1978:21) ontstaan 
weerstand teen verandering ook eers werklik wanneer die indi
vidu sy/haar gedrag en optrede moet verander. Zaltman en 
Duncan (1977:81) beklemtoon ook die feit dat selektiewe en 
verskillende persepsies aan die kant van die individu kan 
verhoed dat daardie persoon "sien" dat die status quo (die 
bestaande praktyke) ontoereikend is. Coetsee (1992: 9) noem 
dit dat mense nie per se weerstand teen verandering het nie, 
maar dat weerstand gesetel is in apatie, angs of vrees of 
afkeuring wat ontstaan as gevolg van mense se persepsies van 
die sielkundige en sosiale gevolge wat die verandering vir 
hul1e i nhou. 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dus dat verandering meest
al persoonlik belewe word, en wi1 dit voorkom of die 
individuele faktore die belangrikste rol in hierdie proses 

60 



van weerstand teen ver.andering speel. Die individu se per-
sepsie sal bepaal watter nadelige gevolge hy vir homself 
"sien" op die sielkundige (interne) en op die sosiale 
(eksterne) vlak. 

Die redes wat in hierdie kategorie gei'denti f i seer word, sluit 
'n groot verskeidenheid persoonlikheidsfaktore, behoeftes, 
verwagtinge, voorkeure en houdings in. 

3.3.2.1 Die verdedigingsfunksie van weerstand 

Om meer lig te werp op individuele redes, wat meer 
psigologies van aard is, gaan daar eerstens gekyk word na die 
rol van weerstand by psigoterapi e. Volgens Brammer en 
Shostrom (1968:255) is weerstand in hierdie geval deel van 
die individu se verdedigingsmeganisme, wat basies 'n 
blokkering van terapeutiese doelstel1ings is, naamlik 'n 
weiering om die onaangename onbewustelike ervarings 
bewustelik te ervaar en te verwerk. 

Die rede vir weerstand is dat die herbelewing van hierdie on
aangename ervarings heelwat emosie en spanning by die 
individu opwek. Om hierdie situasie te vermy bied die 
individu weerstand, wat horn dan tydelik "beskerm" teen die 
ervaring van angs. Hoewel hierdie weerstand nou die individu 
se angs beheer, is dit op die langtermyn selfverydelend, 
omdat dit nie aan die individu geleentheid bied om sy 
behoeftes aan aanvaarding te bevredig nie. 

Wanneer daar van die individu verwag word om sy weerstand te 
staak, verskaf dit ook probleme, want hy moet ook nou sy 
beproefde oplossings (hoewel slegs deels effektief) prysgee, 
sodat hy meer bevredigend en sel fverwesenl i kend kan 1 ewe 
(Fourie, 1976:92). 
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Dit blyk dus dat 'n individu by die psigoterapieproses sowel 
as by die veranderingsproses konflik ondervind (wat lei tot 
weerstand) tussen die uitdaging tot groei en vernuwing aan 
die een kant en angs as gevolg van die beeindiging van ou 
"beproefde" metodes en gedrag aan die ander kant. 

Hierdie psigologiese weerstand teen verandering van die indi
vidu is onder andere gebaseer op angs, konflik, 
wanpersepsies, die wanopvattings oor die aard van weerstand 
en die individu se roT eri verantwoordelikheid in die 
veranderingsproses. 

Om weerstand te verminder kan die individu bewus gemaak word 
van die feit dat hy weerstand bied, waarom hy weerstand bied, 
op watter wyse hy weerstand bied en waarteen hy weerstand 
bied. Hy moet ook gewys word op die beskermende, maar 
beperkende, funksie van weerstand teen verandering. 

3.3.2.2 Inligting oor verandering en weerstand 

Van der Westhuizen (1993:90) noem dit dat persone geestelik 
voorberei moet word op verandering deur die redes vir 
verandering vroegtydig aan te dui. Dit klink logies dat 'n 
mens makliker in 'n rigting sal beweeg as jy weet waarheen jy 
op pad is, wat die doe!stel1ings is, hoe te werk gegaan moet 
word en wanneer jy jou bestemming behoort te bereik. Wanneer 
'n onderwysleier verandering en weerstand bestuur, behoort 
die bestuurstake van beplanning, organisering, 1eidinggewing 
en beheeruitoefening handig te pas te kom. Dalin (1978:25) 
is ook van mening dat swak bestuur van 'n veranderingsproses 
praktiese probleme skep, wat weer aanleiding gee tot 
weerstand teen die beoogde verandering. Redmon (1982:21) 
noem dit dat die individu moet besef dat die skoolbeleid die 
voertuig is waarmee die beoogde verandering bereik word. 
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Zaltman en Duncan (1977:82) en Coetsee (1992:13) is albei van 
mening dat indien die individu oor te min inligting beskik, 
dit aanleiding tot weerstand gee. Die personeel behoort ook 
vooraf deeglik ingelig te word oor die aard van en redes vir 
weerstand (vergelyk 3.3.2.1). 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dus dat inligting oor ver-
andering en weerstand belangrik is en daarom meer aandag moet 
geniet as wat tans die geval is. 

Redes vir weerstand kan onder hierdie subkategorie soos vol g 
saamgevat word: 

* Onbegrip ten opsigte van redes vir verandering (Zaltman 
en Duncan, 1977:62). 

* Onkundigheid - gebrekkige inligting (Zaltman en Duncan, 
1977:87). 

* Onduidelikheid oor wat verwag word (Coetsee, 1992:19). 
* Oningeligtheid oor vernuwings in die onderwys (Coetsee, 

1992:18). 
* Onvoldoende kommunikasie (Van der Westhuizen, 1993:90). 
* Vasklou aan ou onproduktiewe gedragspatrone (Watson, 

1969:493). 
* Die "waar-gaan-dit-al1es-eindig"-sindroom (Coetsee, 

1992:18). 
* Onbegrip ten opsigte van doelstel1ings van verandering 

(Redmon, 1982:20). 
* Onkunde aangaande vordering van die veranderingsproses 

Dalin, 1978:35). 
* Te min inligting wek die emosie van onsekerheid 

weerstand ontstaan (Coetsee, 1992:18). 

'n Gebrek aan inligting by die individu oor die veranderings
proses gee aanleiding tot weerstand teen verandering. 
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3.3.2.3 Angs en vrees 

Angs en vrees is onaangename emosies wat die individu probeer 
vermy deur verandering te weerstaan. Van der Westhuizen 
(1993: 90) se dat onderwysers 'n vrees vir verandering het, 
omdat hulle daardeur bedreig voel . Dalin (1978:35) wys 
daarop dat die bekende dinge 'n mate van sekerheid verskaf. 
Onsekerheid en angs word dus vermy deur weerstand te bied. 

Coetsee (1993:1834)' beklemtoon die vrees vir die onbekende 
sowel as die vrees vir dit wat die individu alles gaan 
verloor (soos mag, gesag, die bekende) in die 
veranderingsproses. Hy is ook van mening dat vrees en angs 
deur leiers uitgebuit word om weerstandsgedrag te versterk. 
Blankes sal byvoorbeeld vrees dat die onderwysstandaarde gaan 
daal in die Nuwe Suid-Afrika en sal daarom die status quo wi 1 
behou. 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat vrees en angs 'n belangrike 
rede vir weerstand is. Dit is ook nou verwant aan 'n gebrek 
aan inligting (vergelyk 3.3.2.2). 

Faktore onder hierdie subkategorie kan soos volg opgesom 
word: 

* Vrees vir verandering (Van der Westhuizen, 1993:90). 
* Vrees vir nuwe dinge (Coetsee, 1992:19). 
* Vrees vir risiko's en onsekerheid (Ibid). 
* Vrees vir verandering van gevestigde belange (Van der 

Westhuizen, 1993:90). 
* Vrees vir die onbekende (Coetsee, 1989:49). 
* Vrees om beheer, mag en status te verloor (Coetsee, 

1992,19). 
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* Vrees vir verlies van persoonlike keuse (Van der 
Westhuizen, 1993:89). 

* Vrees vir verlies van groepwaardes (Coetsee, 1992:19). 
* Angs wat aanleiding gee tot frustrasie-regressie (Watson, 

1969:493). 
* Vrees vir verlies van eie be!ange (Coetsee, 1992:19). 
* Vrees vir verlies van gevestigde gewoontes (Watson, 

1969:20). 
* Vrees vir verlies van veilige posisies (Coetsee, 1989:49). 
* Vrees vir verlies van werksekuriteit (Redmon, 1982:20). 

Angs en vrees wat by die individu bestaan aangaande die 
veranderingsproses, gee aanleiding tot weerstand teen 
veranderi ng. 

3.3.2.4 Persoonlikheidsfaktore 

Van der Westhuizen (1993:90) se persoonlikheidsfaktore is ook 
'n belangn'ke psigologiese faktor vir weerstand teen verande-
ring. Volgens horn het psigologiese weerstand teen 
verandering onder andere sy oorsprong in die karaktertrekke 
en persoonlikheid van die onderwyser. Volgens Lindhard et 
al . (1983:40) verwys die term "persoonlikheid" na 'n stel 
permanente karaktereienskappe wat aan 'n persoon behoort; dit 
maak horn verskillend van alle ander persone en bepaal dus sy 
eie kenmerkende gedrag. Omdat elke persoon uniek is, reageer 
elke individu op sy/haar eie kenmerkende wyse teenoor 
verandering. Die een persoon sal byvoorbeeld die verandering 
waarneem as 'n bedreiging, terwyl 'n ander persoon dit sal 
beskou as 'n wonderlike geleentheid. So sal 'n persoon wat 
byvoorbeeld oor 'n lae prestasie- en werksmotivering beskik, 
min of glad nie vatbaar wees vir enige vorm van verandering 

65 



nie (Van der Westhuizen, 1993:90). Die onderwyser se 
persepsie speel hier ook 'n belangrike rol , en as hy/sy 
byvoorbeeid van mening is dat die verandering nadelige 
gevolge inhou, word die verandering summier weerstaan 
(Coetsee, 1989:49). 

Aan die ander kant is daar ook universele eienskappe wat 
basies by alle individue voorkom. Zaltman en Duncan 
(1977:83) wys daarop dat dit 'n natuurlike behoefte is om 
aanvaarbaar vir ander te wees. Verandering kan dus 'n vrees 
by 'n onderwyser laat ontstaan dat hy/sy nie meer so gewild 
by die leerlinge en kollegas sal wees nie (Van der 
Westhuizen, 1993:90). Volgens De Villiers (1989:10) is 
homeostase die neiging by onderwysers om altyd 'n balans te 
wil handhaaf. 'n Onderwyser sal dus die status quo wi 1 
handhaaf as dit bevrediging verskaf. Onderwysers verkies ook 
gewoonlik 'n bekende omgewing met so min steuring en 
verandering as moontlik (De Villiers, 1989: 10). Die bekende 
omgewing en gewoontes verskaf gewoonlik sekerheid; 
daarteenoor bring verandering onsekerheid. Morrish (1979:90) 
noem ook dat onderwysers gewoonlik 'n gebrek aan selfvertroue 
het om nuwe dinge aan te pak. 

Uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat redes vir weer-
stand teen verandering omvangryk en gevarieerd is. Die 
onderwysleier moet dus daarop bedag wees dat onderwysers 
gewoonlik op 'n kenmerkende wyse verandering weerstaan maar 
dat hy/sy ook bewus sal wees van die i ndi vi dual i tei t van 
onderwysers, waar el keen soms op sy/haar eie unieke wyse 
teenoor verandering reageer. Die onderwysleier moet dus op 
hoogte wees van die verskillende wyses waarop personeel 
teenoor verandering kan reageer. 
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Faktore onder hierdie subkategorie kan soos volg saamgevat 
word: 

* Min verdraagsaamheid - bv. ten opsigte van onsekerheid en 
verandering (Van der Westhuizen, 1993:90). 

* Onvei1igheid veroorsaak 'n teruggryp na die verlede 
(Watson, 1969:493). 

* Vasgelegde begrippe geniet voorrang (Zaltman en Duncan, 
1977:82) . 

* Afhanklikheid verbied onafhanklike denke (Van der Westhui
zen, 1993:90). 

* Om aanvaarbaar vir almal te wees (Ibid.). 
* Homeostase - handhawing van bevredigende vlak (De 

Villiers, 1989:10). 
* Onderwysers beskerm gewoonlik eie belange (Hanson, 1979: 

307) . 
* Kompetisie - aanvaar nie ander se idees bo sy eie nie (Van 

der Westhuizen, 1993:90). 
* Verskillende (foutiewe) persepsies ten opsigte van 

verandering (Zaltman en Duncan, 1977:82). 
* Gewoonte - afhanklik van die bekende omgewing (Watson, 

1969:490). 
* Min waagmoed (Zaltman en Duncan, 1977:87). 
* Verandering bedreig persoonlikestatus (Hanson, 1979:307). 
* Wanneer daar 'n tevredenheid heers oor die status quo 

(Redmon, 1982:20). 
* Gebrek aan kreatiwiteit (Zaltman en Duncan, 1977:86). 
* Onvermoe om onsekerheid te hanteer (Zaltman en Duncan, 

1977:86) . 
* Hoe konformiteitsbehoeftes; konserwatisme; dogmatisme 

(Coetsee, 1992:18). 
* Negatiewe seifbeeld, selfvertroue, twyfel ten opsigte van 

eie vermoens (Ibid.). 
* 8eskou nie verandering as verbetering nie (De Villiers, 

1989:9). 
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* Jaloesie - "dit is nie my idee nie" (Coetsee, 1992:18). 
* Self-wantroue - die status quo is "goed" (Ibid.). 
* Reageer volgens superego in plaas van die rasionele 

(Watson, 1969:492). 
* Verandering gebaseer op persoonlike redes (Redmon, 1982: 

20). 
* Onvermoe om swakhede raak te sien (Coetsee, 1992:18). 
* Onvermoe om met die abstrakte te werk (Zaltman en Duncan, 

1977: 86). 
* Wantroue teenoor die bestuur (Redmon, 1982:20). 
* Persoonlike konf1ik - intrapersoonlik (Cilliers, 1990: 

438). 
* Onbetrokkenheid (Van der Westhuizen, 1993:90). 
* Swak kommunikasie ten opsigte van die veranden'ngsproses 

(Redmon, 1982:20). 
* Onvermoe om te verander (Coetsee, 1989:49). 

Die individu se tipe persoonlikheid.naamlik die oorheersende 
negatiewe persoonlikheidsfaktore, gee aanleiding tot 
weerstand teen verandering in die onderwys. 

3.3.2.5 Motivering, persoonlike behoeftes en voorkeure 

Omdat die mens 'n besonder ingewikkelde wese is, is die aan-
sporing van mense tot optrede seker een van die moeilikste 
take van bestuur (Du Toit, 1990:351). Motivering speel dus 
'n belangrike rol by bestuursdoeltreffendheid. 'n Gebrek aan 
motivering kan aanleiding gee tot swak prestasies en 
weerstand teen verandering. Hanson (1991:313) wys daarop dat 
die individu se aspirasies en ondersteuning 'n groot rol 
speel by die uitvoering van verandering. Van der Westhuizen 
(1990:205) wys daarop dat behoeftes soos waardering, pres-
tasie en selfverwesenliking deur die onderwysleier gebruik 
kan word om sy personeel deurgaans maksimaal te motiveer. 
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Dit blyk dus dat die onderwysleier sy personeel se 
persoonlike behoeftes en voorkeure moet ken, sodat hy hulle 
kan motiveer. Swak motivering gee aanleiding tot weerstand 
teen verandering. 

