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ONDERWYSRAPPORTE EN BEHEER IN DIE RES
VAl\f SUID-AFRllCA. EN ONDERWYSONT\IIJ!KK~lNG
TJ:I:J\f OPSIGTE VAN BEHEER IN ENGELAND,
V. S .A. EN NEDE~.1LA.ND ..
1940 - 1952.

1. Inleiding:

Dit is in hierdie staditrra gewens dat beheer
in die onderwys 'Nat nie ,epe.sifiek met Transvaal te doen
het nie, maar wel Y.tet die res van Suid-Afrika a sook met
ons stamTande en die

v.s .. A.

behcndel word ten einde die

verloop aldaar na te spoor om te bepaal watter ooreenkoms of teenstelling daar is r1et Transvaal.

I

In hierdie

hoo:fstuk kom dan die volgende vraagstukke onder
bespreking :
(a) Natal: (i) Die Natalse Ondervvysko:mmissie 1946.
(ii) Beheer in die Onderwys in Natal.
(b) Die De Villierskommissie 1948.
(c) Vrystaat: (i) Verslag van die Provinsiale
Onderwyslf.orr.uniss ie 1951.
(ii) Beheer in die Onderwys in die
Vrystaat.
(d) Kaapprovinsie : Beheer in die Onderv~s in die
Kaapprovinsie.
(e) Ontwikkelinp, in Engeland ten opsigte van beheer.

(f) Ontwikkeling in die

v.s.A.

ten opsigte van beheer.

(g) Ontvdkkeling in Nederland ten opsigte van beheer.
2., Natal:
(a) Die NatEtlse Onderwys}c:o:mmissi e 1946.
Die Provinsiale Onderwyskornnissie (Natal)

1). Ook bekend as die Wilkskommissie.

1)

is benoem by Provinsia le Kennisge:Ning No. 59 van
10 Februarie 1944 onder voorsitterskap van die heer
E.C. Wilks en het sy verslag in 1946 ter tatel gel&.

Die Kommissie

~7s

daarop d&t die toenemende

eise van die hedendaagse lewe 'n dringende behoefte na
'n veelsydige opvoeding van,die gemiddelde burger laat
ontstaan het waaraan die teenswoordige onderwysstelsel_, ....
nie kon voldoen nie. l)
Die erkenning wat d eur die werkgewer en die
groot publiek aan die matrikulasiesertifikaat as die
toppunt van

1

n goeie :middelbare opvoeding verleen is·,

het die skole verplig om hulle leergange na die vereistes van die matrikulasie- eksara.en in te rig.

As gevolg

van hierdie toedrag van SE:ke word die behoeftes van
die vele vir die weiniges opgeoffer sodat groot groepe
leerlinge, wat nooit na die tLniversiteit sal gaan niet
vind dat hulle van fasiliteite vir hulle spesialebehoeftes verstoke is.

Die provinsies het pogings

aangewend om sekere Jniddelbare kursusse vir handels en
tegniese leerlinge te verskaf.

Die ontwikkeling van

hierdie soort ondervzys is egter gestrem deur die
tradisionele reaksies van die publiek en deur die
houding van die Unie-onderwysdepartement w at getrag
het om beheer oor hierdie soort ondei'V17S te behou.
Die gevolg was dat die kursusse in provinsiale skole
op die. bestaande eksarrtenlees geskoei moes word en dus
grotendeels tn akademiese kleur noes ·aanneem. 2 )
Die Kommissie is daarvan oortuig dat alle

1). Vers·ls.g van die Provinsisle Onderwyskomitee

(Natal) (N.P. 2-1946), par. 2 en 3.
2 ) • I d. , par. 3.

\

onderwys tn eenheid uitmaak en as tn onafgebroke proses
behoort beskou te word.

Hierdie si.answyse vereis dat

beheer oor die opvoeding van die jeug voor indienstreding, by een ondervvysowerheid behoort t e berus. 1 )
Die Willcskorm:n.issie gaan ook die verskillencle omskrywings
van die term

11

hoer 11 onderwys na en konstateer dat dj_e

afwesigb.eid van enige gesonde opvoedkundige beginsels
met betrekking tot die onderwysverdeling van beheer,
moet enigeen opval wat ondersoek instel na die
organisasie van die Suid ...Afrikaanse onderwysstelsel.,
Daar het dus heelwat verspilling van energie ontstaan
wat met behoorlike koordinering aanleiding sou gegee
het tot resultate wat die leerling en die land as
geheel sou gebaat het. 2 }
Hierdie bevindings van die Wilkskommissie geld
ook Transvaal en is later deur die Interkerklike
Komitee r;estel.
(b) Beheer in die Onderwys in Natal.
In Natal bestaan plaaslike besture net in die
munisipa.liteite en dorpsgebiede.

Daar is alleen
adviserende skoolkomitees in sekere gebiede. 3 )
Dit blyk duidelik volgens Die Natalse

Onder~7s

Ordonnansie 1942 (Ordonnansie No.23 van 1942) soos
geamendeer tot 31 Desember 1955 dat daar van plaaslike
beheer weinig sprake is.

Alle mag en beheer· is by

die Ad:rn.inistrateur wst magte ken oordra aan die

1). Verslag van die Provins:'u:;;le Ondervrysko!!l.itee

(Nat a 1 ) ( N • .P • 2 - 19 4 6 } , -na r • 5 •
2). Verslag van die Provinsiale Onderwyskomitee (Natal)
(N.P,2- 1946),. par. 11 en 12.
3). Provinsisle Administrasie
(Transvaal).

Ko~issie,

par. 74.
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1
Direkteur van Onderwys. ) Al1e aanstellings en

bevorderings ·word @:emaak deur die Adm.inistrateur.

Die

plasslike besture en adviserende skoolkom.itees het geen
seggenskap nie_ B)
Natel het in teenstelling met Transvaal 'n
hobgs gesentraliseerde onderwysstelsel, die

plaasl~ke

liggame het slegs adviserende magte.
3. Die De

Vill~ersverslag

1948.

(a) Inl,eidine.
Die Verslag van die Kommissie insake Beroeps•
onderwys is in 1948 gepub1iseer.
Op 15 Maart 1945 gee die Goewerneur- generaal

opdrag aan dr. F;J. de Vi1liers
.. as voorsitter 1 die here
L~H.L.

Badhsm,

c.H.

Crompton, A. Sinton en professor

J. Orr or~ ondersoek in te stel

:O:a tegniese

en beroeps-

onderwys in die Unie in die algemeen en m.eer bepaald
oor onderrneer die volgende :
n3. Die onderskeie aandeel van die Unie- en

Provinsiale Onderwysdepartem.ente ten opsigte
van beroepsonderwys en tegniese onderwys met
inagnemin.g van :
(b) Die verhouding tussen die werk van die
beroepsko1e vsn die Unie- Ondervvysdepartement
en van die tegniese kol1eges in sover as hu1le
in die gebied van midde1bare onderwys va11
enersyds, en die gewone midde1bare
onderwys,.
aktiwiteite van die provinsies, sndersyds;

1). Die Nata1se Ondenvys Ordonnansie 1942 1
artike1 2 en 3(1).
2). Id., artike1 43(1}.

0~)

Die wenslikheid om die verskillende genoemde

aktiwiteite te ko3rdineer.
~. Die finansiele in:plikasies wat uit voorgenoemde
., 11 1)

voort sprul"t.

Die personeel van die De Vill1erskornnissie het
uit t·wee opvoedkundiges en drie buitestaanders bestaan.
In die inleidingshoofstuk van die verslag word verklc:.er
dat die drie leke- lede van die De Villiersko:mmissie
dan ook gevind het dat tn nasionale uitkyk in ons
Hulle het provinsialisme aan

onclerwysv'Jese ontbreek.

die orde vsn die dag gevind.