Hierdie subkategorie sluit die volgende redes in: 

* 'n Afwesigheid van 'n behoefte om te verander (Coetsee, 
1992:18). 

* Geringe prestasiemotivering (Zaltman en Duncan, 1977:86). 
* Luiheid en apatie - ervaar dinge as "te veel moeite" 

(Coetsee, 1992:18). 
* 'n Houding van "los-dit-as-dit-nie-stukkend-is-nie" 

(Coetsee, 1992:19). 
* Sterk sekuriteitsbehoeftes (Ibid.). 
* Onvoldoende beloning vir verandering (Redmon, 1982;20). 
* Die "wat-is-daarin-vir-my"-sindroora (Coetsee, 1992:19). 
* Gebrek aan betrokkenheid en deelname (Ibid.). 
* Negatiewe motivering ten opsigte van verandering (Ritchi, 

1986:97). 
* Determinisme-houding van "dit-is-so-voorbeskik" (Coetsee, 

1992:19). 

'n Gebrek aan motivering sowel as die individu se negatiewe 
behoeftes en voorkeure is almal faktore wat tot weerstand 
teen verandering kan aanleiding gee. 

3.3.2.6 Vermoens, vaardighede en kennis 

Van der Westhuizen (1993:90) wys daarop dat onderwysers weer
stand bied, nie vanwee die aard van die verandering nie, maar 
eerder weens die gebrek aan die nodige kundigheid ten opsigte 
van die hantering van sowel weerstand as verandering. 
Coetsee (1993: 1834) noem dit dat hewige weerstand by baie 
persone ontstaan weens onvoldoende aanpassingsvermoe en 'n 

69 



onvermoe om met die abstrakte te werk. Hy noem ook dat 
hierdie persone gewoonlik 'n gebrek aan ondersoekende 
vermoens sowel as 'n gebrek aan kreatiwiteit net. Dit blyk 
dus dat 'n sterk behoefte aan sekuriteit en 'n vrees vi r 
risiko's en onsekerheid die motiveringskragte is agter 
hierdie weerstandsgedrag. Zaltman en Duncan (1977:89) noem 
dit dat dit belangrik is om alma! wat by die verandering 
betrokke is, te voorsien van die nodige tegniese vaardighede 
om die verandering te bewerkstel1ig. Hulle is ook van mening 
dat die verandering so toegepas moet word dat die individue 
voel dat hulle 'n goeie kans het om die verandering suksesvol 
aan te bring. 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat onkunde en 'n gebrek 
aan vaardighede aanleiding gee tot weerstand teen verandering 
wat die veranderingsproses kan verongeluk. 

Hierdie subkategorie kan soos volg opgesom word: 

* Onvermoe om met die abstrakte te werk (Coetsee, 1992:19). 
* Gebrek aan ondersoekende vermoens (Ibid.). 
* Onvermoe om onsekerheid te hanteer (Van der Westhuizen, 

1993:90). 
* Gebrek aan aanpassingsvermoe (Coetsee, 1992:19). 
* Gebrek aan kundigheid en tegniese vaardighede (Zaltman en 

Duncan, 1977:80). 
* Gebrek aan kreatiwiteit (Coetsee, 1992:19). 
* Gebrek aan waagmoed (Ibid.). 
* Vrees vir onsekerheid (Redmon, 1982:20). 
* Gebrek aan kennis om verandering te bewerkstel1ig (Dalin, 

1978:25). 
* Vooroordele ten opsigte van groepe en rasse gee aanleiding 

tot weerstand (Moerdyk en Fone, 1987:16). 
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* Gebrek aan veranderingsverdraagsaamheid (Cilliers, 1990: 
437). 

Die individu se vaardighede, vermoens en kennis aangaande 
weerstand en verandering is almal faktore wat tot weerstand 
teen verandering in die onderwys kan aanleiding gee. 

3.3.2.7 Sintese 

Uit die 1 i teratuuroorsi g het dit geblyk dat die volgende 
interne faktore beslis 'n rol speel by weerstand teen 
veranderi ng: 

* 'n Vrees dat verandering nie sal slaag nie (vergelyk 
3.3.2.3). 

* 'n Afwesigheid van 'n behoefte om te verander (vergelyk 
3.3.2.5). 

* 'n Gebrek aan waagmoed (vergelyk 3.3.2.6). 
* 'n Vrees vir die onbekende (vergelyk 3.3.2.3). 
* 'n Twyfel aan eie vermoens (vergelyk 3.3.2.4). 
* Onderwysers wat nie die doelstel1ings van verandering vei— 

staan nie (vergelyk 3.3.2.2). 
* 'n Onvermoe om onsekerheid te hanteer tydens die verande-

ringsproses (vergelyk 3.3.2.4). 
* Die verlies van gevestigde gewoontes wat sekerheid verskaf 

(vergelyk 3.3.2.3). 
* 'n Gebrek aan skeppingskrag (vergelyk 3.3.2.4). 
* Wantroue van die personeel in die bestuurspan van die 

skool (vergelyk 3.3.2.4). 
* Die opvatting dat verandering nie beskou word as 'n 

verbetering nie (vergelyk 3.3.2.4). 
* Geringe prestasiemotivering (vergelyk 3.3.2.5). 
* Die verbreking van die status quo (die bestaande praktyke) 

wat bevrediging verskaf (vergelyk 3.3.2.4). 
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* 'n Vrees dat verandering 'n verlies aan werksekuriteit sal 
veroorsaak (vergelyk 3.3.2.3). 

* 'n Gebrek aan veranderingsverdraagsaamheid (vergelyk 
3.3.2.6). 

3.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is daar gefokus op die ware oorsake 
(redes) vir weerstand en nie op die simptome van weerstand 
soos byvoorbeeld negatiewe houdings, betogings, ensovoort 
nie. Aangesien die redes vir weerstand omvangryk en gevari-
eerd is, het die kategori seri ng van redes vi r weerstand 
meegehelp om dit op 'n meer geordende wyse te bespreek. Nog-
tans moet dit nie uit die oog verloor word dat die eksterne 
en interne faktore onderling verwant is nie. 

Dit blyk dus uit die studie dat die interne faktore die be-
langn'kste rol speel, aangesien verandering meestal persoon-
lik belewe word. 'n Gebrek aan inligting, vaardighede, 
kennis en motivering gee ook aanleiding tot weerstand teen 
verandering. 'n Onderwyser kan byvoorbeeld onbewus wees dat 
hy weerstand bied, waarom hy weerstand bied en waarteen hy 
spesifiek weerstand bied. Dit blyk ook dat daar nie na 
enkele redes vir weerstand gesoek moet word nie, maar dat 
daar eerder gekyk moet word na groepe redes vir weerstand 
teen verandering. 

In Hoofstuk 4 word daar met behulp van 'n vraelys bepaal in 
watter mate die verskillende faktore in die skole waargeneem 
word en in watter mate dit wel 'n rol speel by personeel1ede 
se weerstandsgedrag teen verandering in die onderwys. 
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HOOFSTUK 4 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word verslag gedoen van die empiriese 
ondersoek. Daar word aandag geskenk aan die navorsingsont-
werp en die interpretasie van die data. 

Die doe! van die ondersoek is om empiries te bepaal: 

* In watter mate die verski11ende eksterne en interne faktore 
in die skole waargeneem word. 

* In watter mate die eksterne en interne faktore wel 'n rol 
speel by die personeel se weerstandsgedrag teen verandering 
in die onderwys. 

'4.2 NAVORSINGSONTWERP 

4.2.1 Die vraelys as meetinstrument 

Die meetinstrument wat gebruik is, is 'n gestruktureerde (ge-
slote) meerkeusige posvraelys waarvolgens die respondent op 
' n vierpuntskaal aandui in watter mate die faktore in die 
skole waargeneem "is en "in watter mate die faktore wel 'n rol 
speel by personeellede se weerstandsgedrag teen verandering. 
Die eenvormigheid van geslote items bewerkstel1ig groter 
betroubaarheid en makliker tabulering met die oog op reke-
naarkodering. De Wet et al■ (1981:163) noem dit dat respon-
dente wel gedwing kan word om response te kies wat nie vir 
hulle bevredigend is nie. Die gestruktureerde vraelys word 
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egter bo die ongestruktureerde vraeiys vir navorsing verkies 
(Ibid.). 

Enkeie voordele verbonde aan die gebruik van 'n posvraelys is 
(De Wet et al ■ , 1981:163-164; Borg en Gall, 1989:432-433; 
Cohen en Manion, 1985:304): 

* Die (gedrukte) vraeiys is doeltreffender en praktieser as 
die onderhoud. 

* Di s betroubaar, want dit is anoniem en bevorder dus eerlik-
heid. 

* Dis ekonomies ten opsigte van tyd en geld. 
* Dit kan aan die skole gepos word. 
* Gestandaardiseerde instruksies vergemaklik die invul van 

die vraeiys. 
* Die response kan maklik ontleed word. 
* Die respondent het groot vryheid wat betref die plek en 

tempo van invul. 
* Geografiese afstand is nie 'n probleem nie, aangesien alle 

persone ewe doeltreffend betrek kan word. 
* Respondente word deur- mi n buitefaktore bei'nvloed, aangesien 

alle vraelyste eners is. 
* Persoonlike bei'nvloedi ng word deur die gebruik van vraelys

te uitgeskakel. 
* Vraelyste is gestandaardiseer. 
* 'n Groot aantal respondente kan by die ondersoek betrek 

word. 

Enkeie nadele verbonde aan die posvraelys is (De Wet et al■, 
1981:163-164; Cohen en Manion 1985:304): 

* Dit is moeilik om die geldigheid van 'n vraeiys te bepaal. 
* Dit is ook moeilik om die vrae so op te stel dat al die 

respondente dit korrek sal verstaan. 
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* Dieselfde item kan verskillende betekenisse vir verskillen-
de mense he. 

* Dit is 'n probleem vir mense met 'n beperkte gel etterdheid 
om 'n vraelys in te vul. 

* 'n Hoe persentasie terugvoering word moeilik verkry. 
* Die publiek staan oor die algemeen negatief teenoor 

vraelyste. 
* 'n Vraelys word as onpersoonlik ervaar. 
* Daar is min kontrole oor wie die vraelys ingevul het. 
* Die opstel en gereed kry van 'n vraelys neem baie tyd in 

beslag. 

4.2.2 Die struktuur van die vraelys 

Die vraelys bestaan uit die volgende vier afdelings (vergelyk 
Bylae 3): 

* Afdeling A handel oor die biografiese inligting (vergelyk 
Bylae 3, vrae 1 - 6). 

* Afdeling B handel oor die demografiese inligting (vergelyk 
Bylae 3, vrae 7 - 9) . 

* Afdeling C handel oor die interne faktore wat in die ver
skillende skole waargeneem word wanneer verandering 
ingevoer word (vergelyk 3.3.2.7 en Bylae 3, vrae 10 - 24 
in die 1inkerkantste kolom). Afdeling C handel verder oor 
die rol wat die interne faktore by personeel1ede se weer-
standsgedrag teen verandering in die onderwys speel 
(vergelyk 3.3.2.7 en Bylae 3 vrae 10 - 24 in die regter-
kantste kolom. 

* Afdeling D handel oor die eksterne faktore wat in die ver
skillende skole waargeneem word wanneer verandering inge
voer word (vergelyk 3.3.1.6 en Bylae 3, vrae 26 - 40 in die 
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1inkerkantste kolom). Afdeling D handel verder oor die 
rol wat die eksterne faktore by personeel lede se weer-
standsgedrag teen verandering in die onderwys speel 
(vergelyk 3.3.1.6 en Bylae 3, vrae 26 - 40 in die regter-
kantste kolom). 

4.2.3 Loodsondersoek 

'n Loodsondersoek is gedoen deur voorlopige vraelyste aan 6 
skoolhoofde (n = 6) voor te le. Twee van die ses skoolhoofde 
het aangedui dat die instruksies by die 1 inkerkantste en reg-
terkantste kolomme nie duidelik was nie. Na deeglike oorwe-
ging is die instruksies toe effens gewysig om dit meer ver-
staanbaar te maak. Hierdie ses skoolhoofde is nie as respon-
dente in die finale ondersoek betrek nie. Die loodsondersoek 
het gehelp om die vraelys af te rond en verstaanbaarder te 
maak. 

4.2.4 Finale vraelys 

Die OVSOD het ook voorgestel dat ek twee items gewysig word. 
Die studieleier het ook sekere veranderings voorgestel. 
Nadat al hierdie verstellings aangebring is, is die vraelys 
gerekenariseer en gefinaliseer. 

4.2.5 Admi m" strati ewe prosedures 

Daar word vervolgens kortliks gewys op die administrati ewe 
prosedures wat gevolg is ten einde die ondersoek uit te voer: 

* 'n Aantal DIALOG-rekenaarsoektogte is op die ERIC-databasis 
onderneem om literatuur in te samel met betrekking tot 
faktore wat tot weerstand teen verandering aanleiding gee. 
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* Die vraelys is opgestel en gefinaliseer (vergelyk 4.2.4). 

* 'n Loodsondersoek is daarna gedoen waartydens die vraelys 
aan 6 skoolhoofde (n = 6) gegee is om in te vul (vergelyk 
4.2.3). 

* Aansoek is by die Uitvoerende Direkteur van die Oranje-
Vrystaatse Onderwysdepartement gedoen om die vraelys in 
alle sekondere skole onder beheer van die OVSOD te gebruik. 
Toesteraming hiervoor is verleen. 

* Die vraelyste is vermenigvuldig en aan die hoofde van 81 
hoerskole gestuur. 'n Begeleidende brief en gefrankeerde 
koevert het elke vraelys vergesel. 

* Die vraelyste van die meeste skole is terugontvang. Die 
skole wat nie gereageer het nie, is telefonies geskakel met 
'n vriendelike versoek ora die vraelyste terug te besorg. 

* Nadat die vraelyste terugontvang is, is die data ingesleu-
tel op die hoofraamrekenaar van die PU vir CHO. Daarna is 
die gegewens verwerk (vergelyk 4.2.7). 

* 'n Bedankingsbrief is aan die hoofde van skole wat deelge-
neera het, gestuur. 

4.2.6 Populasie 

Met 'n populasie word bedoel al die 1ede van die een of ander 
duideli k omlynde groep mense (De Wet et al., 1981:110). Daar 
is nie van 'n steekproef uit die populasie gebruik gemaak 
nie, tnaar wel van die hele populasie. Die resultate geld 
uiteraard net vir die betrokke populasie. 
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Die populasie is die skoolhoofde verbonde aan sekondere skole 
onder beheer van die OVSOD. Die rede waarom die hoofde ge-
kies is, is omdat die hoof uit die aard van sy/haar 
bestuursposisie makliker die gevraagde inligting kon verskaf. 

Amptelike toestemming is verkry voordat die vraelyste aan elk 
van die 81 sekondere skole in die OVS gestuur is. 

TABEL 4.1 VRAELYSTE UITGESTUUR EN TERUGONTVANG 

UITGESTUUR TERUGONTVANG 
f % f % 
81 100 64 79 

Die data en afleidings geld slegs ten opsigte van die studie-
populasie en nie ander skole in die OVSOD of in die RSA nie. 

Uit Tabel 4.1 blyk dit dat 64 van die 81 vraelyste (79%) 
terugontvang is. 

4.2.7 Statist!ese tegnieke 

Die vraelysdata is met behulp van 'n hoofraamrekenaar van die 
P.U. vir CHO ingesleutel en verwerk. Daar is van 'n 
Statistical Analysis System-(SAS-) rekenaarpakket (SAS 
Institute Inc. 1985) gebruik gemaak vir die verwerking van 
die data. Frekwensies per vraag is bereken ten einde die 
data te beskryf. Gemiddeldes is bepaal ten opsigte van 
faktore wat aanleiding tot weerstand gee (regterkantste 
kolom), sodat rangordes bepaal kan word. 
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•n Tweerigtingfrekwensie net Chi-kwadraatstatistiek is bere-
ken ten einde te bepaai of daar enige betekenisvolle verskil-
le was tussen sekere biografiese gegewens en die faktore wat 
aanleiding tot weerstand teen verandering gee. 

4.3 INTERPRETASIE VAN DATA 

4.3.1 Opmerking 

Die rekenaaruitdrukke is bestudeer ten opsigte van elke 
vraag. Verskillende tabelle is saamgestel wat die frekwen-
sies en persentasies van elke respons aandui. Die data word 
eerstens gerapporteer, en daarna word sekere afleidings 
gemaak. Indien noontlik, word die afleidings geverifieer 
deur na die betrokke 1iteratuurstudie te verwys. 
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TABEL 4.2 BIOGRAFIESE INLIGTING 

VR. 
NR. 

VRAAGINHOUD f % 

1 Ouderdom van hoofde 
20 - 29 jaar 
30 - 39 jaar 
40 - 49 jaar 
50 - 59 jaar 
60 j aar en ouer 
Totaal 

0 
20 
29 
15 
0 

0 
31 .3 
45.3 
23.4 
0 

1 Ouderdom van hoofde 
20 - 29 jaar 
30 - 39 jaar 
40 - 49 jaar 
50 - 59 jaar 
60 j aar en ouer 
Totaal 64 100 

2 Geslag van hoofde 
Manli k 
Vrouli k 
Totaal 

63 
1 

98.4 
1 .6 

2 Geslag van hoofde 
Manli k 
Vrouli k 
Totaal 64 1 

3 Akademiese kwal ifikasies 
Geen respons 
B.A./B.Sc./B.Com. 
Hons./B.Ed. 
M.Ed./D.Ed. 
Totaal 

1 
13 
39 
11 

1 .6 
20.3 
60.9 
17.2 

3 Akademiese kwal ifikasies 
Geen respons 
B.A./B.Sc./B.Com. 
Hons./B.Ed. 
M.Ed./D.Ed. 
Totaal 64 100 

4 Ervaring van hoof 
3 jaar en minder 
4 - 6 jaar 
7-10 jaar 
11 jaar en meer 
Totaal 

29 
9 
12 
14 

45.3 
14.1 
18.8 
21 .8 

4 Ervaring van hoof 
3 jaar en minder 
4 - 6 jaar 
7-10 jaar 
11 jaar en meer 
Totaal 64 100 

5 Aantal jare by huidige skool 
1 jaar en minder 
2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 
6 jaar en meer 

18 
22 
8 
16 

28.1 
34.4 
12.5 
25 

5 Aantal jare by huidige skool 
1 jaar en minder 
2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 
6 jaar en meer 

6 Hui staal 
Afri kaans 
Engels 
Totaal 

64 
0 

100 0 
6 Hui staal 

Afri kaans 
Engels 
Totaal 64 100 
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4.3.2 Biografiese inligting 

Die doel van hierdie vrae (Bylae 3, Vrae 1-6) was om 'n beeld 
van die ouderdom, geslag en ervaringsveld van die 
verskillende hoofde te kry. 

Uit Tabel 4.2 blyk dit dat 76.6% van die hoofde tussen 30 en 
50 jaar is, terwyl geen hoof ouer as 60 jaar is nie. Die 
meerderheid (98.4%) is mans, en slegs 1 (1.6%) is 'n vrou. 
Alhoewel slegs 20.3% van die hoofde net 'n B-graad het, 
beskik 78.1% van hulle oor nagraadse kwalifikasies. Slegs 
17.2% beskik oor "n M.Ed- of D.Ed-graad. Die meeste (59.4%) 
het 6 jaar en minder ervaring as hoof, en slegs 21.8% het 
langer as 11 jaar diens. Die meeste (62.5%) beklee hulle 
hoofpos 3 jaar en minder by hulle huidige sJ<ool. Al die 64 
hoofde (100%) se huistaal is Afrikaans. 

Profiel van die studiepopulasie 

Die volgende gevolgtrekkings kan gemaak word: 

* Die meerderheid hoofde (98.4%) is redelik ervare mans van 
30 jaar en ouer. 

* Hulle is goed gekwalifiseer, terwyl 78.1% ook oor 'n 
nagraadse kwalifikasie beskik. 

* Die meerderheid (62.5%) is slegs 3 jaar en korter by hulle 
huidi ge skool. 

* Slegs een respondent is 'n vrou. 
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4.3.3 Demografiese inligting 

Die doel van hierdie vrae (Bylae 3, vrae 7 tot 9) is om te 
bepaal wat die gradering en studierigting van die skole is en 
wat die oorwegende sosio-ekonomiese status van die omgewing 
is. 

Uit tabel 4.3 blyk dit dat die meerderheid (54.7%) van die 
skole suiwer sekondere skole is met 'n oorwegend (93.7%) aka-
demiese studierigting, en die meeste skole (96.9%) bedien die 
laer tot gemiddelde inkomstegroepe. 
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TABEL 4.3 DEMOGRAFIESE INLIGTING 

VRAAG 
NR. 

VRAAGINHOUD f % 

7 Gradering van die skool 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Gekombineerd: GS 
SI 
SII 

Totaal 

7 
9 
19 
3 
5 
21 

10.9 
14.1 
29.7 
4.7 
7.8 
32.8 

7 Gradering van die skool 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Gekombineerd: GS 
SI 
SII 

Totaal 64 100 
8 Sosio-ekonomiese status 

HoSr inkomstegroep 
Gemiddelde inkomstegroep 
Laer inkomste groep 

Totaal 

2 
49 
13 

3.1 
76.6 
20.3 

8 Sosio-ekonomiese status 
HoSr inkomstegroep 
Gemiddelde inkomstegroep 
Laer inkomste groep 

Totaal 64 100 
9 Studierigting van die skool 

Akademies 
Tegnies 
Handel 
Landbou 
Ander 
Totaal 

60 
2 
1 
0 
1 

93.7 
3.1 
1.6 
0 
1.6 

9 Studierigting van die skool 
Akademies 
Tegnies 
Handel 
Landbou 
Ander 
Totaal 64 100 
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Demografiese profiel 

Die meeste skole vertoon die volgende kenmerke: 

* Suiwer sekonder 
* Met 'n akademiese studierigting 
* Gelee in gemeenskappe met 'n gemiddelde en hoer inkomste. 

4.3.4 Die hoof se waarneming van interne faktore wat tot 
weerstand aanleiding gee 

Vir algemene inligting by die verdere interpretering van die 
data by Hoofstuk 4 geld die volgende: 

* Na die 1inkerkantste kolom word soms net verwys as kolom 
A. 

* Die 1 inkerkantste kolom (by Tabelle 4.4 en 4.5) rapporteer 
die mate waarin die weerstandsfaktore waargeneem is in die 
skole. 

* Na die regterkantste kolom word soms net verwys as kolom 
B. 

* Die regterkantste kolom (by Tabelle 4.4 en 4.5) rapporteer 
die mate waarin die weerstandsfaktore 'n rol by weerstand 
teen verandering speel. 

* Interne faktore verwys na individuele faktore soos onder 
andere persoonlikheidsfaktore, motivering, angs, vaardig-
hede en vermoens. 
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* Eksterne faktore verwys onder andere na faktore in die kul-
turele omgewing en die sosiale stelsel, wat ook die skool 
as organisasie insluit. 

* Wanneer faktore in 'n mindere mate (of min) waargeneem is 
of 'n rol by weerstand speel, verwys dit na die somtotaal 
van kolomme van geen tot geringe mate. 

* Wanneer faktore in 'n meerdere mate (of baie) waargeneem 
is of 'n rol by weerstand teen verandering speel, verwys 
dit na die somtotaal van kolomme van 'n redelike tot 'n 
groot mate. (Meerderhede is meer as 50%). 
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TABEL 4.4 INTERNE FAKTORE WAT 'n ROL BY WEERSTAND TEEN VERANDERING SPEEL 

GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

VR. 
NR. 

FAKTORE GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

f % f % f % f .% f % 

FAKTORE 

f % f % f % f % f % 

2 3.1 9 14.1 28 43.8 17 26.6 8 12.4 10 
'n Vreea dat 
verandering nie 
sal slaag nie. 6 9.4 8 12.5 27 42.2 16 25.0 7 10.9 

3 .4.7 15 23.4 19 29.7 20 31.3 7 10.9 11 
'n Afwesigheid 
van 'n behoefte 
om te verander. 5 7.9 18 28.1 18 28.1 13 20.3 10 15.6 

3 4.7 14 21.9 23 35.9 18 28.1 6 9.4 12 
'n Gebrek aan 
waagmoed. 5 7.8 10 15.6 29 45.3 18 28.1 2 3.2 

3 4.7 5 7.8 16 25.0 21 32.8 19 29.7 13 
'n Vrees vir 
die onbekende. 7 10.9 5 7.8 20 31.3 21 32.8 11 17.2 

3 4.7 12 18.8 34 53.1 13 20.3 2 3.1 14 
'n Twyfel aan 
eie vermoens. 5 7.8 15 23.4 30 46.9 14 21.9 0 0 

4 6.3 14 21.9 37 57.8 8 12.5 1 1.5 15 

Onderwysers wat 
nie die doel-
stellings van 
verandering 
verstaan nie. 5 7.8 17 26.6 30 46.9 8 12.5 4 6.2 



TABEL 4.4 INTERNE FAKTORE WAT 'n ROL BY KEERSTAND TEEN VERANDERING SPEEL 
(VERVOLG) 
GEEN 

RESPONS 
GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

VR. 
NR. 

FAKTORE GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

f % f % f % f % f % 

FAKTORE 

f % f % f % f * f % 

3 4.7 13 20.3 29 45.3 16 25.0 3 4.7 16 

'n Onveririoe om 
onsekerheid te 
hanteer tydens 
die verande-
ringsproses. 5 7.8 10 15.6 34 53.2 10 15.6 5 7.8 

3 4.7 8 12.5 15 23.4 20 31.3 18 28.1 17 

Die verlies van 
gevestigde ge-
woontes wat se-
kerheid ver-
skaf. 6 9.4 5 7.8 19 29.7 16 25.0 18 28.1 

3 4.7 16 25.0 16 25.0 21 32.8 8 12.5 18 
'n Gebrek aan 
skeppingskrag. 7 10.9 12 18.8 22 34.4 18 28.1 5 7.8 

4 6.3 37 57.8 18 28.1 5 7.8 0 0 19 

Wantroue van 
die personeel 
in die bestuur-
span van die 
skool. 5 7.8 39 60.9 14 21.9 4 6.3 2 3.1 

2 3.1 10 15.6 23 35.9 18 28.1 11 17.3 20 

Die opvatting 
dat verande-
ring nie as 'n 
verbetering 
beskou word 
nie. 

6 
6 

9.4 
9.4 

10 
10 

15.6 
15.6 

20 
20 

31.3 
31.3 

17 
17 

26.6 
26.6 

11 
11 

17.1 
17.1 



TABEL 4.4 INTERNE FAKTORE WAT 'n ROL BY WEERSTAND TEEN VERANDERING SPEEL 
(VERVOLG) 

GEEN 
RESPONS 

GEEW 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

VR. 
NR. 

FAKTORE GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

f 

2 

2 

2 

% 

3.2 

f I f % f * ' f % 

FAKTORE 

f * f % f * f % f % f 

2 

2 

2 

% 

3.2 26 40.6 21 32.8 10 15.6 5 7.8 21 
Geringe presta-
siemotivering. 7 10.9 29 45.3 16 25.1 7 10.9 5 7.8 

f 

2 

2 

2 

3.1 

3.1 

7 10.9 29 45.3 16 25.0 10 15.7 22 

Die verbreking 
van die status 
quo (die be-
staande prakty-
ke) wat bevre-
diging verskaf. 6 9.4 10 15.6 24 37.5 15 23.4 9 14.1 

f 

2 

2 

2 

3.1 

3.1 14 21.9 14 21.9 21 32.8 13 20.3 23 

'n Vrees dat 
verandering 'n 
verlies aan 
werksekuriteit 
sal veroorsaak. 6 9.4 6 9.4 13 20.3 24 37.5 15 23.4 

2 3.1 11 17.2 33 51.6 12 18.8 6 9.3 24 

'n Gebrek aan 
veranderings-
verdraagsaam-
heid. 6 9.4 12 18.8 31 48.4 12 18.8 3 4.6 

Die linkerkantste kolom (kolom A) dui aan in Die regterkantste kolom (kolom B) dui aan 
wattor mate die interne faktore in die skole in watter mate die interne faktore 'n rol 
waargeneem is. by weerstand teen verandering speel. 



Die doe! van afdeling C (1 inkerkantste kolom) van die vraelys 
(Bylae 3, vrae 10 to 24) was om te bepaal in watter mate die 
interne weerstandsfaktore waargeneem is wanneer veranderinge 
in die skole ingevoer word (vergelyk Tabel 4.4). 

Uit Tabel 4.4 (1inkerkantste kolom) blyk dit dat sekere fak-
tore in 'n mindere mate (van geen tot 'n geringe mate) deur 
die meerderheid van die hoofde waargeneem is. Die persenta
sies in die 1inkerkantste kolom is verkry deur die somtotale 
van kolomme van geen tot 'n geringe mate. Die meerderheid 
hoofde (vergelyk persentasies by elke vraag) het die volgende 
interne faktore in 'n mindere mate waargeneem: 

* Wantroue van die personeel in die bestuurspan van die skool 
(vraag 19, 85.9%). 

* Onderwysers wat nie die doe! stel1ings van verandering ver-
staan nie (vraag 15, 79.7%). 

* Geringe prestasiemotivering (vraag 21, 73.4%). 

* 'n Twyfel aan eie vermoens (vraag 14, 71.9%). 

* 'n Gebrek aan veranderingsverdraagsaamheid (vraag 24, 
68.8%). 