Hulle vind ·d5t die

gevestigde belange baie sterlc was en dat die skoolilivl'erhede die belange van die bestaande owerhede teen
.

elke prys verdedlg

.

het~

2)

(b) Die Verhoudinf:. tussen beroepsonderwys en
alge:men_e onderwys.
Die fenome1ale groei van die tegniese kolleges
wat vanaf 1926 tot 1946 net 15q persent ver:r;1eerder het,
toon dat hierdie skole in

1

n bepaalde behoefte

voorsien. 3 )
Die stigting van die juniorhoerskool in
Transvaal Het die ui tp:esproke doel om beroepsopleiding
te verskaf, is

1

n be·wys dat die Transvaalse Onder\i\'";i!S-

departer1ent dan ook in hierdie behoefte probeer
voorsien ..

Die stigting van die juniorhoersl<:ole in

Transvaal het 'n stand van sake teweeggebring wat een
van die oma.iddellike redes vir die ona.ersoek van die

1). De Villierskomra.issie (U.G. 65- 1948), par. 2.
2). Die De Villierskowx1issie (U.G. 65- l948),par. 2526.
3). Id., par. 101-102.
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De Villierskornmissie was. l)
Die Kommissie lewer 'n lang betoog om aan te
toon dat die huidige hoerskoolonderv:ys nie algemeen is
nie en ook nie beroepsonderwys is nie, :maar

1

n rJengsel

wat bes beskou ka.n word as ekademies plus beroepsgeorienteerde onderwys.· 2)
11

Beroe}?sonderwys is nie die teenoorgestelde van

algemene onderwys nie, maar

1

n fase van onderv.rys

waartoe voltydse algemene onderwys noodwendig moet
•

le1..

'7. )·

D

dieselfde

Algemene en beroepsonderwys is dele van
geheel-~spekte

.

van dieselfde onverdeel-

4)

bare proses.n
Die Ko:mmissie se ondersoek het hom tot die
slotsom laat geraak dat die huidige provinsiale middel...
bare en hoerskole met die beEtaande leerplanne nie die
regt e onder1,vys vir elkeen van hulle leerlinge verskaf
en nie kan verskaf nie. 5)
Die faktore wat ten grondslag le vir die wanverdeling van mid del bare leerlinge·, is: 6 )
(i} Die ontoereikende onderwysfasiliteite. daar
duisende leerlinge n~ provinsiale hoerskole en
middelbare skole gegaan het omdat hulle n~rens
anders.kon gaan nie;

----------------------------------------------------------.l). Die De Villierskomraissie (U .G. 65
par. 105.
2). Id., p<:.r. 109.

3). Id,., par. 111.

4). I ct., par. 113.
5). Id., 9ar. 124.
6) • Id., par. 19

-

21.

-

1948),
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( ii) d'ie ongerdldheid van die· beroepskole wat die

stig.,.'f118. van arm s!::ole gedra het;
(iii) die gebrek aan georganiseerde beroepsvoorligting ..

Skrander leerlinge noes na die provinsiale

hoerskole gaan en die dorr.:rr:1es na beroepskole wet
nstuurlik rn nistasting is dat die minder intelligente kind noodvvendie-; praktiese aanleg het en dat
prsktiesaangelegde leerling noodwendig die minder
intelligente leerling is;
(iv) die besorgdheid deur die provinsies oor die
welsyn van die provinsiale inrigtings;

en

(v) die stelsel van dubbele behe.er wat mededinging
en algemene antagonisne tussen provinsiale naprimere skole en

beroe~)sopleidingsinrigtings

veroorsaak.
· Die Kormnissie het besef c'dat enige :9oc;ing om
tegniese en beroepsopleidingsfasiliteite te verbeter
-wat nie gepsBrd gaan r1et
op

rn

paging on toestande wat

die oomblik tn gesonde verhouding tussen algemene

en beroepsondervvys onmoontlik maak, te vervvyder
.

.

..

kortsigtlge helwe maatreels sal wees.

nie~

1)

Die Ko:rr.un.issie beoog die oj>voeding van die hele
mens en hoewel dit nie so gestel word nie, in
beroepsgerir;te skole, wa;t sowel die bree as die
enge bet ekenis van beroep saal!wat, d. w, s.

vt

beroeps-

georienteerde opleiding met Jn voldoende Hate van
voortgesette algemene ondervv'YS• 11
Dit is waarskynlik om hierdie breer doelstelling te verwesenlik dat Transvaal na die Oor-

1). Die ·De Villiersverslag (U.G. 65 - 1948), par. 153.
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sese Sending gekoJ:l.l het met. sy gedifferensieerde
middelbare onderwys en sy komprehensiewe hoerskole.
(c) Die nuwe nasionale onderwysskema.

Onder die voorgestelde nuwe nasionale skema
word die leer1inge as volg in die verskillende sko1e
ingedeel
3 - 5 plus

Kleuterskoo1, opsionee1, op verEmtwoordelikheid van die staat.

5 - 12 :plus: Laerskool, verpligte onderwys.
12 -15 :plus: Juniorhoerskool, ver:pligtend vir almal.
15 ~17 plus: Seniorhoerskool of beroepshoerskool of
werk T:1et verp1igte voortsettingsoncter"tvys.
17 -18 :plus: Voor- universiteitskursus of gevorderde
beroepsonder\1\'YS•
18 plus

Universiteite en Onderwysopleidingskolleges. l)

Die vernaamste punt van die voorgestelde skero.a
is die skerp en duidelike verdeling tussen voltydse,
basiese 1 algenene onderviJ:ys en beroepsonderwys of
beroeps- (of akademiese-

georienteerde onderwys.

'n

Nm·ve struktuur is geske:p om die ongesonde verde1ing uit
die weg te ruiro..
(d) Die beheer van die onderwys.
Die De Villiersl-cor.urlissie het, volgens sy eie
woorde,

11

ernstige oorvveging geskenk aan die vraagstuk

van die toekomstige beheer van onderwys en, hoewel
hy van mening is dat die ideale toestand tn enkele
nasionale o•nerheic1 net die nodige desentralisasie sal
wees, het hy aangeneeH dat hierdie sentrale beheer ou

1). Die De Villiersverslag (U.G. 65- 1948),

~ar.

226.

195
die oo:mb1ik nog nie !,)rakties uitvoerbaar is nie en dat
die een of ander ko- ordinerende stelse1 gevind 1:.1oet
word.

Die Korn..missie bevee1 derhalwe aan dt:<t die

provinsies behoort voort te gaan om a1le laer- en
middelbare (algemene} onderwys (dit is, die kleuter-,
die 1aer-, die juniorhoer- en die seniorhoersko1e) te
administreer en die ·sentrale regering al1e beroepsonderwys met inbegr1p van die landbouhoerskole. 77 l}

(e; Nasion&le Koordinasie van die onderwys.
Die De Villierskownissie sien rn sentra1e
koordinerende gesag as die eni~ste oplossing onder die
huiclige omstandighede omdat beheer van a11e onderwys
deur tn enkele sentrale owerheid prakties onuitvoerbaar is.

2)

Die Kornrnissie meen ook dat soronige van die

,.

belangrikste aanbeve1ings wat in die vers1eg gedoen is,
slegs behoor1ik ui tgevoer kan vwrd as dit deur die
invloed en gesag van so

1

n koordinerende liggaam

ondersteun word. 3)
Die

haa1 in sy vers1ag die be1eid
4
aan wat die v.s.A. in hierdie verband gevolg het. )
Kor~~issie

In die v.s.A. is ondervvys 'n verenigde funksie vir
elke Staat.

Sedert die begin van die hui'dige eeu is

daar egter ook in die V.S.A. in toenemende mate
behoefte gevoel aan

1 11

eenvormige onderwysste1sel

1}. Die De Villiersverslag (U.G. 65 -1948), par. 321
en 322.
2). Id~, 2022- 2023.
3}. Id., par. 2024.

4}. Id., par. 2026 - 2029 •

.Interkerklike Komitee : Nenorandu:m, 14.

196.
As gevolg van bemoeiings in hier-

vir die hele land6

die rigting is daar in 1917 die National Vocational
Education Act (of die Smith -Hughes Act) op die wetboek
geple.as.