* 'n Onvermoe om onsekerheid tydens die veranderingsproses 
te hanteer (vraag 16, 65.6%). 

Hierna volg 'n merkbare verlaging in die persentasie van die 
response van hoofde wat die faktore in 'n mindere mate waar
geneem het, naamlik: 
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* 'n Vrees dat verandering nie sal slaag nie (vraag 10, 
57.9%). 

* 'n Gebrek aan waagmoed (vraag 12, 57.8%). 

* Die verbreking van die status quo wat bevrediging verskaf 
(vraag 22, 56.2%). 

* 'n Afwesigheid van 'n behoefte om te verander (vraag 11, 
53.1%). 

* Die opvatting dat verandering nie as 'n verbeten'ng beskou 
word nie (vraag 20, 51.5%). 

* 'n Gebrek aan skeppingskrag (vraag 18, 50%). 

Volgens die 1iteratuurstudie speel al bogenoemde interne 
faktore 'n betekenisvol1e rol by weerstand teen verandering 
en kan dus teenwoordig wees wanneer verandering in 'n skool 
ingevoer word (vergelyk 3.3.2.3; 3.3.2.4; 3.3.2.5; 3.3.2.6). 
Dit is dus heel opvallend dat 'n groot persentasie van die 
hoofde aangedui het dat die faktore min waargeneem is in die 
skole. Hieruit kan afgelei word dat die interne faktore wel 
in 'n mindere mate waargeneem is maar nie algemeen in die 
skole voorkom nie. 'n Moontlike verklaring is dat die hoof
de byvoorbeeld die veranderinge wat met die instelling van 
die Model-C skole gepaard gegaan het goed bestuur het,en 
daarom is die interne weerstandsfaktore tans in 'n mindere 
mate waargeneem. 'n Tweede moontlike verklaring kan wees dat 
die hoofde geredeneer het dat 'n meerdere mate van wantroue 
in die bestuurspan (vraag 19, 85.1%) 'n refleksie op hulle 
bestuursvermoe kan wees. Daar kan tot die slotsom gekom word 
dat al die interne faktore wel in 'n mate in die skole 
waargeneem is. 
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Uit Tabel 4.4 (1 inkerkantste kolom) blyk dit ook dat sekere 
interne faktore in 'n meerdere mate (van 'n redelike tot 'n 
groot mate) in die skole deur die meerderheid van die hoofde 
waargeneem is. 

Die meerderheid van die hoofde (vergelyk persentasies by elke 
vraag) het die volgende interne faktore in 'n meerdere mate 
in die skole waargeneem: 

* 'n Vrees vir die onbekende (vraag 13, 62.5% van die hoof
de). 

* Die verlies van gevestigde gewoontes wat sekerheid verskaf 
(vraag 17, 59.4%). 

* 'n Vrees dat verandering 'n verlies aan werksekuriteit sal 
veroorsaak (vraag 23, 53.1%). 

Volgens die 1iteratuurstudie is die bogenoemde 3 faktore ge-
woonlik teenwoordig wanneer verandering ingevoer word 
(vergelyk 3.3.2.3). Dit is ook heel opval1 end dat die 3 fak
tore nie direk met die bestuursvermoe van die hoof verband 
hou nie. Daar kan dus afgelei word dat die meerderheid van 
die hoofde (62.5%) geredeneer het dat 'n vrees vir die 
onbekende (vraag 13) 'n heel persoonlike faktor is en dus min 
met sy/haar bestuursvaardighede te make het. Slegs 3 interne 
faktore is in 'n meerdere mate in die skole waargeneem. 

Met 'n O-respons in kolom van 'n groot mate is aangedui dat 
niemand die faktor (vraag 19) in 'n groot (besondere) mate in 
die skole waargeneem het nie. Die meeste van die hoofde het 
dus aangedui dat wantroue van die personeel in die 
bestuurspan (vraag 19) tans glad nie in 'n groot mate in die 
skole waargeneem word nie. 
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Die meerderheid van die interne faktore (12 van 15) is dus 
deur die meerderheid van die hoofde in 'n mindere mate in die 
skole waargeneem. 

4.3.5 Die hoofde se persepsie van die rol wat die interne 
faktore by weerstand teen verandering speel 

Die doel van afdeling C (regterkantste kolom) van die vraelys 
(Bylae 3, vrae 10 tot 24) was om te bepaal (volgens die hoof 
se persepsie) in watter mate die interne faktore 'n rol by 
weerstand teen verandering in die onderwys speel (vergelyk 
Tabel 4.4 - regterkantste kolom). 

Uit Tabel 4.4 (regterkantste kolom) blyk dit dat sekere 
faktore in 'n mindere mate (van geen tot geringe mate) 'n rol 
by weerstand teen verandering in die onderwys speel. Die 
persentasies in die regterkantste kolom is verkry deur die 
somtotale van kolomme van geen tot geringe mate. 

Die meerderheid van die hoofde (vergelyk persentasies by elke 
vraag) het aangedui dat die volgende interne faktore in 'n 
mindere mate 'n rol by weerstand teen verandering speel: 

* Wantroue van die personeel in die bestuurspan van die 
skool (vraag 19, 82.8%) van die hoofde. 

* Onderwysers wat nie die doelstel1ings van verandering ver-
staan nie (vraag 15, 73.5%). 

* Geringe prestasiemotivering (vraag 21, 70.4%). 

* 'n Twyfel aan eie vermoens (vraag 14, 70.3%). 
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* 'n Onvermoe om onsekerheid tydens die veranderingsproses 
te hanteer (vraag 16, 68.8%). 

* 'n Gebrek aan veranderingsverdraagsaamheid (vraag 24, 
67.2%). 

Hierna volg 'n merkbare verlaging in die persentasie van die 
response van hoofde ten opsigte van die rol wat die faktore 
by weerstand teen verandering speel, naamlik: 

* 'n Gebrek aan waagmoed (vraag 12, 60.9%). 

* 'n Afwesigheid van 'n behoefte om te verander (vraag 11, 
56.2%) . 

* 'n Vrees dat verandering nie sal slaag nie (vraag 10, 
54.7%). 

* 'n Gebrek aan skeppingskrag (vraag 18, 53.2%). 

* Die verbreking van die status quo wat bevrediging verskaf 
(vraag 22, 53.1%). 

* Die opvatting dat verandering nie as 'n verbetering beskou 
word nie (vraag 20, 46.9%). 

Volgens die 1iteratuurstudie speel al bogenoemde faktore 'n 
rol by weerstand teen verandering (vergelyk 3.3.2.2; 3.3.2.3; 
3.3.2.4; 3.3.2.5; 3.3.2.6). 

Dit is opvallend dat die meerderheid van die hoofde aangedui 
het dat 12 van die 15 interne faktore in 'n mindere mate 'n 
rol by weerstand teen verandering speel. As dit met 4.3.4 
(waarneming van die faktore) vergelyk word, is dit duidelik 
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dat die eerste 4 faktore (vraag 19, 15, 21 en 14) in albei 
gevalle in dieselfde dalende volgorde gerapporteer is. By 
wantroue van die personeel in die bestuurspan (vraag 19) het 
die oorgrote meerderheid van die hoofde (85.9%) die faktor in 
'n mindere mate waargeneem en (82.8%) was van mening dat dit 
in 'n mindere mate 'n rol by weerstand speel. Dit blyk dus 
dat die hoofde van mening is dat baie min van die personeel 
wantroue in die bestuurspanne van die skole het. Die aflei-
ding kan dus geraaak word dat hierdie faktor tans min 
aanleiding tot weerstand by skole van die OVSOD gee. 

Wantroue van die personeel in die bestuurspan (vraag 19, 
82.8%), onderwysers wat nie die doelsteilings van verandering 
verstaan nie (vraag 15, 73.5%) en geringe prestasiemotivering 
(vraag 21, 70.4%) is deur die hoofde geinterpreteer as 
faktore wat alleen in 'n meerdere mate teenwoordig is wanneer 
daar tekortkominge ten opsigte van die hoof se bestuursvermoe 
is. Die verskaffing van inligting, die skep van vertrouens-
verhoudinge en die motivering van personeel is tog 
bestuurstake van die hoof. Die hoof speel dus 'n belangrike 
rol by die ontstaan van bogenoemde faktore al dan nie. Die 
hoofde bestuur dus die skole goed, want baie is van mening 
dat die interne faktore tans min aanleiding tot weerstand 
teen verandering gee. 

Uit Tabel 4.4 (regterkantste kolom) blyk dit dat sekere 
interne faktore in 'n meerdere mate (van 'n redelike tot 'n 
groot mate) 'n rol by weerstand teen verandering in die 
onderwys speel. Die persentasies (aantal hoofde) in die 
regterkantste kolom is verkry deur die somtotale van kolomme 
van 'n redelike tot 'n groot mate. 

Die meerderheid van die hoofde (vergelyk persentasies by elke 
vraag) het aangedui dat die volgende interne faktore in 'n 
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meerdere mate 'n rol by weerstand teen verandering speel: 

* 'n Vrees dat verandering 'n verlies aan werksekuriteit sal 
veroorsaak (vraag 23, 60.9%). 

* Die verlies van gevestigde gewoontes wat sekerheid verskaf 
(vraag 17, 53.1%). 

* 'n Vrees vir die onbekende (vraag 13, 50%). 

Die meerderheid (kyk persentasies by el ke vraag) van die 
hoofde het aangedui dat slegs bogenoemde 3 interne faktore in 
'n meerdere mate 'n rol by weerstand teen verandering speel. 

Slegs die 3 faktore (vraag 13, 17 en 23) is ook aangedui as 
faktore wat in 'n meerdere mate waargeneem is wanneer 
verandering ingevoer word (vergelyk 4.3.4). Eerstens blyk 
dit dus dat aangesien die hoofde die 3 faktore in 'n meerdere 
mate waargeneem het hulle ook van mening was dat die 3 
faktore dan ook in 'n meerdere mate 'n rol by weerstand teen 
verandering speel. 

Volgens die 1iteratuurstudie gee die faktore aanleiding tot 
weerstand teen verandering (vergelyk 3.3.2.3). Volgens die 
1 iteratuurstudie is die 3 faktore sielkundige faktore wat die 
basis van weerstand teen verandering vorm (vergelyk 3.2.6 en 
3.3.2.3) . 

Die hoofde is dus van mening dat slegs hierdie 3 faktore van 
'n persoonliker aard in 'n meerdere mate 'n rol by weerstand 
teen verandering speel. Dit dui dus aan dat daar meer aandag 
aan die 3 faktore gegee moet word, want hoe sterker die 
weerstandsfaktore is, hoe moeiliker sal dit wees om verande-
ri ng te in te stel. 
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Volgens Tabel 4.4 (regterkantste kolom) is 'n twyfel aan eie 
vermoens (vraag 14, 0%) in kolom van 'n groot mate met 'n 0-
respons aangedui. Niemand (0%) het aangedui dat die faktor 
in 'n groot mate 'n rol by weerstand teen verandering speel 
nie. Die faktor speel dus in geen skool van die OVSOD in 'n 
groot mate 'n rol nie. 

Die 1iteratuurstudie dui net aan dat hierdie faktor wel een 
van die belangrikste interne faktore is wat aanleiding tot 
weerstand teen verandering gee (vergelyk 3.3.2.4). Nogtans 
dui die meerderheid van die hoofde (70.3%) aan dat die inter
ne faktor (vraag 14) wel by skole van die OVSOD 'n rol speel 
ten opsigte van weerstand, maar slegs in 'n mindere mate. 

Die hoofde het aangedui dat 12 van die 15 interne faktore in 
'n mindere mate 'n rol speel en dat slegs 3 interne faktore 
in 'n meerdere mate 'n rol by weerstand teen verandering 
speel. Basies dieselfde patroon is waargeneem by die linker-
kantste kolom (die waarneming van die faktore in die skool) 
waar ook 12 faktore in 'n mindere mate en 3 in 'n meerdere 
mate waargeneem is (vergelyk 4.3.4). Indien die weerstand 
ten opsigte van die drie interne faktore ook verminder kan 
word, sal verandering makliker in die skole ingevoer kan 
word. 

4.3.6 Die hoofde se waarneming van eksterne faktore wat tot 
weerstand teen verandering aanleiding gee 

Die doel van afdeling D (1 inkerkantste kolom) van die vraelys 
(Bylae 3, vrae 25 tot 40) was om te bepaal in watter mate die 
eksterne faktore waargeneem is wanneer verandering in die 
skole ingevoer word (vergelyk Tabel 4.5). 
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TABEL 4.5 EKSTERNE FAKTORE WAT 'n ROL BY WEERSTAND TEEN VERANDERINO SPEEL 
GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

VR. 
NR. 

FAKTORE GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

f % f % f % f % f % 

FAKTORE 

f % f % f % f % f % 

3 4.7 12 18.8 30 46.9 16 25.0 3 4.6 25 

Gebrek aan fa-
siliteite en 
hulpbronne met 
die oog op ver-
andering. 7 10.9 12 18.8 28 43.8 15 23.4 2 3.1 

21 32.8 4 6.3 10 15.6 15 23.4 14 21.9 26 
Verandering wat 
werksdruk ver-
hoog. 5 7.8 6 9.4 19 29.7 18 28.1 16 25.0 

4 6.3 26 40.6 25 39.1 8 12.5 1 1.5 27 

Uit vorige er-
varing blyk dit 
dat verandering 
nie nodig is 
nie. 6 9.4 21 32.8 30 46.9 5 7.8 2 3.1 

3 4.7 20 31.3 27 42.2 10 15.6 4 6.2 28 

'n Gebrek by 'n 
skool aan 'n 
etiek om te 
eksperimenteer. 5 7.8 16 25.0 29 45.3 11 17.2 3 4.7 

3 4.6 14 21.9 20 31.3 13 20.3 14 21.9 29 

Die onversoen-
baarheid van 
kulturele eien-
skappe met die 
voorgestelde 
verandering. 5 7.8 14 21.9 25 39.1 16 25.0 4 6.2 



TABEL 4.5 EKSTERNE FAKTORE WAT 'II ROL BY WEERSTAND TEEN VERANDERING SPEEL 
(VERVOLG) 
GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

VR. 
NR. 

FAKTORE GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

f % f % f % f % f % 

FAKTORE 

f % f % f % f % f % 

4 4.7 16 25.0 28 43.8 11 17.2 6 9.3 30 

Onvoldoende e-
valuering van 
die vordering 
wat gemaak word 
met die toepas-
sing van veran-
dering. 5 7.8 16 25.0 28 43.8 12 18.8 3 4.6 

4 6.3 37 57.8 19 29.6 4 6.3 0 0 31 
Die vlak van 
organiaa3iekon-
flik is hoog. 4 6.3 36 56.3 14 21.9 9 14.1 1 1.4 

4 6.3 34 53.1 19 29.7 7 10.9 0 0 32 
Die afwesigheid 
van deelnemende 
bealuitneming. 4 6.3 33 51.6 19 29.7 7 10.9 1 1.5 

4 6.3 37 57.8 16 25.0 7 10.9 0 0 33 
Outoritere lei-
dinggewing. 5 7.8 34 53.1 16 28.1 5 7.8 2 3.2 

6 9.4 28 43.8 24 37.5 6 9.3 0 0 34 

Die toepassing 
van 'n verkeer-
de verandering-
strategie. 5 7.8 26 40.6 23 35.9 9 14.1 1 1.6 

3 4.7 25 39.1 26 40.6 6 9.4 4 6.2 35 

'n Verkeerde 
tydsberekening 
vir invoering 
van verande-
ring. 4 6.3 27 42.2 21 32.8 10 15.6 2 3.1 



TABEL 4.5 EKSTERNE FAKTORE WAT 'n ROL BY WEERSTAND TEEN VERANDERING SPEEL 
(VERVOLG) 
GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

VR. 
NR. 