Hierdie "Vvet het 'n Federele Raad van Beroeps-

onc1erVI.rys ingestel met bevoegdheid om hulptoelaes aan
State te beta.al uit geld wat deur nOongress 11 vir die
bevordering van beroepsonderwys toegestaan is.

Die

sar1ewerking tussen die v.s.A.- onderwyskantoor en die
state berus op vier fundam.entele begrippe :
(i) dat beroepsonderwys vir die nasionale welsyn
noodsaaklik is en dat dit 'n funksie van die
Federale Regering is om die State aan t e moedig;

(ii) dat federale fondse nodig is om die le.s van
die verskaffing van die diens op 'n billike ·wyse
onder die State te verdeel;

..

'
)
( J.J.l

dat die Federals

Regerin:R~

wat belang het by

die sukses van beroepsondervvys rn Plate van beheer
oor hierdi e

~'';erk

behoort t e kry;

en

(iv) dat sler;s deur die skeppine:, van so rn
verhouding tuss en die sentra le en plc-,s slike regerings
beter en eenvorniger standaarde van onderwysdoeltreffendheid verkry kan word.
Die oplossing wat die V.S.A. gevind het, doen
dan 'n r1oontlike gedragslyn vir die Unie a an die
hand volgens die De

Villierskomr~issie:

( i) Die heroordrag van alle beroepsondervrys a an
die provinsie.s.
(ii) Die betaling deur die Sentrale Regering aan
die provinsies van die crootste gedeelte (indian nie
die hele bedrag nie) van die koste ven hierdie soort
middelbare onder1Nys, en
(iii) Die .skep1Jing van

rn

Nssionale Raad

01~1

berOeiJS-

197.
onderwys op_ 'n Unisle basis te koordineer en toesig
daaroor te hou.
Die Komra.issie ken egter net soos die Van der
Horstkormnissie l) en die Rooskom:missle·, nie aanbeveel
dat die tegniese kolleges oorgedra word nie. 2 } Die
Kornmissie gaan nog verder, en ter stawinr:: van sy
standpunt konstateer hy dat in die huidige ontwikke·lingstadium van tegniese kolleges 1 met ontrent t 1vee
jesr na natrikulasiepeil 1 volvvasse- onderwys, ens.,
hulle oordrag nie geregverdig sal wees nie.

In

werklikheid bepleit die kornmissie verdere oorvleueling
tussen 11 tegniese kolleges en 9 universiteite op
die na- matriekvlak.
komp1isering dus. 3 )

Nog verdere oorvleueling en

Die Interkerklike Kon.itee meen tog dat die
alternatiewe op1ossing van die De Villiersvers1a·g die
kern inhou van 'n gesonde op1ossin« van die vraagstuk van die ondervvrysbeheer 11

Die voordele van so tn

.
. vo 1 r;en_e
d
.
b lB.~
. d 4)
ree.• 1 lng
sou d le
op l osslngs

.

( i) Alle mid del bare onderwys sou dan ten m.inste

in die vier provinsies ·weer as een organiese geheel
behartig kon vmrd onder een enke1e behee;r.
{ii) Beroepsonde~~7s sou dan op nasionale grond-

slag behartig kon word.
{iii) Die Sentra1e Regering sou deur ..middel van
subsidies wat onder sekere voorwaardes betaal kan

l). Die Universitei tskonn:nissie van 1928.

2). Die De Vi11iersvers1ag {U.G. 65 -1948}, par. 2031.
3). Interkerklike Kom.itee : Memorandum, 14 - 15.

4}. Ibid.
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word, doeltreffend beheer oor die beroepsonderwys
uitoefen.
(d) Dit sou cUe provins:lale administrasies in staet
ste1 om die nodige gedifferensieerde onderwys deur te
voer.
Die Korrwlissie bevee1 aan dat 'n nasiona1e
onderwysraad ingeste1 worc3_ wie se konsti t~sie, bevoegdhede en funksi es by Wet van die Par1e:ment o:mskryf r.10et
word en dat die sekreteriaat van die raad die UnieDie Nasionale
onderwysdeparte:.ment moet wees. 1 )
Onderwysraad sal sa.srmgestel word uit :
l •. Die Sekretaris van Onderwys, voorsitter.
2. Die vier hoofde van die Provinsiale Onde:rvv-ysdepartemente.
3. Vier verteenvmordir:;ers van die S.A. Onderwysverenigings genomineer deur.hu1 Federa1e Raad,.
4, Een verteemwordiger van die Vereniging van
Tegniese Kolleges en die Fed era sie van Tegniese
Kollege- personee1verenigings.
5. Een ·verteemwordiger van die Beroe:;skool vereniging.,
6. Twee verteenv:oordigers van die Universiteite.
7. Twee lecle, benoem deur die Ninister, een
verteemvoordigend van die be1ange van die
vervaardiging~nywerhede,

handel en 1andbou en

een verteenwoordiger van die georganiseerde
··-.,

arbeid.

s. Twee 1ede benoem deur die

l~Unister

weens hulle

spesie.le kennis vsn c1ie een of ender tak van
die onclerwys. Z)
~-------------

1). De Villiersverslag (U.G. 65 -1948}, par. 2036.
'

.

2). De Villiersverslag {U.G. 65 -1948), par. 2037.
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Die runksies van die Raad moet onc1er:rileer wees:
1. Die vasste11ine; van die bree beginse1s van tn
a1gemene onder\vysbe1eid vir die Unie.
2. Die koordinasie van die verskillende onderwysdienste.
3. Die opleiding, diplomering, aanstelling en
registrasie van onctervvysers
en hu1 diensvoor..
waardes (kwa1ifikasies, salarisskale, pensioene,
ens.)
4. Die installing en bevordering van wetenskaplil{e
navorsing

o' onderwysgebied.

5. Om wetgewing vir die Parlenent oor

onder~t;;rs-

aangeleenthede op te ste1 en na te gaan.
6. Om sistematies aantekeninge ert statistieke oor
alle onderwys in die Unie te hou.
7 •. Om oor alle sake wat spesiaal deur die Regering,
die P:eovinsia1e owerhede o:f die Par1ement na. hom
.
1)
verwys word, versle,r; t e do en.
Vir ell\:e besluit of aanbevelinr.; van die Read
moet die goedkeuring vsn die Minister van Onderwys
A.

2)

verkry word wearna dit krag van wet ssl he • . ·
Tot dusver het daar van die De Villiersaanbeveling alleen dit tereggekom dat die Transvaalse
Administrasie 'n professionele Onderwysraad vir die
TrEmsvaal in ·werking g estel het.
Verskeie Provinsiale Ondenvysadninistrasies
het ongunstig op die aanbevelings gereageer.

Die

reaksie skyn gemotiv,eer te wees deur die vrees dat

1). De Villiersverslag (U.G. 65 -1948)t par. 2039.
2). Id., 2040.

200.

met die instelling van so •n raad die outonomie van die
provinsies prysgegee sou word. 1 ) Die status quo word
dus gehandhaaf •.
{f) .9.£1-eiding van Onderwvsers.
Die De Vil1ierskommissie het bevind dat die
b1anke onderwysers ten tye -van hul1e ondersoek in 15
opleidingskolleges, 8 universiteite of universiteitskolleges en twee tegniese ko11eges en een privaat
inrigting opge1ei

~Nord.'

2)

Die

~rftien

opleidings-

ko1leP:;es (waarvan vier in Transvaa.l) word geadministreer
deur die Provinsies.

Die Km:rrnissie bevee1 aan det die

huidige op1eidingsko1leges, onderwysfekulteite van die
universiteite en· onderwyserso_;Jleidingsc::,fde1ine;s van die
tegniese ko11eges, waar dit ook a1 moontlik is, in
op1eidingsinrigtings omskep

word~

wat samestellende

kol1eges van die uni versi tei te sai.. ·wees. 3 )

Verder

word aanbeveel dat die minimma van twee jaar op1eiding
tot 'n nininmn. van drie j aar verhoog word. 4)
4. Vrystaat:
(a) Vers1sg van die Provinsia1e Onderwysko11missie
(Pretorius Kornplissie}

t

1951.

Die Provinsis1e Onderwyskort'\Il1issie van die
Oranj e- Vrystaat het onder voorsi tterska:? van die heer

W.J. Pretorius gestaan.
Die Pretoriuskommissie stel dit dat die
verde1ing op onderwysgebied·nie op pedagogiese grond-

1). Meiring: Die Dilemma in ons.Onderwysbeheer,
(Die Skoo1blsd, November 1950).

2). Die De Vil1iersversl&p (U.G. 65 -1948), par. 1509.

3). Id., p&r. 1521.
4). Id., par. 1527.

201.
slag berus nie
91

Di t het 'n ongelukkige verdeiing van die ondervvys

teweeggebrine; wat met die verloop van die jare nie
alleen rn onheilige kor:1:petisie tussen die Unieonderwysde:Qartement en die Provinsiele Ondervv-ysdepartenente laat ontstaan het nie, maar

V~:at

die

onclervvys en die opvoeding van die j eug .selcer onlJerekenbaar geskaad het en vir die Staat groot en
.

.

1)

onnodige uitgawes opgele het."
Die Pretoriuskorllillissie het tn diepgaande
ontleding gemaak van die vraagstuk van Uniale en
Provinsiale Beheer.

Die getuien5.s wat hulle ingewin

het kan onder die volgende hoofde saamgevat en ingedeel
word. Z}
1. Uniale beheer van alle onderw;srs.
2~

Uniale beheer wat betref onderwyswetgewing wat
moet' geskied op inisiatief van

1

n vakkundige

Uniale Onderwysraad, net provinsJ.ale aclElinistrasie
van die onderwys.
3. Provinsisle behe.er van alle voor-universitere

onderwys; d.w.s. tot ongeveer die l8de lewensjaar van die leerling.

4. Provinsiale beheer wat betref wetgewing en
administrasie maar 111et die Uniale owerheid
verantwoordelik vir alle finansiele verpligtinge.
Die oorweldigende meerderheid getuies voor die
Ko:mmissie het die behoud van provinsie.le beheer nieteenstaande die nadele wat dit aankleef, soos bv. die

1). Provinsiale OndervvyslwnlmiElsie 1951 (0. V.S.),

par. 50.

2). Id., par. 5l.
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gebrek aan korrelasie tussen die provinsies 1 die uiteenlopende standaerd van werk wat in die prim&re sko1e van
die

verskil1e~de

provinsies aangetref word, die nade1e

vir die ouers by verp1asing en die van aanpassinG van
leer1inge in 1aer en mic1de1bare skole in verski1lende
provinsies, die moei1ikhede wat ouers wat uit een·
provinsie na tn ander verhuis ondervind in verband met
beurse, toelaes, vry boeke, ens., en die oorvleue1ing
van die werk van die Unie- onderwysdeparter1ent end ie
1
Provinsiale Onderv~Jsdepartement. )

..

.

Die getuies wys o:p die gebre1c aan koordinasle
van die verski1lende onderwysste1sels van die vyf
onder11vysdeparteuente.

Die gebrek kan verhe1p ·word

deur die instellinf'; van

1

. 2)

n Na sionele Ondervvysraad.

Na sorgvu1dige oorv.reging van die getuienis het
die Pretoriuskorilill.issie

~s

volg aanbeveel ten opsigte

van.beheer. 3 )
1. Die Provinsiale Adr1inistra sie b1y verantwoorde1ik
vir
(a) a11e 1ser onderv·ys;
(b) alle middelbare onderwys, behelwe suiwer
tegniese onderwys d.w.s. al1e vorme van
beroepsonderwys wat met die wetenskep en
tegno1ogie in verband staan, waarvan die
regstreekse doel is om die individu toe te
rus vir die een of ander nywerheids1oopbaan
of ambag;

1)~

a1le vakonderwys vir dogters, soos

Provinsi<?le 9nderY;yskommissie 1951 (o.v.s.),par. 54.

2). Id., par. 56.
3). Id., par. 63.
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dit tans gegee word deur die Unie-Onderwysdeparte:rnent;

en alle gespesialiseerde handels-

onderwys ..
Die Administre sie beyvver hom vir 'n Ne.sionale
Onderwysraad wat suiwer adviserend is en waarvan die
meerderheid van die lede van die Raad uit vakkundiges
Die Raad sal die Unie- Regering en die

bef!taan.

Provinsiale Adainistrasies bedien van raed i.v.m. aangeleenthede soos die volgende: l)
(i) die groot Grondbeginsels en grondslae van rn
unit.le onderwysbeleid en onderwysstelsel;
(ii) 'n gesonde koordinasie tussen die verskillende
stelsels en rigtings van die ondervrys in ons
land;
(iii) wetenskaplike navorsing op die gebied van die
onderwys in al sy vertakkinge;
( i v) c1ie sist er'18ties e opstel van rekords en
st·atistiek van die onderwys;
(v) die Ol)leiding, diplomering en registrasie van
onderwysers en die goedkeuring van opleidingsentrurn.s;

en

(vi) salarisskale en diensvoorvvaardes van
onderwysers,
Die voorgestelde oplossing, naamlik 'n
Nasionale

Onderwysraad~

van ons onderwysprobleme is

tot op die tydstip di~ nees diep~aande deur die
Pretoriuskonn:nissie behandel.
Ook die Vrystaatse ko:r;rr.a.iss ie beveel dus aan
dat die status quo gehandhaaf word en dat 'n Nasionale

1). Provinsiale OnderwyskoJ:lJT:1issie 1951

(o.v.s.) par.66.
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Onderwysraad wat suiwer adviserend moes wees, ingestel
moet word.
(b} Beheer in die onderv,'Ys in die Vrystaat.
Die bestuur en beheer van die onderwys berus
by die Administreteur wat 'n Direkteur van Onderwys
onder sy beheer het.

Laasgenoemde

oe~en

die bevoegd-

hede uit wet by Ordonnansie aan hom ver1een is. l)
Die ste1sel van skoolrade, skoo1ko:rnr.lissies en
beherende liggartie in die Vrystaat toon groat ooreenko:ms
met die van Transvaal.
Die Vrystaat is in skooldistrikte

ingedeel~

elk met tn skoolraad bestaande uit van 5 tot 9 1ede.
Die 1ede van 'n raad vir sn distrik word gel<ies deur
die skoo1korlitees binne die betrolcke skoolraadsgebied
en nie soos in TrBnsvaa1 deur die ouers van skoo1gaande
kinders ni~. 2 ) Die skoolraadsgebied~ is enders as in
Transvaal beperk tot een of ml=ler gemeentes van die
Nederduits- Gereforr1eerde Kerk. 3 )
Die pligte van die skoo1rade is
in

Transvaal~

diesel~de

as

behalwe dst 'n raed nie inmeng :met die

benoeming van onderwysers deur 'n ko:mmis,sie nie. 4)
Die

skoo1kor~issies

bestaan uit vyf of sewe

°
5)
. ore~ d eur d.J.e ouers ge1o.es.
l e"de en w
0

In hoofsaak

';!

is die pligte diese1fde as in Transvaal.

1). Die Ordonnansie op Onderwys, 1954

artikels

(.~

(1} en 3 ( 1).

2). Id., art. 5 en 6 ..
3). Id., art. 4 (c).
4). Id., art. 20.

5). Id., art. 22(1) en 23(1).

Die

(o.v •.s.),
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kor.w1issie bepaal egter net inae;ner1ing van cUe miniaun1
1engte van die skoold.ag en in oor1eg met die hoofonder'l.\'yser die skoo1ure, met c1ien verste,nde dat die
betrokke skoo1raac1 ander skoo1ure kan vasstel.
skoolkommissie stel

1

1)

Die

n besoekkon:n11issie aan, wie se plig

di t is om een naal per skoolkvvartaa1 die skoo1 -be
2)

besoek ..