FAKTORE GEEN 
RESPONS 

GEEN 
MATE 

GERINGE 
MATE 

REDELIKE 
MATE 

GROOT 
MATE 

f % f % f % f % f % 

FAKTORE 

f % f % f % f % f % 

4 6.3 22 34.4 23 35.9 10 15.6 5 7.8 36 

Gebrek aan 'n 
positiewe kli-
maat vir veran-
dering. 4 6.3 24 37.5 20 31.3 13 20.3 3 4.6 

4 6.3 22 34.4 20 31.3 13 20.3 5 7.7 37 
Onduidelike 
roldefinisies. 4 6.3 24 37.5 21 32.7 11 17.2 4 6.3 

4 6.3 32 50.0 19 29.7 4 6.3 5 7.7 38 

'n Gebrek aan 
ondersteuning 
van die be-
stuurs.pan van 
die skool ty-
tens die veran-
deringsproses. 4 6.3 33 51.6 19 29.7 5 7.8 3 4.6 

4 6.3 26 40.6 25 39.1 8 12.5 1 1.5 39 
Swak weer-
9tandsbe3tuur-
strategiee. 4 6.3 29 45.3 24 37.5 7 10.9 0 0 

4 6.3 39 60.9 18 28.1 3 4.7 0 0 40 

Onvoldoende 
kommunikasie 
tusaen die hoof 
en personeel. 4 6.3 40 62.5 13 20.3 6 9.4 1 1.5 

In die linkerkantste kolom word aangedui in In die regterkantste kolom word aangedui 
watter mate die eksterne faktore in die skool in watter mate die eksterne faktore 'n 
waargeneem is. rol by weerstand teen verandering 3peel. 



Ui t Tabel 4.5 (1 inkerkantste kolom) blyk dit dat sekere eks-
terne faktore in 'n mindere mate (van geen tot 'n geringe 
mate) deur die meerderheid van die hoofde waargeneem is. Die 
persentasies (aantal hoofde) is in die 1 inkerkantste kolom 
verkry deur die somtotale van kolomme van geen tot 'n geringe 
mate. 

Die meerderheid hoofde (vergelyk persentasies by elke vraag) 
het die volgende eksterne faktore in 'n mindere mate waarge
neem in die skole: 

* Onvoldoende kommunikasie tussen die hoof en die personeel 
(vraag 40, 89%). 

* Die vlak van die organi sasi ekonf 1 i k is hoog (vraag 31, 
B7.4%). 

* Die afwesigheid van deelnemende besluitneming (vraag 32, 
82.8%). 

* Outoritere 1eidinggewing (vraag 33, 82.8%). 

* Die toepassing van 'n verkeerde veranderingstrategie 
(vraag 34, 81.3%). 

* Uit vorige ervaring blyk dit dat verandering nie nodig is 
nie (vraag 27, 79.7%). 

* 'n Verkeerde tydsberekening vir invoering van verandering 
(vraag 35, 79.7%). 

* 'n Gebrek aan ondersteuning van die bestuurspan tydens die 
veranderingsproses (vraag 38, 79.7%). 
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* Swak weerstandsbestuurstrategiee (vraag 39, 79.7%). 

* 'n Gebrek by 'n skool aan 'n etiek om te eksperimenteer 
(vraag 28, 73.5%). 

* Gebrek aan 'n positiewe klimaat vir verandering (vraag 36, 
70.3%). 

* Onvoldoende evaluering van die vordering met die toepas-
sing van verandering (vraag 30, 68.8%). 

* Gebrek aan fasiliteite en hulpbronne met die oog op 
verandering (vraag 25, 65.7%). 

* Onduidelike roldefinisies (vraag 37, 65.7%). 

* Die onversoenbaarheid van kulturele eienskappe met die 
voorgestelde verandering (vraag 29, 53.2%). 

Volgens die 1iteratuurstudie speel bogenoemde faktore 'n 
beiangn'ke rol by weerstand teen verandering (vergelyk 
3.3.1.1; 3.3.1.2; 3.3.1.3; 3.3.1.4; 3.3.1.5). 

Dit is opvallend dat die oorgrote meerderheid (kyk persenta-
sies by vrae) van die hoofde aandui dat al die eksterne 
faktore, behalwe vraag 26, in 'n mindere mate waargeneem is. 
Dit blyk dat die eksterne faktore nie algemeen in die skole 
voorkom nie. 'n Moontlike verklaring is dat die eksterne 
faktore makliker herkenbaar is en daarom makliker bestuur en 
verminder kan word. Dit is ook opvallend dat die eksterne 
faktore so min in die skole aangetref is juis op 'n tydstip 
toe verandering in die onderwys aan die orde van die dag was. 
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'n Tweede moontlike verklaring is dat aangesien die eksterne 
faktore direkter met die bestuursvaardighede van die hoof te 
make het, dit beheerbaarder is. 'n Goeie onderwysbestuurder 
behoort byvoorbeeld nie 'n probleem met onduidelike rol-
definisies te he nie (vraag 37). 

Aan die ander kant het die meeste van die hoofde aangedui dat 
al die faktore behalwe een (vraag 26) tog in die skole in 'n 
mindere mate waargeneem is. Die gevolgtrekking kan gemaak 
word dat die eksterne faktore nie algemeen in die skole 
voorkom nie. Wanneer verandering ingestel word, het die 
eksterne faktore dus in 'n mindere mate 'n rol by weerstand 
teen verandering gespeel. 

By verandering wat werksdruk verhoog, (vraag 26) was daar 'n 
geen-respons van 32.8%, het 21.9% van die hoofde dit in 'n 
mindere mate waargeneem, terwyl 45.3% dit in 'n meerdere mate 
waargeneem het. Alhoewel daar 'n groot geen-respons was, het 
die meeste van die hoofde (45.3%) in hierdie geval aangedui 
dat die faktor in 'n meerdere mate in hulle skole waargeneem 
is. Die afleiding word dus gemaak dat hierdie faktor (vraag 
26) meer aandag moet geniet wanneer verandering toegepas 
word. 'n Moontlike verklaring vir die groot geen-respons 
(32.8%) kan dalk wees dat die vraag ietwat onduidelik was. 
Die bedoeling was eintlik om te bepaal in watter mate 
verandering wat werksdruk uitermate verhoog, aanleiding tot 
weerstand teen verandering gee. 

Uit Tabel 4.5 (1inkerkantste kolom) blyk dit verder dat baie 
min hoofde sommige eksterne faktore in 'n meerdere mate in 
die skole waargeneem het. 

Met 'n 0-respons het die hoofde aangedui dat die volgende 
eksterne faktore glad nie in 'n groot mate in die skole 
waargeneem is nie: 
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* Die vlak van organisasiekonflik is hoog (vraag 31). 
* Die afwesigheid van deelnemende besluitneming (vraag 32). 
* Outoritere leidinggewing (vraag 33). 
* Die toepassing van 'n verkeerde veranderingstrategie 

(vraag 34). 
* Onvoldoende kommunikasie tussen die hoof en personeel 

(vraag 40). 

Hierdie 5 faktore is baie belangrike aspekte wat, indien dit 
in 'n groot mate voorkom, beslis die veranderingsproses kan 
kelder en 'n negatiewe uitwerking op die openheid van die 
organisasieklimaat in die skole kan he. Volgens Tabel 4.5 
het die meerderheid hoofde by al 5 vrae aangedui dat die 
faktore slegs in 'n mindere mate in die skole waargeneem 
word. Die afleiding kan gemaak word dat die hoofde hierdie 
baie belangrike eksterne faktore goed bestuur en dat die 
faktore min in die skole waargeneem word. 

Hierdie gedeelte het aan die Tig gebring dat al die eksterne 
faktore behalwe die van vraag 26 in 'n mindere mate waai— 
geneem is. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat 
hierdie eksterne faktore nie algemeen voorkom nie en dus min 
waargeneem is in die skole wanneer verandering ingevoer is. 

4.3.7 Die hoofde se persepsie van die rol wat die eksterne 
faktore by weerstand teen verandering speel 

Die doel van afdeling D (regterkantste kolom) van die vraelys 
(Bylae 3, vrae 25 tot 40) was om te bepaal (volgens die hoof 
se persepsie) in watter mate die eksterne faktore 'n rol by 
weerstand teen verandering in die onderwys speel (vergelyk 
Tabel 4.5 - regterkantste kolom). 
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Uit Tabel 4.5 (regterkantste kolon) blyk dit dat sekere fak
tore in 'n mindere mate (van geen tot 'n geringe mate) 'n rol 
by weerstand teen verandering in die onderwys speel. Die 
persentasies in die regterkantste kolom is verkry deur die 
somtotale van kolomme van geen tot 'n geringe mate. 

Die meerderheid hoofde (vergelyk persentasie by elke vraag) 
het aangedui dat die volgende eksterne faktore in 'n mindere 
mate 'n rol by weerstand teen verandering speel: 

* Swak weerstandsbestuurstrategiee (vraag 39, 82.8%). 

* Onvoldoende kommunikasie tussen die hoof en personeel 
(vraag 40, 82.8%). 

* Gebrek aan ondersteuning tydens die veranderingsproses 
(vraag 38, 81.3%). 

* Outoritere leidinggewing (vraag 33, 81.2%). 

* Uit vorige verandering blyk dit dat verandering nie nodig 
is nie (vraag 27, 79.7%). 

* Die vlak van organisasiekonf1ik is hoog (vraag 31, 78.2%). 

* Die toepassing van 'n verkeerde veranderingstrategie (vraag 
34, 76.5%). 

* 'n Verkeerde tydsberekening vir invoering van verandering 
(vraag 35, 75%) . 

* 'n Gebrek by 'n skool aan etiek om te eksperimenteer (vraag 
28, 70.3%). 
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* Onduidelike roldefinisies (vraag 37, 70.2%). 

* Onvoldoende evaluering van die vordering wat gemaak word 
met die toepassing van verandering (vraag 30, 68.8%). 

* Gebrek aan 'n positiewe klimaat vir verandering (vraag 36, 
68.8%). 

* Gebrek aan fasiliteite en hulpbronne met die oog op veran
dering (vraag 25, 62.6%). 

* Die onversoenbaarheid van kulturele eienskappe met die 
voorgestelde verandering (vraag 29, 61%). 

Volgens die 1iteratuurstudie speel al bogenoemde faktore 'n 
rol by weerstand teen veranderi ng (vergelyk 3.3.1.1; 3.3.1.2; 
3.3.1.3; 3.3.1.4; 3.3.1.5). 

Die oorgrote meerderheid (kyk persentasies) van die hoofde 
het aangedui dat bogenoemde 15 eksterne faktore in 'n mlndere 
mate 'n rol by weerstand teen verandering speel. 

Dit is 'n aanduiding dat al die faktore wel in 'n mate 'n rol 
by weerstand teen verandering speel. Die meeste van die eks
terne faktore hou direk met die bestuursvaardighede van die 
hoof verband. 'n Moontlike verklaring is dat die hoofde hul 
skole goed bestuur, wat natuurlik ook weerstandsbestuur in-
sluit, en daarom speel hierdie faktore tans slegs in 'n 
mindere mate 'n rol by weerstand teen verandering. 

'n Verdere afleiding kan gemaak word dat aangesien die 15 
faktore in 'n mindere mate in die skole waargeneem is, speel 
dit tans ook in 'n mindere mate 'n rol by weerstand 
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teen verandering. Indien hierdie weerstandsfaktore glad nie 
in 'n skool bestaan nie, gee dit glad nie aanleiding tot 
weerstand teen verandering nie. 

Dit blyk dus dat hierdie 15 eksterne faktore tans in 'n 
mindere mate 'n rol speel en verandering dus redelik maklik 
by skole van die OVSOD ingevoer kan word. Aan die ander kant 
is dit ook waar dat as daar te veel weerstand teen 
verandering is, dit moeilik is om verandering in te voer. 

Verder blyk dit uit Tabel 4.5 (regterkantste kolom) dat die 
meerderheid (53.1%) hoofde aangedui het dat slegs verandering 
wat werksdruk verhoog (vraag 26) in 'n meerdere mate (van 'n 
redelike tot 'n groot mate) 'n rol by weerstand teen 
verandering speel. 

Die hoofde het dus aangedui dat verandering wat noodwendig 
gepaard gaan met 'n verhoging in werksdruk, die bestaande 
werksdruk van die skole verder verhoog, en daarom gee dit dan 
in 'n meerdere mate aanleiding tot weerstand. Dit is dus 'n 
belangrike bevinding wat aandui dat onderwysers reeds so 'n 
werksdrukte ervaar dat 'n vermeerdering van werk tot 
weerstand aanleiding sal gee. Die afleiding kan dus gemaak 
word dat skole hierdie ekstra werksdruk so doeltreffend moet 
bestuur dat dit minder aanleiding tot weerstand teen 
verandering sal gee. 

Die hoofde het dus aangedui dat 15 van die 16 eksterne 
faktore in 'n mindere mate 'n rol by weerstand teen 
verandering speel. Slegs by vraag 26 het die meerderheid van 
die hoofde aangedui dat dit in 'n meerdere mate 'n rol speel. 
As gevolg van 'n 0-respons in kolom van in 'n groot mate het 
slegs 10.9% van die hoofde aangedui dat swak weer-
standsbestuurstrategiee (vraag 39) in 'n meerdere mate 'n 
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rol by weerstand teen verandering speel. Geeneen van die 
hoofde het dus aangedui dat die faktor in 'n groot mate 'n 
rol by weerstand speel nie. Nogtans moet die fokus hier op 
die feit val dat die meerderheid van die hoofde (82.8%) van 
mening is dat die faktor slegs in 'n mindere mate 'n rol by 
weerstand speel. Afgesien van die feit dat daar 'n behoefte 
by die hoofde mag bestaan aan meer kennis oor onder andere 
die aard en vorme van weerstand teen verandering in die 
onderwys (vergelyk 2.3.3; 2.6; 2.9), blyk dit dat die hoofde 
nie 'n groot probleem met die bestuur van weerstand ervaar 
nie. Die belangrike faktor (vraag 39) gee dus tans min aan
leiding tot weerstand teen verandering by hoerskole van die 
OVSOD. 