In Hoofstuk I van Die Ordonnansie op Onderwys
1954 3 ) word "ouer" gedefinieer as die persoon wet
wettic; verc:;ntwoordelik is vir die opvoeding van 'n kind.
In Hoofstuk IV D iVOrd die skoo1p1ig be:paal tussen die
ouderdo~~e

van 7 en 16 jaar in

skoo1, tensy 'n kind

001

1

n openbare of 'n private

bepaalde redes vrystelling

In die praktyk betaken dit c1et die ouer se

geniet.

verantvmol"delikheid nie
·nie - sy kind :r10et na

1

1

n vrye verantwoorde1ikheid is

n openbare of

1

n private skoo1.

Die openbare skole behoort prinsipieel nie aan die ouers
nie en die ouer kan dus nie voorskryf hoe sy kind moet
opgevoed vord nie.
Die getuies voor die Pretoriuskoramissie was
oortuigend ten gunste van plaas1ike beheer deur skoo1rade en skoolkommissies. 4 )
Daar is aangevoer dat:

(i) die sko1e prinsipieel aan die ouers behoort;
(ii) die kind

vol~ens

die doopbe1ofte en verbonds-

1). Die Ordonnensie op Onderwys 1954 (o.v.s.),art. 26a
en b.
2). Id., art- 26(f),

3). Ordonnansie Nr.l6 van 1954 .•
4}. Provinsiale Onc1erwyslcmnrnissie 1951 (o.v.s.), 90,
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.

gedagte ook aan die Kerk behoort en daerom
het die ouer en die Kerk eerste seggenskap
oor die kind en sy opvoeding en onderwys en
kan hy dit slegs behou en deur raiddel van
skoolrade en skoolkorrm1issies wet deur die ouers
gekies word om te waak oor die belange van die
skoal;
(iii} dat onderwys en opvoeding te veel die aard van
'n plaaslike aangeleentheid dra om plaaslike
beheer uit te skt:::kel, die plasslike liggame
vor:m 'n gesonde slcakel tuss en die ouer, publiek
en die departement van onderwys;
(iv) dat dit die :9lig van die ouers is. em te eis
dat die

onder~~s

en opvoeding van die skoal

ooreenkomstig hulle Christelike an nasionale
lewens- en ·•iNereldbeskouing geskied en dit die
beste behartig kan i.\'Ord deur plaaslike liggame;
dat die ouer dus die reg van seggenskep het in
verband met die· plek wa8r die kind onderwys
ontvang en in verbemd :rnet die inhoud van die
onderwys, die benoeming van die ondc:rwyser, en
die wyse waarop die ondervvys verstrek ·word; en
(v) dat die plaaslike inisiatief wat in die
Vrystaat besonder veel gedoen het t er bevordering van die onderw3rs, · geskok en geder1p sal word
deur die afslcaffing van rade of ICom:m.issies. 1 )
5. Kaapprovinsie : Beheer in ,die onderwys.
Die sentrale beheer berus by die Administrateur
met 'n Superintendent- generaal van Onderwys e.s hoof
1). Hierdie betoog toon groot ooreenkoms met die C.N •. o.-

standpunt.

van die DeparteEent van Onde::t"\'JYS. 1)
Die Administrateur stel skooldistrikte in wa·arvoor skoolrade saar1gestel word. 2 ) Een lid word vir
'

elke wyk in 'n afdelingsraad aangestel, een lid deur die
afdelingsraad, een deur die munisipale read en die
Administrateur stel die ander ae.n.

waar die distrik

nie dieselfde grense as 'n afdelingsraad het nie v\Drd
twee- derdes verkies, die afclelingsre.ad of munisipeliteit stel een aan en die Administrateur benoem die res.
Die

ki~sers

is diegene wat verskyn op die afdelings-

raadsk:leserslys of yarlenentere kieserslys.
raad word vir vyf jaar saan1gestel.

Die skool-

Die skoolrade

beheer alle nie- sektariese skole in die distrik.
skoolrade het nie veel

r~1ag

Die

nie.

,Die Skoolkomitees. bestaan uit drie., virf of
sewe lede en word verkies deur die ouers. 3 )
Die
skoollcomi tees oefen slgemene toesig oor die skool uit.
Die skoolkomitee benoem iemand om rn vakature te vul en
die raad stuur die benoe:ming saam met sy eie aanbeveling na die Departernent wat dan tn aanstelling mask .. 4)
'In Transvaal is die J>osisie omtrent dieselfde behalwe
dat die aanbevelings vir personeel ook deur die
skoolrade hanteer word.
6. Ontwikkeling in Engeland ten opsigte van beheer ..
Voor 1944 het die Britse onderwysstelse1 drie
aparte kanale gehad: 5)
1). Kaap:provinsie, Onderwysordonnansie 1956, art. 3
en 4.
2). Id •. , Hoofstul\: 2.
3}. Id.~ Hoofstuk 3.
4), Id., art. 81(l)(a).
5). Moehlman & Roucek : Comparative Education, 110.

I
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(i)·Die Council School vir seuns tussen 5 en 12 wat
skoolgeld ra.oes beta.al.
(ii) Die kerkskool ..
(iii) Die Public School wat in v,rerlclikheid 'n prJ.vate
skoo1 vir kinders van 5 tot

9

en weer van

9

tot 18

Hierdie skole het vir tn uitgesogte groep

was.

gesorg •.
Die Onderwyswet van 1944 is ontwerp terwyl Groot
Brittanje in

1

n stryd tot die dood gev;ikke1 is, en het

heeltenal weggebreek van die tr£,disie wat slegs die
,

elite die geleentheid g ebied het om gebruik te Y.'l.aak van
sekondere en universltere- oplelding.

Sosiale gelyk-

heid vwrd toegepas en die doel is om dle geleenthede te
bied waar die vennoe bestaan. 1 )
Vier tipes skoolpleas:

spesialiserin~

vind nou

2)

(i) Die Grammar School ter voorbereiding vir diegene
wat na kolleges vvil gaan o:m die verstand te ontTilikkel,
1

n akadeFliese rigting.
(ii) Die tegniese skool vir diegene wat die

industriee, handel of sakewereld wil ingaan.
{iii) Die landbouskool vir voorneBende boere.
( i v) 'n Alge:r:ene skool vir cUe groot r:1eerderheid met
sy uitgebreide leerplan wat opleiding vir die
familielewe, werk en sosiale verhoudinge kornbineer.
Die belangrikste verandering in die verhouding
tussen sentrale en plasslil-ce outoriteite is ge:m.aak
in die eerste afdeling van die Onder'i''.'yswet van 1944.
Die Board of Education word nou vervang deur 'n

l). :Moehlman & Roucek: Com:Darative Education, 16.
2). Id., 17.
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:rvanisterie van Ondervvys onder

1

n Minister v;a_t lid is

van die Kabinet.
Sy plig was:
71

to promote the educo.tion oft he people of England

and Wales and the progressive development of
institutions devoted to that purpose, c.nd to secure
the effective execution by local authorities, under
his control and direction, of the national policy
for provlding a varied and comprehensive educational
service in every area." 1 )
Hier het ons dus te doen met 'n sentrale beleid
met die k1em op gedesentraliseerde administrasie van die
plaaslike ovJerhede.

Die sentrale beheer berus by die

Minister van Onderwys bygestaan deur die Parle:mentere
Sekretaris.

Die Hinister oefen groot invloeo. uit op

die ont'wikkeling van 'n nasionele onde'rwysbeleid.

Sy

departement: (1) inspekteer skole en rapporteer oor
hulle doeltreffendheid;

(2) dien as die ]'l:inister se ·

plsa slike verteenwoordiger in adr<.linistrat iewe sal::e;

en

{3) ad vi seer die J\Unister i .;v .m.• opvoedl';:undige vraagstukke.

2}

Die aantal plaaslike owerhede (Local Education
Authorities= L.E.A.'s) is verrainder van sowat 300 tot
14:6 - 63 distrikte {counties) en 83 munisipaliteite
{boroughs} - met die doel om die swakker owerl1ede uit

1) .. Kandel

rrhe New Era.:inEducation, 135.