4.3.8 Rangordes van weerstandsfaktore wat tot weerstand teen 
verandering aanleiding gee 

In Tabel 4.6 is die faktore wat aanleiding tot weerstand teen 
verandering gee, in orde van die hoogste tot die laagste ge-
plaas. Die doel van die gedeelte is om te bepaal in watter 
volgorde, van hoog na laag, hierdie faktore 'n rol by 
weerstand teen verandering speel. Die gemiddeldes word gegee 
uit vier (4), omdat van 'n vi erpuntskaal in die vraelys 
gebruik gemaak is. Die meeste van die gemiddeldes is laag, 
wat 00k daarop dui dat die faktore oor die algemeen in 'n 
mindere mate 'n rol by weerstand teen verandering gespeel 
het. 

Die hoofde het aangedui dat die volgende faktore die grootste 
(kyk gemiddeldes by die vrae) rol by weerstand teen 
verandering gespeel het: 

* "n Vrees dat verandering 'n verlies aan werksekuriteit sal 
veroorsaak (vraag 23, 2.562 gem.). 
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* Die verlies van gevestigde gewoontes wat sekerheid verskaf 
(vraag 17, 2.546). 

* Verandering wat werksdruk verhoog (vraag 26, 2.531). 

* 'n Vrees vir die onbekende (vraag 13, 2.375). 

* Die opvatting dat verandering nie as 'n verbetering beskou 
word nie (vraag 20, 2.265). 

* Die verbreking van die status quo wat bevrediging verskaf 
(vraag 22, 2.171). 

* 'n Vrees dat verandering nie sal slaag nie (vraag 10, 
2.156). 

Dit is opvallend dat al die faktore intern van aard is, be-
halwe vraag 26 wat 'n eksterne faktor is. Hieruit kan 
afgelei word dat die interne faktore 'n groter rol (volgens 
die hoofde se persepsie) by weerstand speel as die eksterne 
faktore. 

Die meeste van die interne faktore is heel persoonlike 
faktore wat te make het met die individu se angs, vrees en 
persoonlikheid (vergelyk 3.3.2.3; 3.3.2.4). Hierdie 
bevinding stem dan ook ooreen met die 1iteratuurstudie wat 
aandui dat weerstand teen verandering in die eerste plek 
gesetel is in apatie, angs, vrees of afkeuring wat ontstaan 
as gevolg van mense se persepsie van die sielkundige en 
sosiale gevolge wat die verandering vir hulle inhou (vergelyk 
Coetsee, 1992:9 by 3.2.6). 
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TABEL 4.6 RANGORDES VAN WEERSTANDSFAKTORE (KOLOM B) 
Volgorde van die faktore wat die grootste rol speel tot die 
faktor wat die geringste rol speel. 
Mate waarin faktore 'n rol speel: 1 = geen; 2 = gering; 

3 = redelik; 4 = groot. 
RANG-
ORDE 

VRAAG GEMID-
DELD 

1 'n Vrees dat verandering 'n verlies 
aan werksekuriteit sal veroorsaak. 23 2.562 

2 Die verlies van gevestigde gewoontes 
wat sekerheid verskaf. 17 2.546 

3 Verhoging van werksdruk. 26 2.531 
4 'n Vrees vir die onbekende. 13 2.375 
5 Die opvatting dat verandering nie as 

'n verbetering beskou word nie. 20 2.265 
6 Die verbreking van die status quo (die 

bestaande praktyke) wat bevrediging 
verskaf. 22 2.171 

7 'n Vrees dat verandering nie sal slaag 
nie. 10 2.156 

8 'n Afwesigheid van 'n behoefte om te 
verander. 11 2.078 

9 'n Gebrek aan skeppingskrag. 18 2.031 
9 'n Gebrek aan waagmoed. 12 2.031 
11 'n Onvermoe om onsekerheid tydens die 

veranderingsproses te hanteer. 16 2.000 
11 Die onversoenbaarheid van kulturele 

eienskappe met die voorgestelde ver
andering. 29 2.000 

13 'n Gebrek aan veranderingsverdraag-
saamheid. 24 1.906 

14 Gebrek aan fasiliteite en hulpbronne 
met die oog op verandering. 25 1.890 

15 Onvoldoende evaluering van die vorde-
ring wat gemaak word met die toepassing 
van verandering. 30 1.859 

15 'n Gebrek by 'n skool aan 'n etiek om 
te eksperimenteer. 28 1.859 
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TABEL 4.6 RANGORDES VAN WEERSTANDSFAKTORE (KOLOM B) 
(VERVOLG) 

RANG-
ORDE 

VRAAG GEMID-
DELD 

17 Onderwysers wat nie die doelstellings 
van verandering verstaan nie. 15 1.828 

17 'n Twyfel aan eie vermoSns. 14 1.828 
19 Gebrek aan positiewe klimaat vir 

verandering. 36 1.796 
19 Onduidelike roldefinisies. 37 1.796 
21 'n Verkeerde tydsberekening vir toe-

passing van verandering. 35 1.671 
22 Uit vorige ervaring blyk dit dat 

verandering nie nodig is nie. 27 1.625 
23 Die toepassing van 'n verkeerde 

veranderingstrategie. 34 1.609 
24 Geringe prestasiemotivering. 21 1.593 
25 'n Gebrek aan ondersteuning van die 

bestuurspan van die skool tydens die 
veranderingsproses. 38 1.531 

25 Swak weerstandsbestuurstrategiee. 39 1.531 
27 Die afwesigheid van deelnemende 

besluitneming. 32 1.500 
28 Die vlak van organisasiekonflik is 

hoog. 31 1.484 
29 Outoritere leidinggewing. 33 1.453 
30 Onvoldoende kommunikasie tussen die 

hoof en personeel. 40 1.375 
31 Wantroue van die personeel in die 

bestuurspan van die skool. 19 1.359 
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Volgens Tabel 4.6 net die hoofde aangedui dat die volgende 
faktore die kleinste rol by weerstand teen verandering speel 
(vergelyk gemiddeldes by elke vraag): 

* Swak weerstandsbestuurstrategiee (vraag 39, gem. 1.531). 

* Die afwesigheid van deelnemende besluitneming (vraag 32, 
gem. 1.500). 

* Die vlak van organisasiekonf 1 ik is hoog (vraag 31, gem. 
1 .484). 

* Outoritere 1eidinggewing (vraag 33, gem. 1.453). 

* Onvoldoende kommunikasie tussen die hoof en personeel 
(vraag 40, gem. 1.375). 

* Wantroue van die personeel in die bestuurspan van die skool 
(vraag 19, gem. 1.359). 

Hierdie 6 faktore is die laagste in rangorde ten opsigte van 
die rol wat dit by weerstand teen verandering speel. 
Opvallend is dat al 6 aspekte eksterne faktore is wat 
aanleiding tot weerstand teen verandering gee. Hierdie 
siening stem ooreen met die van die 1 iteratuurstudie, nl . dat 
weerstand eerstens 'n psigologiese reaksie is, dit wi1 se dat 
interne faktore die grootste rol by weerstand teen 
verandering speel (vergelyk Van der Westhuizen 1993:80 
verwysende na Luthans). 

Dit is ook uit Tabel 4.6 duidelik dat al die faktore in die 
vraelys, dit wi1 se alle interne en eksterne faktore, in 'n 
mate 'n rol by weerstand teen verandering speel, sommige in 
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'n mindere en ander in 'n meerdere mate. In die algemeen 
speel die 31 faktore in 'n mindere mate 'n rol by weerstand 
teen verandering, want die hoogste gemiddelde was slegs 64% 
(vraag 23, gem. 2.562). Oor die algemeen speel die weer-
standsfaktore in 'n mindere mate 'n rol by die hoerskole in 
die Oranje-Vrystaat. 

4.3.9 Verskllle ten opsigte van beantwoording van kolomme 
A en B 

Die doel van die gedeelte was om te bepaal of daar 'n 
prakties betekenisvol 1 e verskil is tussen A (1inkerkantste 
kolom-waarneming van die faktore in skole) en B (regterkant-
ste kolom - mate waarin die faktore 'n rol by weerstand teen 
verandering speel). 

Daar is gebruik gemaak van effekgroottes gebaseer op die ge
middelde verskille tussen kolomme A en B. Om die effekgroot-
tes te kon vasstel is die d-waardes van vraag 10 tot 40 
bepaal. Daar is gebruik gemaak van die volgende formule: 

waar Xdie gemiddelde verskil en die S die standaardafwyking 
van die verskille is. By die d-waardes is daar van die 
volgende afsnypunte gebruik gemaak (vergelyk Cohen, 1988): 

d = 0.15 - klein effekgrootte = * 
d = 0.35 - medium effekgrootte = ** 
d = 0.6 - groot effekgrootte = *** 
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TABEL 4.7 VERSKILLE TUSSEN DIE BEANTWOORDING VAN KOLOMME A 
EN B VAN DIE VRAELYS 

1 2 3 4 5 
VR. 
NO. 

VRAE GEMIDDELDES STANDAARD-
AFWYKINGS 

D-WAARDES 

10 'n Vrees dat verande-
ring nie sal slaag 
ni e. -0.156 1 .198 -0.13 

11 'n Afwesigheid van *n 
behoefte om te veran-
der. -0.125 1 .214 -0.10 

12 'n Gebrek aan waag-
moed. -0.125 1 .061 -0.11 

13 'n Vrees vir die on-
bekende. -0.375 1 .362 -0.27 * 

14 'n Twyfel aan eie 
vermoens. -0.156 0.839 -0.18 * 

15 Onderwysers wat nie 
die doelstel1ings 
van verandering ver-
staan nie. 0.015 1 .046 0.01 

16 'n Onvermoe om onse-
kerheid tydens die 
veranderingsproses te 
hanteer. -0.046 1 .045 -0.04 

17 Die verlies van ge-
vestigde gewoontes 
wat sekerheid verskaf. -0.109 1 .273 -0.08 

18 'n Gebrek aan skep-
pi ngskrag. -0.203 1 .236 -0.16 * 

19 Wantroue van die per-
soneel in die bestuur-
span van die skool. 0.015 0.629 0.02 

20 Die opvatting dat ver
andering nie as 'n 
verbetering beskou 
word nie. -0.140 1 . 166 -0.12 

21 Geringe prestasie-
motivering. -0.250 1 .023 -0.24 * 
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TABEL 4.7 VERSKILLE TUSSEN DIE BEANTWOORDING VAN KOLOMME A EN B VAN 
DIE VRAELYS 

(VERVOLG) 

1 2 3 4 5 
VR. 
NO. 

VRAE GEMIDDELDES STANDAARD-
AFWYKINGS 

D-WAARDES 

22 Die verbreking van die 
status quo (die be-
staande praktyke) wat 
bevrediging verskaf. -0.218 1 .174 -0.18 * 

23 'n Vrees dat verande-
ring 'n verlies aan 
werksekuriteit sal 
veroorsaak. 0. 109 1 .273 0.08 

24 'n Gebrek aan verande-
ri ngsverdraagsaamhei d. 0.421 1 .377 0.31 * 

25 Gebrek aan fasilitei-
te en hulpbronne met 
die oog op verande-
ri ng. -0.171 1 .120 -0.15 * 

26 Verandering wat 
werksdruk verhoog. 0.578 1 .849 0.31 * 

27 Uit vorige ervaring 
blyk dit dat verande
ring nie nodig is nie. 0.000 1 .054 0.00 

28 'n Gebrek by 'n skool 
aan 'n etiek om te ek-
sperimenteer. -0.015 1 .147 -0.01 

29 Die onversoenbaarheid 
van kulturele eien-
skappe met die voorge-
stelde verandering. -0.328 1 .333 -0.24 * 

30 Onvoldoende evaluering 
van die vordering wat 
met die toepassing van 
verandering gemaak 
word. -0.140 1 .245 -0.11 

31 Die vlak van organi-
sasiekonflik is hoog. 0.125 0.806 0.15 * 
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TABEL 4.7 VERSKILLE TUSSEN DIE BEANTWOORDING VAN KOLOMME A EN B 
VAN DIE VRAELYS 

(VERVOLG) 
1 2 3 4 5 

VR. 
NO. 

VRAE GEMIDDELDES STANDAARD-
AFWYKINGS 

D-WAARDES 

32 Die afwesigheid van 
deelnemende besluit-
nemi ng. 0.046 0.764 0.06 

33 Outoritere leiding-
gewi ng. 0.046 0.785 0.05 

34 Die toepassing van 'n 
verkeerde verandering-
strategi e. 0.140 0.888 0.15 * 

35 'n Verkeerde tydsbere-
ning vir toepassing 
van verandering. -0.062 0.940 -0.06 

36 Gebrek aan positiewe 
klimaat vir verande-
ri ng. -0.046 0.982 -0.04 

37 Onduidelike roldefi-
ni si es. -0.093 1 .064 -0.08 

38 'n Gebrek aan onder-
steuning van die be-
stuurspan van die 
skool tydens die ver-
anderi ngsproses. -0.062 1 .021 -0.06 

39 Swak weerstandsbe-
stuurstrategiee. -0.093 0.635 -0.14 

40 Onvoldoende kommuni-
kasie tussen die hoof 
en personeel. 0.062 0.709 0.08 

VERDUIDELIKING: TABEL 4.7 
Kolom 3 = Gemiddelde verski1 tussen kolomme A en B 
Kolom 4 = Standaardafwyking van die verskilie 
Kolom 5 = Effekgrootte uitgedruk as 'n d-waarde 
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Uit Tabei 4.7 blyk dit dat 20 vrae se d-waardes onder die 
afsnypunt van 'n klein effekgrootte (d = 0.15) was. Ten 
opsigte van die meeste vrae was daar dus geen effek nie, en 
dit word dus as onbeduidend geag. 

Uit Tabei 4.7 blyk dit verder dat 11 vrae (vraag 13, 14, 18, 
21, 22, 24, 25, 26, 19, 31 en 34) 'n klein effekgrootte net. 
Aangesien 'n klein effekgrootte ook nie as prakties 
betekenisvolle verskille tussen die twee kolomme geag word 
nie, word dit dus nie verder bespreek nie. Geen vraag net 'n 
medium of groot effekgrootte nie. 

Die afleiding wat uit hierdie bevinding gemaak kan word, is 
dat daar nie prakties betekenisvol1e verskille ten opsigte 
van die beantwoording van die twee kolomme was nie, naamlik 
die waarneming van faktore en die rol wat die faktore by die 
ontstaan van weerstand speel. Die hoofde het dus aangedui 
dat in dieselfde mate waarin die faktore waargeneem is, dit 
ook 'n rol by die ontstaan van weerstand teen verandering in 
die onderwys speel. 

4.3.10 Verband tussen die biografiese inligting en die rol 
wat die weerstandsfaktore speel 

Die doel van hierdie gedeelte was om te bepaal of daar 
betekenisvol1e verskille was tussen die mate waarin die 
verskillende faktore 'n rol by weerstand teen verandering 
speel (regterkantste kolom) en die biografiese inligting, 
naamlik die ervaring en akademiese kwalifikasie van die 
hoofde. 

'n Tweerigtingfrekwensietabel met Chi-kwadraat is opgestel 
ten opsigte van ervaring en kwalifikasie rakende alle vrae 
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van kolom B in afdeling C en D (die mate waartoe weerstands-
faktore aanleiding tot weerstand teen verandering in die 
onderwys gee - vergelyk Bylae 3). 