Cramer & Browne : Contemporary Education,. 66.
Meyer : The Development of Education in the
Twentieth Century, 173.
2). Meyer : Ibid.
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te skakel daar die groter owerhede beter doeltreffendheid meebring.

Verpligte onderwys strek vsn vyf. tot

vyftien jaar met die doel om dit te verhoog na sestien
.
1)
so dra d&ar genoegssr1e ge b oue en on d erwysers ls.
Ondervvys word in Engeland en Wallis geadr:1inistreer deur 'n mengsel van gesentraliseerde bestuur
insake bree beleidsake en plasslike selfbestuur wat die
besondere beleid betref.
Hoewel die Minister die bree beleid ste~word
{.(root sorg gedra dat die L.E .. A. t s selfbestuur het.

Die

Ivanister van Ondervvys besit geen skole en stel ook geen
onderwysers aan nie.

Weens die tradisie wat opgebou

is, is dit twyfelagtig of die Minister en sy personeel
kontroleer en rigting te gee" baie sterk

die mag om te

n

sal toepas.

Die L.E.A.'s beskik inteendeel oor groter

magte.

2)

Die Minlster van Ondervvys verleen ge1delike
hu1p ae,n dle L.E.A. 's tot 'n ns.ksinum van 85 persent van
cUe parle:r1entere ondenvysbegroting en dit word toegeken
ooreenkoms-tig die finans lele drakrag v<:u1 die plaasl:tke
onderv'.'ysliggame en geskied as volg:
60 per sent vir algemene onderwys.
'75 per sent vir gevorderde beroe:osonderwys.
3)

100 per sent vir r.J.e1lc en skoolr1e al ty e.

Vryv·dllige verenigin.gs soos godsdienstige

1). Cramer Sc Browne: Contemporary Education, 66.

2). Id., 69.
Kandel: The New Era In Education.
study~

A Comparative

136.

3). T.O.D. Verslae van Oorsese Sending, 4'7.
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verenigings en filantropiese organisasies speel tn
prominente rol.
Hoofonder\1\.rysers organlseer hulle skole na hulle
eie r.oeddunlce en geen poging word aangewend deur die
Min3.ster om aan die o.nderwysers te dilcteer aangaande
sulke sake soos

leerplanne~

en handboeke nie.

leergange,

onden~ysmetodes

Die Minister staan onderwysers by

deur ha.ndige pamflette en omsendbriewe uit te

~eik. 1 )

Verantwoordelikheid vir die plaaslike ad:ministrasie van die ondervvys berus by die 146 rade.

Die

tradisionele tweeledige stelsel ven elementere onderwys
vir die ma ssas en .sekondere onderwys vir 'n minderheid
is vervang deur 'n duidelilce stelsel wat as volg uiteengesit is deur die wet. Z}
HThe statutory system

O:f

public education shall be

organized in three progressive stages to be knov.-n
as primary educstion, secondary education, and
further ec1ucation;

a.ncl it shall be the duty of the

loce.l education authority of every area, so fa.r as
their powers extend, to contribute towards the
s:piJ:<itual, moral, mental Emd physical development
of the community by securing that efficient
education throughout these stages shall be available
to meet the needs of the population of their area."
Dit sou vercter die plie; wees van plaaslike
outoriteite o:r1 primere en sekondere skole te voorsien: 3 }

1). Cramer & Browne : Conte:n};lorary Education, 69.

2). Ministry of Education: A Guide to the Educational
system of England and Wales.
3) • Ibid.
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11

sufficient in nmnber, chc.ra ct er, and equipment to

afford for all pu:9ils opportunities for education
offering such variety of instruction end training
as may be desirable in view· of their different BP-'es
~~
'
abilities, and aptitudes and of the different
:periods for which they rnay be expected to renain
at school, including practicsl instruction and
training appropriate to their respective needs. '7
Die L.E.A. t s hou toesig oor die onderwys; stel
Onderv.;ysltomitees aan wet belangrike ·werk verrig.

Die

meerderheid van die lede v&n die Onderwyskomitee meet
lede wees van die read;

die ander is gewoonlik

prominente burgers wat belews stel in onderwys en wat
bekend is met die opvoedkundige behoeftes van die
Die L.E.A. stel deurJ.'11iddsl van sy Komitee tn

distrik.

Hoof Onderwysbear1pte of Direkteur van Onderwys aan wst
dieselfde magte het as die
die

v.s.A.

Su~erintendent

van skole in

Onder hom is tn a&ntal skoolins·oekteurs

wat deur die L.E.A. aangestel is.

(Hierdie ins:yekteurs

moet nie verwar vmrd I1et Hsar lvlaj estei tse Inspekteurs
nie.}

1)
Ell{:e L.E.A. moet voorsiening naek vir alle

onc1erwys in sy gebied tot 0:0 die sekondere vlak.
Elke sekondere skool het •n raad van
11

governors 11 wat die onderwysers aanstel.

Oor die

algemeen gee elke :plaeslike gemeenskap heelwst aandag
aan die werk en die planne vsn die L.E.A. Plasslike
munisipale verkiesings bring dan ook mee dat lcandidete
hulle opinie moet ui t spreek i. v .m. opvoed}\:undige

1}. Oramer & Browne: Conte:·l:Porary Educstion 1 72.
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proj ekte en beleidsake·.

1)

Vrywillige groe:pe het skole en inrigtings op
haas elke terrain georganiseer.
,

1

Meeste vsn die

voluntary" skole, w&.arvan daar 10,000

o~J

die primere

'

vlsk is, word instendgehou deur die Kerk van Engeland
en die Roomse Kerk.

Die

11

vo~untaryn

skole word

finansieel gesteun deur die L.E.A.'s en in smmaige
gevalle deur die Ministerie.
hang af van die beheer

WE~t

Die finansi~le hulp

oor hulle uitgeoefen word

deur die L.E.A. of die Ministerie.
Daar is verder nog die onafhanklike skole soos
dle bekende 11 Public Schoolsn. 2 )
In 1945 keur Skotlt:tnd oolc sy t eenhanger van die
Engelse Wet van 1944 goed.,
Hierdie maatreel is stellig een van die groot
omvatt ende onderwyswette wat in die j ongste tyd ontv:er:;>
is - nthe greatest piece of legislation in educational
history. '1
Die onderwys is in Engeland tn nasiona1e saak,
die beplanning, voorsiening en bevordering daarvan is
die verantwoordelikheid van die sentrale regering.
Die uitvoering daarvan berus by die 146 L.E.A.'s
onder leiding en toesig van die },Iinister se de1;artement.
Hier is dus tn stark gedesentraliseerde stelsel.

Die

hvee beginsels ten opsigte van nasionale beleid en
plss slike 1Jeheer vor.n die kern van die hele wetgewing.
7.

Ontvvikk~ing

Die

??

in die v.s.A. ten opsJ.:_gte van beheer.

Na.tional Education Association 11 het in tn

1)! Cramer & Browne -: Conterr1porary Education, 73.

2). Id • , 75.

2l4.
navorsingsbulletin in 1944 aanbeveel dat die staatsdepartei:J.ente in ooreen.stemming met die wet, minimu:m
standaerde en essensiele regulasies vir die onderv,rysers
en skole van die Staat moet bepaal;

die distribusie

van Staats- en Federals fondse noet hanteer,

1

n stelsel

van skoolverslae, rapports en waardebepalinge in stand
hou, en voorligting_en leiding gee i.p.v. uitvoerige
voorskrifte te naak. l)

Die doel van die aanbeveling

was om groter eenvormigheid in die verskeidenheid van
onderwysreelings in die

v.s.A.

te verkry.

Plaaslike belasting veral op
die bron van inkomste.

eiendo1~1

voorsien

In 70 persent van die skool-

distrikte word sodanige belastings gehef.

Dit bring

egter 'n ongelyke verdeling van finansiele hulp mee
weens die groot plaE;slike verskille in eiendomswaardes
van streek tot streek.
ook van

1

Die leerpian varieer gevolglik

n beperkte enge onderrig in die ann gebiede

tot tn verrykte en bree progran in die 'Nelgestelde
gebiede.

Onderwysopleiding hang ten nouste saam met

die onvang van die finansiele steun van_ die skooldistril\:. 2 )
Om hierdie swakhede ui t te skakel to on
die huidige skooladministrasie tn defnitiewe neiging
tot algehele beheer en ondersteuning deur die Staat.
Die onderl:'lrysstelsel verskil vsn Staat na Staat in die
V.S.A. 26 van die State het 'n distriksorganisasie, 9
tn dorpsorganisasie en in 12 word die onderwys direk

deur die Staat gesteun en beheer•

Die neiging is tans

dat die Stat~ alle skole beheer. 3)

1). Cramer en Brovvne: Conte:cl~;>orsry Educ5tion, 45.

2). lioehlman & Roucek: CoH:parative Education, 56.
3). Drake: The Anerican School in Transition, 16.
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Hier is dus

1

n neiging tot sentralisasie.

Die versl.:illende State is baie op hulle reg
gesteld

Oill

hulle eie onderwysseke te reel en te beheer.

Waar die Federale Regering gelykvoraigheicl wil bewerkstellig, het hy net teenkanting van die

st~<te

te kampe.

Veral in die Suide is clie teenkanting groot v\tat:.r die
blenkes federale inmenging vrees, veral ten opsigte van
Negeronderwys, wat indien dit gelykvormig gemaak word
die gebal anseerde landelike ekonomie sal versteur en
die historiese :meerderwaardigheid van die blanke in die
Suide sal benadeel. l)
Alhoewel die Federale Regering geen direkte
beheer uitoefen oor die ondervzys nie, beskik dit oor 'n
National Education Association en die Office of
Education, met die Kommissaris van Onderwys aan die
hoof •.

Hierdie liggaam bevorder onderwys
en oefen.
.
sekere administratiewe pligte uit.
In die V.S.A.
bestaan daar ten spyte van die verskeidenheid tn

nasionele onclervvys.

Die nasionale·onderwyseenheicl,

word verkry deur professionele leierska:p, waerin die
National Education Association 'n belangrike rol

s~eel

en die Office of Education 'n :mindere belangrike rol.
Die National Education Association is 'n vrywillige
onderwysvereniging van neer as 500,000 lede wat sy
invloed laet geld deur :middel van kongresse, navorsingswerk, publikas:Les, ens., tervvyl die Office of Education
'n statutere liggaa:m is.

Dit is verbonde aan die

Federale Regering, h et g een regstreekse J:;:ongresverteenv,'oordiging nie, besit geen regsmag nie en is

1.) Hans: Co:m]}arative Education, 275.

••
bykans oorweend
raadgewend van aard.

Dit het ten doel

die bevordering van opvoedkundige navorsing, die ver-.
sameling en verspreiding van

onder~~sgegewens

' dit
en

word gedoen deur middel van weersydse sar<leiA'erld.ng. l)
Die oorsese sending van Transvaal dien hier aangehaal te word:

· nDie onderwys in die V.S.A. is deur-

gaans die plig van die afsonderlike state en hierdie
kooperatiewe paging

f!

is not a Feder~l progran under

centralized control from Washington.
aggregation of 48 State Progra:r!.ls. 11

2

It is rather an
}

En ten Slotte:

· nEducation in the United States provides an
interesting example of an interrelationship between,
national, state, and local governments.

Although

the major control rests with the people in the
loce.l communities, there has been a continual trend
toward larger local units of acl.r:.J.inistration and
g1:..eater financial support from the state.

Through

all of this the principle of local control, with
its corollary of intense local interest in schools,
has been preserved.n 3 )
In An1erika speel vrywillige organisasies tn
belangrike rol in die onderwys.

Daar is 'n groot

e.e.ntal privaatskole, meestal kerkskole ..

Die· ou.er het

die reg om sy eie onderwysfasiliteite te keur teen
sy eie onkoste.

Die privastskole moet sekere

standaarde handhaaf en so1w1ige

~tate

stel dan ooh:: die

vereiste det hulle van opgeleide onderwysers gebruik

1). T.O.D.

Verslag van Oorsese Sending, 45.

2}. Id •. , 45.

3) .. Cramer 8c Browne: Contemporary Education, 55.·
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moet maak.

Twee- derdes van die p:riv&atskole is

katoliek terwyl die Protestantse Kerke 'n groot aantal
kolleges en universiteite oygerig het.
8. Ontwiklf_eling in Nederl1.1nd ten opsigte van beheer.
Tiperend van Nederland is die feit dat volgens
statistielc van 1947 is slegs 27.6 per,sent van die
laerskole bestuur c1eur die owerheid, terwyl 43.3
persent deur Katolieke, 27.3 persent deur Protestantschristelike en 1.8 persent deur ander partikuliere
skoolbesture beheer word. l}
Alhoewel die onderwys gratis J.s, dra die ouers
'n klein bedraggie aan skoolgeld by-P bereken op hulle
inkomste.

Elke gemeente moet 'n voldoende aantal

la er slcole onderhou, en vJOrd slegs vrygestel indien
minder <3S 12 kinders c1ie skool sou besoek ..

Indien .'n

pa.rtil\:uliere vereniging in tn kle:tn plekkie 50 leer ...
linge by.meksar kan bring, kry hy outomet:tes van die
geEleente die geld Vir die bOU Van Tn laer SkOOl nadat
Die toelae vir die

'n sekere waarborg gegee is.

leerniddels is dieselfde per leerling as wat die
openbare skole ontvang~ 2 )
Die eintlike verantvvoordelikheid vir die
voorsienine van geskil(te

primere~

sekondere en

t egniese onderwys berus by die ];>laaslilte ge:m.eentes,
Die vryskole \Nord pri vaE<t beheer terwyl die :plaaslike
outoriteite moet sorg vir die nodlge geboue.

1). l:J:lnisterie van Onderwys t Kunst en en Wetenschappen:

Onderwijs en Opvoedinr, in Nederland, 1.
Kallinson:

An

Introduction to the study of

Comparative Education, 101.
2}. Ministerie van

Onderwijs~

Kunsten en Wetenschappen,
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Die p1aas1ike outoriteite ste1 ins:peksiekomitees aan
waarop oue:rs, onderwysers en ancler p1aas1ike bewoners
verteenwoordiging het.

O:m op te som:

die p1aas1il\:e

outoriteite betaa1 die 1opende uitgawes en voorsien
geboue vir alle tipes skole, die Ministerie betaal die
salarisse en maak genoegsame voorsiening vir die

sel~ondere

1;ehoor1ike instandhouding vc:,n

onderwys. l}

Die funksie van die Minister van Onderwys is om
eenvorHigheid van standaarde en ven ondei"'Nysgeleenthede
dwarsdeur die land te verkry;

die salarisse te voor-

sien van a11e goedgekeurde onderwysers, dit maak nie
saak in watter sko1e hul1e diens doen nie.

Hy reel

die uitvoering van cUe onderwyspl"ogre:n en die skoolrooster en sien .verder toe dat regulasies wat betrekking
het op die gladde funt:sionering van die
1SOrd •

Hy sien toe dat alle

?

1

skole~.

nagelwm

vry 11 sko1e hulle regte

geniet en maak tn ruim. bydrae tot die instandhouding
van die sekondere sko1e.
sorg vir

so%

Die l,Iinist er van Ondervvys

van die sekondere handelskole se uitgawes,

en sorg nog vo11edig vir 49 sekondere sko1e in gebiede
wear daar nie behoorlike voorsiening is vir sekond3re
onderwys deur die p1aas1ike outoriteite nie.
~Iinister

Die

het tn inspektoraat bestaande uit 3 hoof-

inspekteurs en 56 ander wat in verskillende distrikte
diens doen.

Daar is verder twee bou-inspekteurs wat

skoolgeboue behartig en twee inspekteurs wat onderwysopleiding behartig. 2 )

1) .. l·lc:,11inson: An Introduction to the Study of
Comparative Education, 100

-

101 •.