Geen betekenisvolle verskille is egter uitgewys nie. Daar 
kan dus afgelei word dat die ervaring en die kwalifikasie van 
die hoof nie 'n betekenisvol1e invloed uitoefen op die mate 
waarin die faktore volgens die hoofde 'n rol by die ontstaan 
van weerstand teen verandering speel nie. 

4.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die doel en metode van die empiriese 
ondersoek, die struktuur van die vraelys, die populasie en 
die statistiese tegnieke bespreek. Daarna is 'n interpreta-
sie van die data gegee, met 'n uiteensetting van die doel ten 
opsigte van elke afdeling, die data getabuleer en afleidings 
gemaak. 

Volgens die respondente kom die meeste interne en eksterne 
faktore wel in 'n mindere mate voor in die skole, maar die 
faktore word nie algemeen in die skole aangetref nie. Verder 
net die meerderheid respondente ook aangedui dat die meeste 
van die interne en eksterne faktore slegs in 'n mindere mate 
(van geen tot 'n geringe mate) 'n rol by personeel1ede se 
weerstandsgedrag teen verandering in die onderwys speel. 

Volgens die hoerskoolhoofde van die OVSOD is daar tans min 
weerstand teen verandering in die onderwys. As gevolg van 
die radikale veranderinge op onderwysgebied in die R.S.A. wat 
tans plaasvind, is daar beslis 'n behoefte aan meer inligting 
oor weerstand teen verandering in die onderwys en die bestuur 
van weerstand teen verandering. 
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HOOFSTUK 5 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die studie saamgevat. Daar word 
aangetoon op watter wyse weerstand teen verandering in die 
onderwys bestudeer is. Verder word daar gekyk na die mate 
waarin weerstandsfaktore in skole waargeneem word en watter 
rol die faktore by weerstand teen verandering in die onderwys 
speel. Die belangrikste bevindinge waartoe gekom is, word 
weergee. Ten slotte word sekere aanbevelings gedoen. 

5.2 SAMEVATTING 

In Hoofstuk 1 is die probleemstel1ing wat die navorsing ten 
grondslae 1e, uitgelig. Daarna is die doe! met die navorsing 
uiteengesit en die metodes van die navorsing bespreek. 

In die tweede hoofstuk is daar in die eerste plek aangetoon 
dat verandering in die onderwys in die R.S.A. aan die orde 
van die dag is. Vervolgens is die aard van weerstand teen 
verandering in die onderwys bespreek. Weerstand teen veran
dering is omskryf vanuit twee verskillende perspektiewe. 
Eerstens is weerstand omskryf volgens 'n radikaler siening 
dat weerstand gebruik word om byvoorbeeld die bestaande 
onderwysstelsel te verander. Tweedens is die soort weerstand 
bespreek wat ten doel het om verandering teen te staan en die 
individu teen die gevolge van verandering te beskerm. Daarna 
volg 'n begripsomskrywi ng van weerstand, verandering, konf1ik 
en opposisie. Laastens is die omvang, negatiewe aspekte, 
positiewe aspekte, vorme en reaksiewyses van weerstand teen 
verandering in die onderwys bespreek. 
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In Hoofstuk 3 is daar vanuit 'n perspektief gekyk waarvolgens 
weerstand ontstaan nadat verandering plaasgevind het. Verder 
word daar gekyk na die kategorisen' ng van redes wat 
aanleiding tot weerstand teen verandering gee volgens ver-
skeie skrywers. Daarna word alle redes wat aanleiding tot 
weerstand gee, saamgevat onder twee hoofkategoriee naamlik 
eksterne (omgewings-) faktore en interne (individuele) 
faktore. 

Hoofstuk 4 bevat die resultate van die empiriese ondersoek 
wat onderneem is om eerstens te bepaal in watter mate die 
weerstandsfaktore in skole waargeneem word wanneer verande
ring ingevoer word. In die tweede plek word die resultate 
bespreek wat aandui in watter mate die verski11ende faktore 
wel 'n rol by personeellede se weerstandsgedrag teen 
verandering in die onderwys speel. Laastens is afleidings 
gemaak uit en moontlike verklarings gebied vir die resultate 
van die empiriese ondersoek. 

5.3 BEVINDINGE 

5.3.1 Bevindinge ten opsigte van navorsingsdoelwit 1 

Ten opsigte van die eerste doelwit (vergelyk 1.3) om te 
bepaal wat die aard en wese van weerstand behels, kon die 
volgende bevindinge uit die 1iteratuurstudie gemaak word: 

* Dat weerstand teen verandering aan die orde van die dag is, 
byvoorbeeld by die instelling van Model-C skole (vergelyk 
2.2) . 

* Dat weerstand teen verandering vanuit 'n radikaler 
perspektief beskou kan word as 'n noodsaaklikheid om 
byvoorbeeld die bestaande onderwysstelsel te verander. 
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Weerstand ontstaan dus omdat daar nie voldoende verandering 
plaasvind nie (vergelyk 2.3.1). 

* Dat daar ook vanuit 'n ander perspektief na weerstand teen 
veranderinging gekyk word, naamlik dat weerstand ontstaan 
nadat verander plaasgevind het. Weerstand is dus in di6 
geval 'n reaksie op die verandering (vergelyk 2.3.2). 

* Konflik en opposisie is verskillende vorme van weerstand 
teen verandering (vergelyk 2.4.4). 

* Dat weerstand teen verandering die tweede grootste enkel 
faktor was wat die invoering van nuwe onderrigprogramme 
verhinder het (vergelyk 2.6). 

* Negatiewe weerstand teen verandering word gesien as oppone-
rende energie wat daarop gemik is om die verandering te 
beeindig (vergelyk 2.7). 

* Weerstand teen verandering kan ook positief wees in die sin 
dat dit nodig is, logies, gefundeer, eerlik, funksioneel 
en kan dien om sienswyses te verhelder (vergelyk 2.8). 

* Weerstand teen verandering kom in verskillende vorme voor, 
soos passiewe, aktiewe en aggressiewe weerstand (vergelyk 
2.9). 

* Daar is verskillende wyses van weerstand teen verandering 
waarvolgens die individu op verandering reageer (vergelyk 
2.10). 
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5.3.2 Bevindinge ten opsigte van navorsingsdoelwit 2 

Ten opsigte van die tweede doelwit (vergelyk 1.3) naamlik om 
'n oorsigtelike beskrywing te bied van faktore wat aanleiding 
tot weerstand teen verandering in die onderwys gee, kon die 
volgende bevindinge uit die 1iteratuurstudie gemaak word: 

* Uit die bespreking van die verskillende skrywers is dit 
duidelik dat die kategorisering van redes grootliks verskil 
(vergelyk 3.2.7), 

* Afgesien van die vorige bevinding is daar heelwat ooreen-
komste tussen die redes wat die verskillende skrywers 
genoem net (vergelyk 3.2.7). 

* Verskeie skrywers het weerstand teen verandering bespreek 
maar nie gekategoriseer nie (vergelyk 3.1; 2.3.2.3). 

* Dat daar nie na 'n enkele maar eerder na 'n kombinasie van 
redes vir weerstand teen verandering gesoek moet word (ver
gelyk 3.3). 

* Eksterne faktore (omgewingsfaktore) gee aanleiding tot 
weerstand teen verandering in die onderwys en sluit die 
volgende subkategoriee in (vergelyk 3.3.1): 
Die rol van die kulturele waardes in die omgewing. 
Faktore gesetel in die kultuur en klimaat van 'n sosiale 
stel sel . 
Beskikbaarheid van inligting. 
Vaardighede om weerstand te bestuur. 
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* Interne (individuele) faktore gee aanleiding tot weerstand 
teen verandering in die onderwys en sluit die volgende sub-
kategoriee in (vergelyk 3.3.2): 
Angs en vrees. 
Persoonlikheidsfaktore. 
Die individu se motivering, persoonlike behoeftes en 
voorkeure. 
Die individu se vermoens, vaardighede en kennis. 

* Dat weerstand teen verandering 'n verdedigingsfunksie het 
wat byvoorbeeld die individu beskerm teen die nadelige ge-
volge wat die voorgestelde verandering vir daardie individu 
mag inhou (vergelyk 3.3.2.1). 

* By die ontstaan van weerstand teen verandering moet daar 
in gedagte gehou word dat die interne en eksterne faktore 
vervleg is (vergelyk 3.2.7). 

5.3.3 Bevindinge ten opsigte van navorsingsdoelwit 3 

Ten opsigte van die derde doelwit (vergelyk 1.3), naamlik die 
empiriese bepaling van die mate waarin die eksterne faktore 
aanleiding tot weerstand gee, kon tot die volgende bevindinge 
uit die resultate van die empiriese navorsing geraak word: 

* Dat die meerderheid van die interne faktore deur die meer-
derheid van die hoofde in 'n mindere mate in die skole 
waargeneem is en dat dit dus nie algemeen voorkom nie 
(vergelyk 4.5.4). 

* Dat die meerderheid van die hoofde ook aangedui het dat die 
meerderheid van die interne faktore in 'n mindere 
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mate 'n rol by weerstand teen verandering speel. Hieruit 
kan afgelei word dat daar min weerstand teen verandering 
was (vergelyk 4.3.5). 

* Dat al die eksterna faktore, behalwe 'n verhoging van 
werksdruk, in 'n mindere mate deur die meerderheid van die 
hoofde waargeneem is en dit dus nie algemeen in die skole 
aangetref word nie (vergelyk 4.3.6). 

* Dat die meerderheid van die hoofde aangedui het dat die 
meeste eksterne faktore in 'n mindere mate 'n rol by 
weerstand teen verandering speel, en daarom gee hierdie 
faktore tans min aanleiding tot weerstand teen verandering 
(vergelyk 4.3.6). 

* Dat slegs swak weerstandbestuurstrategiee in 'n meerdere 
mate 'n rol by weerstand teen verandering speel, wat daarop 
dui dat die hoofde meer aandag aan hierdie faktor sal moet 
gee (vergelyk 4.3.7). 

* Dat 'n vrees dat verandering 'n verlies aan werksekuriteit 
sal meebring die hoogste rangorde gehad het. Die faktor 
gee dus meer aanleiding tot weerstand as die ander faktore. 
Die hoofde sal dus hierdie belangrike interne faktor 
doeltreffend moet bestuur by die instelling van verandering 
(vergelyk 4.3.8) , 

* Dat die faktore wat direk met die hoof se bestuursvaardig-
hede te make het, die laagste gemiddeldes getoon het, wat 
daarop dui dat die hoofde weerstand goed bestuur. Dit be-
hels die volgende (vergelyk 4.3.8): 

weerstandsbestuurstrategiee 
deelnemende besluit 
organisasiekonflik 

123 



outoritere 1eidinggewing 
kommunikasie 
vertroue in die bestuurspan. 

* Daar is geen betekenisvol1e verskille uitgewys ten opsigte 
van die beantwoording van kolomme A en B nie. Die hoofde 
net dus aangedui dat in dieselfde mate waarin die faktore 
waargeneem is, dit ook 'n rol by die ontstaan van weerstand 
teen verandering speel (vergelyk 4.3.9). 

* Dat daar geen betekenisvolle verskille uitgewys is ten 
opsigte van die verband tussen die biografiese inligting 
en die rol wat die weerstandsfaktore speel nie (vergelyk' 
4.3.10). 

Uit hierdie bevindinge is dit duidelik dat die meeste interne 
en eksterne faktore in 'n mindere mate waargeneem is en 'n 
geringe rol ten opsigte van weerstand speel. Tans word 
weerstand redelik goed bestuur. 

Daar is tans min weerstand teen verandering by die hoerskole 
onder beheer van die OVSOD. Hoofde sal die kennis en vaardig-
hede moet he om die grootskaalse veranderinge wat plaasvind, 
doeltreffend te kan toepas. 

5.4 AANBEVELINGS 

Aanbeveling 1 

Dat alle onderwysdiplomas 'n kursus oor die aard en wese van 
weerstand teen verandering insluit. 
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Motivering 

In die Nuwe Suid-Afrika word grootskaalse verandering 
ingevoer, en die beginneronderwyser behoort 'n basiese kennis 
aangaande weerstand te he. Die onderwyser het ook 'n rol te 
speel by die toepassing van verandering. 

Aanbeveling 2 

Dat alle onderwysgerigte baccalaureusgrade 'n kursus insluit 
wat handel oor die redes en reaksies van weerstand teen 
verandering in die onderwys. 

Motivering 

Hierdie onderwysers wat gouer die senior poste gaan vul en 
die toekomstige hoofde is, behoort dus meer van weerstand 
teen verandering in die onderwys te weet. 

Aanbeveling 3 

Nagraadse kwalifikasies vir onderwysers vanaf B.Ed.-vlak moet 
'n kursus insluit oor die bestuur van weerstand teen verande
ring in die onderwys. 

Motivering 

Aangesien hierdie onderwysers die bestuursposte beklee, moet 
hulle toegerus wees met die nodige kennis aangaande die 
verskillende strategies en metodes om weerstand teen 
verandering doeltreffend in die skole te kan bestuur. 
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Aanbeveling 4 

Alle skoolhoofde en hulle bestuurspanne behoort onmiddellik 
indiensopleiding te ontvang rakende faktore wat aanleiding 
tot weerstand gee en die bestuur van weerstand. 

Motivering 

Aangesien die eerste 3 aanbevelings oor verskeie jare sal 
piaasvind, is dit dus noodsaaklik dat onderwysbestuurders so 
gou as moontlik toegerus word met die nodige kennis aangaande 
die bestuur van weerstand. Die basiese kennis kan deur 
middel van personeelontwikkelingsprogramme oorgedra word. 

5.5 SLOT 

Tans staan ons in die Nuwe Suid-Afrika op die vooraand van 
verdere grootskaalse onderwysverandering. Die hoof en ,sy 
bestuurspan sal as onderwysbestuurders weerstand teen 
verandering doeltreffend moet kan identifiseer en bestuur, 
sodat verandering doeltreffend ingevoer kan word. 
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BYLAE 1 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE 

(EX AOMiMirrtAUt: vouffcio ) 
* AQMINtlIIATlCN:nOUK0f AUlMKV ' 

O«AN|E.YKYSTAATSEON0E*WYS0£M«.TEM£NT 
ORANGE ERSE STATE EDUCATION DEPARTMENT 

Nivr*4: 
EnqulrUt: 
Vinx.l 

HA: (051) «7«)M 

MNR L J B ERASMUS 

0.1/11/3/3 
4074063 

C R 5wartg«bou 
C X Swirt Building 
P«hui 521 
ra 8oi521 
81o«/nfontaln $M0 

18 Julie 1994 
Mnr J A do Villiers 
Posbus 9650 
NEWCASTLE 
2940 
Geagte mnr De Villiers 

NAVORSINGSPROJEK: 
ONDERWXS 

WEERSTANDSFAXTORE TEEN VERANDERING IN DIE 

1. U brief en aanvullende dokuraente gedateer 2 Julie 1994 het 
hierop betrekking. 

2. Goedkeuring word hiermee verleen dat u die skoolhoofde, 
volgens die Ingeslote adreslys, mag nader om u vraelys oor 
u navorsingsprojek te voltooi. 
Die volgende voorwaardes is van krag: 

2.1 Deelname deur skoolhoofde aan die ondersoek is vrywillig. 
2.2 'n Afskrif van hlerdie toestemmingsbrief moet u brief aan 

die skoolhoofde vergesel. 
2.3 Inligting oor skole en deelneners raoet streng vertroullk 

hanteer word en mag nie sonder toestemming van die 
Uitvoerende Direkteur: Onderwys, aan die media bekend 
geraaak word nie. 