2}. lisllinson :-:An Introduction to the study of

Cor.1parative Educotion, 100.
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Die hoofkennerk van die Hollandse lewens¥;ryse.
Die ouers het die

asool<: die onderwys is vryheid.

vryheid om self te bepaal w8tter soort onderwys hulle
vir hulle kinders wil h8.

Een van die grondslae van

die jongste Wetsontwerp ter

11

Regeling van het Voort-

gezet Ondervvysn (1958/1959) l) is dsn ook dat die
opvoeding van die kinders in die eerste instansie die
reg en plig van die ouers is.

Uit hierdie vryheid

ontstaan

1

n groot hoeveelheid skooltipes. en onderwys-

:netodes)

1

n kenmerk van

1

n hoe :mate van desentralisasie.

Die werklike onderwysgesag berus by die plaaslike
outonome geraeenskappe en liggaHe.
Baie bekend klink die kenmerke van die voorgestelde nuv;e onderwyswet ~ dit gaan in Transvaal
dieselfde behoeftes.

2

OJ21

Beroepsonclerwys was voorheen

)

beperk tot afsonderlike skole op die middelbere vlak.
Daar 'word nou beklemtoon dat sekondere ondervv:srsvoorsiening 'n organiese geheel rnoet vorn en dat horisontale
en vertikale aansluitings of oorgange moontlik moet
wees.
(a) Kritiese Beoordeling.
Beide die Wilksverslag en die Pretoriusverslag
voel die gebrek aan koBrdinering ten opsigte van
onderwysbeleid en laak die verdeelde onderwysbeheer.
Die Pretoriuskommissie beywer hora vir tn Nasionale
Onderwysraad wat sal bestaan uit vakkundiges en
adviserend sal optree.

Die Pretoriuslcommissie is ten

1). T.O.D.: Onderwysbulletin,Me:n:1rt 1959, 21.
2). Ibid.
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gunste van Provinsiaalbeheerde onderwys op die voor.universitere vlak met uitsondering van tegniese

onderv~~s.

In Natal tref ons 'n hoogs gesentraliseerde stelsel met
weinig plaaslike bestuur in die onderwys.

Die stelsel

van die Vrystaat toon groot ooreenkoms met die in
Transvaal.

Die skoolrade ·word egt'er in die Vrystaat

saamgestel uit verteenwoordigers van die skoolkor:n:n.issies
wat die ouers groter seg.gensl{:ap gee.

Hierdie beginsel

is deur die Nicolkommissie aanbeveel en ool;:: herhaaldelik deur C.N.O.- voorstanders versoek.

So tn stelsel

sal in Transvaal Dleebring d&t die ouers hulle plaaslike
skoolkommissies direk beheer en die skoolracle gesa:m.entlik beheer.

So 'n stelsel behoort die twisappel van

die aanstelling en keuring van onclerwysers uit d.ie weg
te ruim.
Die De Villierskommissie beoog die opvoeding
van die hele mens in beroepsgerigte skole en ontwerp
t

n stelsel wear elke

ondervvysde~;arteBent

grot end eels

sal hou wat hy het, maar dat terselfdertyd voorsiening
genaak is d8t elke leerling die regte soort ondervvys
op die regte tyd en plek sal ontvang.

Die Koramissie

voel det die tyd noe; nie ryp is dat tn enkele nasionale
ovverheid die onder\"''YS beheer nie en stel daarom tn
koordinerende ra e1 d ven ondervvys voor.

Die Provinsiale

Ondervvysowerhede het ongunstig op die eanbevelings van
'n Nasionale OnderVv'Ysra8d gei"eageer uit vrees da-'c r1et
die instelling van so 'n raad dle outonornie van die
provinsies uiteindelilc prysgegee wou word.
Die Onderwysvvet; vsn 1944 in Eng eland gee 'n
stelsel wat groat verskeidenheid openbaar, maer wet
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nietemin van 'n sterk nasionale karakter getuig.

Die

Engelse stelsel is gebaseer op 'n versp:reiding van mag
wat kortliks so deur Alexander gestel iflJ)rd
11

~

The Ministry of Education, the L.E.A. ts operating
'

''

f

•

I

through governing boclies, the teach:i.ng profession,
the natione:l associr:,tions representing these
interests, the universities, the independent schools
and, of great inportence the Churches, which have et
all times been directly concerned \Nith education and
are an essential partner in the national

syste~;

all these, each r:J.aking a propel" contribu-tion, each
exercising power and influencing policy, form the
pattern,. 11 l)
Engeland en die

v.s.A.,

het elkeen op sy eie

gebied, groot teenkanting gebied tot eenvormigheid van
opvoedkundige voorskrifte van watter sard ook al.

In

beide lande is daar 'n sterk gevoel teen die delegering
van die beheel" van onderwys tot
outoriteit en

1

rn

sentrale nasionale

n ewe . ~ sterk geloof in plaa.slike beheer

as 'n m.etode om dle vrywillige pogings van die gemeenslmp te stimuleer.
Die Nederls.nder se liefde vir vryheid en
ona:fhs.nklikheid vind tans volle uitdrukking in sy
onderwysstelsel wat op ha:rmonieuse V•'YSe die voordele
van beide gesentraliseerde en gedesentraliseerde
stelsels van onc1erwyssc1ministrasie konbineer.
Dit val op dat ons twee stamlande en die

v.s.A.

beskik oor hoogs gedesentre.liseerde onderwysstelsels

1). Alexander: Educetion in England.

System - How it works, 4.

The National
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waar plaaslike inisiatief en seggenskep
rol speel.

1

n belangrike

In die twee stamlande i.s daar 'nr·agting-

duidende sentrale onderwysbeleid.

Dit verbaas dan dat

· hier 'n gesentraliseerde stelsel met geringe plsaslike en ouer seggenska:Q

is net geen sentrale onderwys-

beleid nie.
Daar is natuurlik bepc;alde fa};:tore wat
beinvloeding teengegaan bet.

Dit moet onthou word

det die basis van die huidige stelsel in

Transvaal~

die

Selporne- memorandum waarop die Smutswet van 1907 gebou
ist ).n gesentraliseerde stelsel voorgestaan het, want
. j u;ts deur so 'n stelsel sou die Afrikaner nakliker

Op 25 Junie 1go7 het generat.l

geangliseer kon word.

Smuts, by cl:ie tweede lesing van die wetsontwerp in die
Wetgewende Vergadering, 'n uiteensetting van die hoofbeginsels daarvan verstrek en opgemerk dat hy van
verskeie kante genacler is om 'n staatstoelae aan
private skole toe te ken, :maar dat hy geweier het,
omdat dit nie wenslik is om 'n dual:'Lstiese stelsel aan
te Eoedig nie, want hy wou 'n eenvormige Tra.nsvaalse
stelsel tot stand bring.

Dit sal onthou word dat

dualisme in die onderwys 'n kenmerk van die Britse
onderwys i.s.
Hoewel Engelse instansies nog altyd beswa.ar
g emaak het sodra daar

eni~e

:ooging aangewend is om

die Afrikanerouer meer seggenskap in die onderwys te
gee of

OY'l

plaaslike bebeer uit te brei, het die wel-

.

gestelde Engelsman wat 'n . soortgelyke behoe.fte g ehad
bet, privaatskole opgerig.
Sedert die Anglo-Boere- oorlog het die
Afrikaanssprekende alles wat maar net 'n Engelse kleur
gehad het :met 'n mate v~n teesin bej een, (lis dan ook
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onwaarskynlik dat Afrikaanssprekende o:pvoedkundiges
voor die jare veertig in Eneeland sou gaan lig aansteel'\:.
Die Nederlandse stelsel het baie invloed o:p
die

c.N.o.-

rigting uitgeoefen, naar die Transvaalse

Onderv~sdepartement

gegaan.

,

het steeds drllic van die kant

teen~

Dit is eers g edurende d.i.e afgelo:pe tiental

jare dat die

C.N.o.-

rigting geringe vordering (ten

opsigte van plaaslike beheer) gemaak het.

---oOo---