2.4 'n Afskrif van die bevinding vergesel deur 'n opsoraming 
(maksimum 3 bladsye), moet aan die OVS Onderwysdepartement 
geskank word. 

Addrui n m i p o n d t n c a Ig IM 3<rt<iei: O'v^n ' ^ N*" EtfjtJUc Dtmnniiftt iMquvrc r^c^ncr number t*X: ftJIJJOrtla 
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2.5 U moet die aanvaardlng van hlerdia voorwaardes skrlftellk 
teenoor die OVS Onderwysdeparteraent bevestig, voordat die 
vraelyate versprei word. 

3. U word sukses toegewens meb u studies. 

Vriendelike groete 

VU^VOERENDE DIREKTEUR: ONDERWYS 
ljbe/voornav2 
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BYLAE 2 
BEGELEIDE BRIEF AAN HOOFDE 

Posbus 9560 
NEWCASTLE 
2940 

21 Julie 1994 

Geagte Skoolhoof 
VERSPREIDING VAN VRAELYS 
Ek is tans besig met 'n M.Ed.-graad in Onderwysbestuur aan 
die Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Die titel van my 
skripsie is: "FAKTORE WAT AANLEIDING GEE TOT WEERSTAND TEEN 
VERANDERING IN DIE ONDERWYS". 
Sal u asseblief so vriendelik wees om die aangehegte vraelys 
in te vul en met die ingeslote gefrankeerde koevert teen 
5 Augustus 1994 aan my terug te stuur? 
Aangeheg vind u 'n skrywe van die OVSOD, wat aan my toestem-
ming verleen om met die ondersoek voort te gaan. Absolute 
vertroul i kheid word deur my verseker. Die naam van geen 
skool of persoon word gevra nie en sal ook onder geen 
omstandighede bekend gemaak word nie. 
Met dank vir u samewerking en sterkte met u groot taak. 

J.A. DE VILLIERS 

Tel. (03431) 52735 (na 15:00) 
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BYLAE 3 
VRAELYS (Slegs vir kantoorgebruik) 

Vraelysnommer 
Kaartnommer 1 

(1-3) 
(4) 

AFDELING A: BIOGRAFIESE INLIGTING 
Trek 'n kruisie (x) in die genommerde blokkie teenoor die inlig-
ting wat op u van toepassing is, bv. 
Hou u van kos? Ja 1x 

Nee 2 

1 . Ouderdom van die hoof: 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 jaar en 

jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
ouer 

1 . Ouderdom van die hoof: 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 jaar en 

jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
ouer 

1 
1 . Ouderdom van die hoof: 

20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 jaar en 

jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
ouer 

2 

1 . Ouderdom van die hoof: 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 jaar en 

jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
ouer 

3 

1 . Ouderdom van die hoof: 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 jaar en 

jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
ouer 

4 

1 . Ouderdom van die hoof: 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 jaar en 

jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
ouer 5 

2. Geslag van die hoof: 
Man!i k 

Vrouli k 

2. Geslag van die hoof: 
Man!i k 

Vrouli k 
1 

2. Geslag van die hoof: 
Man!i k 

Vrouli k 2 

3. Hoogste akademiese kwalifikasie: 
B.A./B.Sc./B.Com. 

Hons./B.Ed. 
M.Ed./D.Ed. 

3. Hoogste akademiese kwalifikasie: 
B.A./B.Sc./B.Com. 

Hons./B.Ed. 
M.Ed./D.Ed. 

1 
3. Hoogste akademiese kwalifikasie: 

B.A./B.Sc./B.Com. 
Hons./B.Ed. 
M.Ed./D.Ed. 

2 

3. Hoogste akademiese kwalifikasie: 
B.A./B.Sc./B.Com. 

Hons./B.Ed. 
M.Ed./D.Ed. 

3 

4. Ervaring as hoof: 
3 jaar en minder 

4 - 6 jaar 
7 - 1 0 jaar 

11 jaar en meer 

4. Ervaring as hoof: 
3 jaar en minder 

4 - 6 jaar 
7 - 1 0 jaar 

11 jaar en meer 

1 
4. Ervaring as hoof: 

3 jaar en minder 
4 - 6 jaar 

7 - 1 0 jaar 
11 jaar en meer 

2 

4. Ervaring as hoof: 
3 jaar en minder 

4 - 6 jaar 
7 - 1 0 jaar 

11 jaar en meer 
3 

4. Ervaring as hoof: 
3 jaar en minder 

4 - 6 jaar 
7 - 1 0 jaar 

11 jaar en meer 4 
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5. Aantal jare hoof by u huidige skool: 
1 jaar en minder 

2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 

6 jaar en meer 

5. Aantal jare hoof by u huidige skool: 
1 jaar en minder 

2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 

6 jaar en meer 

1 
5. Aantal jare hoof by u huidige skool: 

1 jaar en minder 
2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 

6 jaar en meer 

2 

5. Aantal jare hoof by u huidige skool: 
1 jaar en minder 

2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 

6 jaar en meer 

3 

5. Aantal jare hoof by u huidige skool: 
1 jaar en minder 

2 - 3 jaar 
4 - 5 jaar 

6 jaar en meer 
4 

6. Hui staal: 
Afri kaans 

Engels 
Bei de 
Ander 

6. Hui staal: 
Afri kaans 

Engels 
Bei de 
Ander 

1 
6. Hui staal: 

Afri kaans 
Engels 
Bei de 
Ander 

2 

6. Hui staal: 
Afri kaans 

Engels 
Bei de 
Ander 

3 

6. Hui staal: 
Afri kaans 

Engels 
Bei de 
Ander 4 

AFDELING B: DEMOGRAFIESE ONDERSOEK 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

1 
7. Gradering van u skool: 

Suiwer Sekonder: GS 
SI 

SII 
Ander 

Gekombineerd: GS 
SI 

SII 
Ander 

2 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

3 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

4 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

5 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

6 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 

7 

7. Gradering van u skool: 
Suiwer Sekonder: GS 

SI 
SII 

Ander 
Gekombineerd: GS 

SI 
SII 

Ander 
8 

8. Oorwegende 
omgewi ng: 

sosio-ekonomiese status van die 

Hoer inkomstegroep 
Gemiddelde inkomstegroep 

Laer inkomstegroep 

8. Oorwegende 
omgewi ng: 

sosio-ekonomiese status van die 

Hoer inkomstegroep 
Gemiddelde inkomstegroep 

Laer inkomstegroep 

1 

8. Oorwegende 
omgewi ng: 

sosio-ekonomiese status van die 

Hoer inkomstegroep 
Gemiddelde inkomstegroep 

Laer inkomstegroep 
2 

8. Oorwegende 
omgewi ng: 

sosio-ekonomiese status van die 

Hoer inkomstegroep 
Gemiddelde inkomstegroep 

Laer inkomstegroep 3 
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9. Hierdie skool het ' 
studierigting: 

n oorwegend ... 

Akademi es 
Tegni es 
Handel 
Landbou 
Ander 

9. Hierdie skool het ' 
studierigting: 

n oorwegend ... 

Akademi es 
Tegni es 
Handel 
Landbou 
Ander 

1 

9. Hierdie skool het ' 
studierigting: 

n oorwegend ... 

Akademi es 
Tegni es 
Handel 
Landbou 
Ander 

2 

9. Hierdie skool het ' 
studierigting: 

n oorwegend ... 

Akademi es 
Tegni es 
Handel 
Landbou 
Ander 

3 

9. Hierdie skool het ' 
studierigting: 

n oorwegend ... 

Akademi es 
Tegni es 
Handel 
Landbou 
Ander 

4 

9. Hierdie skool het ' 
studierigting: 

n oorwegend ... 

Akademi es 
Tegni es 
Handel 
Landbou 
Ander 5 

138 



AFDELING C 
Dui in die LINKERKANTSTE kolom 
aan in watter mate u die vol-
gende faktore 1n u skool waar-
geneem het wanneer verandering 
ingevoer word. 

Skaalwaardes: 
1 Geen mate waargeneem 
2 Geringe mate waargeneem 
3 Redelike mate waargeneem 
4 Groot mate waargeneem 

Trek 'n kruisie (x) in die 
toepaslike blokkie. 

Dui in die REGTERKANTSTE kolom aan 
(volgens u eie persepsie) in 
watter mate die verskillende 
faktore wel 'n rol by personeellede 
se weerstandsgedrag teen verande
ring in die onderwys speel. 
Skaalwaardes: 
1 Faktore speel in geen mate 1 n rol ni e 
2 Faktore speel in 

mate 'n rol 
3 Faktore speel in 

mate 'n rol 
4 Faktore speel 

' n rol 

geringe 
in 'n redelike 
in 'n groot mate 

Trek 'n kruisie (x) 
toepaslike blokkie. in die 

G 
E 
E 
N 
M 
A 
T 
E 

G 
E 
R 
I 
N 
G 
E 
M 
A 
T 
E 

R 
E 
D 
E 
L 
I 
K 
E 
M 
A 
T 
E 

G 
R 
0 
0 
T 
M 
A 
T 
E 

INTERNE FAKTORE 

G 
E 
E 
N 
M 
A 
T 
E 

G 
E 
R 
I 
N 
G 
E 
M 
A 
T 
E 

R 
E 
D 
E 
L 
I 
K 
E 
M 
A 
T 
E 

G 
R 
0 
0 
T 
M 
A 
T 
E 

2 3 4 
10. 'n Vrees dat verandering nie 

sal siaag nie. 2 3 4 

2 3 4 
11. 'n Afwesigheid van 'n behoefte 

om te verander. 2 3 4 
2 3 4 12. 'n Gebrek aan waagmoed. 2 3 4 
2 3 4 13. Vrees vir die onbekende. 2 3 4 
2 3 4 14. 'n Twyfel aan eie vermoens. 2 3 4 

(14-15) 

(16-17) 
(18-19) 
(20-21) 
(22-23) 
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G 
E 
E 
N 
M 
A 
T 
E 

G 
E 
R 
I 
N 
G 
E 
M 
A 
T 
E 

R 
E 
D 
E 
L 
I 
K 
E 
M 
A 
T 
E 

G 
R 
0 
0 
T 
M 
A 
T 
E 

INTERNE FAKTORE 

G 
E 
E 
N 
M 
A 
T 
E 

G 
E 
R 
I 
N 
G 
E 
M 
A 
T 
E 

R 
E 
D 
E 
L 
I 
K 
E 
M 
A 
T 
E 

G 
R 
0 
0 
T 
M 
A 
T 
E 

2 3 4 
15. Onderwysers wat nie die doel-

stellings van verandering ver-
staan nie. 2 3 4 

2 3 4 
16. 'n Onvermoe om onsekerheid ty-

dens die veranderingsproses te 
hanteer. 2 3 4 

2 3 4 
17. Die verlies van gevestigde ge-

woontes wat sekerheid verskaf. 2 3 4 
2 3 4 18. Gebrek aan skeppingskrag. 2 3 4 

2 3 4 19. Wantroue van die personeel in 
die bestuurspan van die skool. 2 3 4 

2 3 4 
20. Die opvatting dat verandering 

nie as 'n verbetering beskou 
word nie. 2 3 4 

2 3 4 21. Geringe prestasiemotivering. 2 3 4 

2 3 4 
22. Die verbreking van die status 

quo (die bestaande praktyke) 
wat bevrediging verskaf. 2 3 4 

2 3 4 
23. 'n Vrees dat verandering 'n 

verlies aan werksekuriteit sal 
bewerkstel1ig. 2 3 4 

2 3 4 24. 'n Gebrek aan veranderings-
verdraagsaamheid. 2 3 4 
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AFDELING D 

G 
E 
E 
N 
M 
A 
T 
E 

G 
E 
R 
I 
N 
G 
E 
M 
A 
T 
E 

R 
E 
D 
E 
L 
I 
K 
E 

M 
A 
T 
E 

G 
R 
0 
0 
T 
M 
A 
T 
E 

EKSTERNE FAKTORE 

G 
E 
E 
N 
M 
A 
T 
E 

G 
E 
R 
I 
N 
G 
E 
M 
A 
T 
E 

R 
E 
D 
E 
L 
I 
K 
E 
M 
A 
T 
E 

G 
R 
0 
0 
T 
M 
A 
T 
E 

1 2 3 4 
25. Gebrek aan fasiliteite en 

hulpbronne met die oog op ver-
anderi ng. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
26. Verandering wat werksdruk 

verhoog. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
27. Uit vorige ervaring blyk dit 

dat verandering nie nodig is 
ni e. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
28. 'n Gebrek by 'n skool aan 'n 

etiek om te eksperimenteer. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
29. Die onversoenbaarheid van kul-

turele eienskappe met die 
voorgestelde verandering. 1 2 3 4 

1 2 3 4 

30. Onvoldoende evaluering van die 
vordering wat gemaak word met 
die toepassing van verande
ring. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
31. Die vlak van organisasie-

konf1i k is hoog. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
32. Die afwesigheid van deelnemen-

de beslui tnemi ng. 1 2 3 4 
1 2 3 4 33. Outoritere 1eidinggewing. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
34. Die toepassing van 'n verkeer-

de veranderingstrategie. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
35. 'n Verkeerde tydsberekening 

vir invoering van verandering. 1 2 3 4 
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G G R G G G R G 
E E E R E E E R 
E R D 0 E R D 0 
N I E 0 N I E 0 

N L T N L T 
M G I M G I 
A E K M A E K M 
T E A T E A 
E M T E M T 

A M E A M E 
T A T A 
E T 

E 
EKSTERNE FAKTORE E T 

E 
36. Gebrek aan positiewe klimaat 

1 2 3 4 vi r veranderi ng. 1 2 3 4 
1 2 3 4 37. Onduidelike roldefinisies. 1 2 3 4 

38. 'n Gebrek aan ondersteuning 
van die bestuurspan van die 
skool tydens die veranderings-

1 2 3 4 prpses. 1 2 3 4 
39. Swak weerstandsbestuur-

1 2 3 4 strategi ee. 1 2 3 4 
40. Onvoldoende kommunikasie 

1 2 3 4 tussen die hoof en personeel. 1 2 3 4 

BAIE DANKIE VIR U SAMEWERKING EN BEREIDWILLIGHEID OM DEEL TE NEEM AAN 
HIERDIE ONDERSOEK NA ONDERWYSERS SE REDES WAAROM HULLE WEERSTANO TEEN 
VERANOERING IN DIE ONDERWYS BIED. 
STERKTE MET U GROOT TAAK. 

JAN DE VILLIERS 
NEWCASTLE 
JULIE 
1994 
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