
1 	 INLEIDING 

1.1 PROBLEEM EN TAAKSTELLING 

1)Die Christen-opvoedkundige erken die volgende 

* Juerseggenskap in die opvoeding en onderwys is noodsaaklik, 

aangesien dit primer die taak van die ouer is om toe te 

sien dat die gees en rigting van die skoolopvoeding en 

-onderwys in ooreenstemming is met die opvoeding en onder= 

wys wat in die ouerhuis verskaf word. 

* 	 Die staat het belang die skoolopvoeding en -onderwys 

van sy toekomstige burgers. Die staat is byvoorbeeld 

binne sy funksie van regsbepaling en regshandhawing daar= 

op geregtig om die peil van die skoolonderwys te bepaa.l 

en te verwag dat die onderwys In nasionale karakter dra. 

Deur middel van inspeksie moet hy vas stel of daar aan sy 

eise met betrekking tot die kulturele vorming en ewewig= 

tige ontplooiing van sy toekomstige landsburgers uitvoer= 

ing gegee word en of die fasiliteite wat hy beskikbaar 

stel effektief benut word. Die staat is egter daartoe 

verplig om die nodige onderwysfasiliteite te verskaf voor= 

dat hy die voorafgaande vereistes kan stel. 

Volgens die Christelike beskouing bestaan daar dus tn maklik ver= 

steurbare verhouding tussen die staat en die ouers ten opsigte 

van die beheer oor die onderwys. Hierdie verhouding kan maklik 

versteur word wanneer of die ouers of die staat buite hulle be: 

voegdheid optree. 

Bogenoemde beginsels word grootliks in die jongste ten 

opsigte van die onderwysbeheer vir Blankes in die Republiek van 

1) 	 VAN WYK, J.H. {)i,e CIr:l'iet8Uke 8koot, pp. ~. 19-11. 
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Suid-Afrika verwerklik. In artikel 2(1)(h) van die Wet op die 

Nasionale Onderwysbeleid, 1967 word daar bepaal dat daar 

aan die ouergemeenskap In plek in die onderwysstelsel toegeken 

r:lOet word deur middel van ouer-onderwyserverenigings, skoolkomi= 

tees, beheerrade of skoolrade of op In ander wyse.,,2) Daar be= 

staan tans bedenkinge hieroor. Die besondere verhouding tussen 

die ouers en die 11 • onderwys in skole wat deur 'n Staatsde= 

partement (met inbegrip van In provinsiale administrasie) in 
3)

stand gehou, bestuur en beheer word" kan bedreig word deur die 

provinsiale owerhede wat daartoe neig om hulle terrein van verant= 

woordelikheid te oorskry en die ouers uit hulle regmatige posisie 

te verdril,g. Om In verdere moontlike versteuring van die beson= 

dere verhouding te verhoed moet daar in aanmerking geneem word 

dat di~ verhouding op bepaalde historiese gronde berus. Dit is 

derhalwe nodig om na te speur hoe hierdie besondere verhouding 

ontstaan het. Daar word dus in hierdie studie gepoog om vanuit 

In histories-pedagogiese perspektief riglyne vir die verdere ont= 

wikkeling van hierdie besondere verhouding tussen die staat en 

die ouers ten opsigte van die onderwysbeheer bloot te le. 

Daar bestaan tans vyf onde~sdepartemente, naamlik die Departe= 

ment van Nasionale Opvoeding en die vier pravinsiale onderwysde= 

partemente wat elkeen beheer oar In bepaalde deel van die onder= 

wys uitoefen, terwyl die Minister van Nasionale Opvoeding verant= 

woordelik is vir die daarstelling van die nasionale onderwysbe: 

leid. Hierdie verdeling dui op In besondere verhouding tussen 

die sentrale regering en die provinsies ten opsigte van die on= 

derwysbeheer. Ook in hierdie geval bestaan daar bepaalde tekort= 

kominge. Aangesien hierdie verhouding eweseer op bepaalde his= 

toriese gronde berus, is dit soos by die voorafgaande probleem, 
2) SUID-AFRIKA (Republielt). list 39 »an 1967. art. 2(1)(h). 


3) Ibid., art. 2(l)(a). 
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noodsaaklik om vanuit 'nhistoriese perspektief riglyne vir die 


ontwikkeling van die verhouding aan te toon. 


Die verhouding van die staat en die ouers ten opsigte van die on~ 

derwymeheer, di t wil se die aandeel \Vat elk in die onderwysbeheer r,e= 

neem het, word in hierdie studie aan die hand van beheerstrukture 

verduidelik. Elke struktuur bestaan uit verskillende komponente, 

byvoorbeeld die regering, die onderwysdepartement en die plaas~ 

like beheerliggame. Deur middel van die struktuur word die kom= 

ponente in volgorde van belangrikheid geplaas en word die taak 

'van elk van die komponente aangetoon, ten einde die onderlinge 

samehang tussen die komponente te verduidelik. Terselfdertyd kan 

daar deur middel van die struktuur aangetoon word wat die ver= 

houding tussen die sentrale beheer (die staat) en die plaaslike 

beheer (verteenwoordigend van die ouers) was. Om dus aan te toon 

hoe die verhouding tussen die staat en die ouers verander het, 

moet die verandering in beheerstrukture nagegaan word. 'n Verdere 

doelstelling van hierdie studie is gevolglik om aan te toon hoe 

die beheerstrukture in die afsonderlike state/provinsies ont= 

wikkel het. Daar sal ook gepoog word om aan te toon watter in= 

vloed die verskillende beheerstrukture op mekaar uitgeoefen het. 

1.2 VELD VAN ONDERSOEK 

Die veld van ondersoek word bepaal deur twee vraagstukke as uit= 

gangspunte te neem, naamlik die verhouding tussen die sentrale 

regering en die provinsia1e owerhede en die verhouding tussen die 

provinsiale owerhede en die ouers met betrekking tot die onderwys= 

beheer. Albei die vraagstukke het hulle ontstaan in 1910 met 

uniewording gehad. Ten einde te verstaan waarom die onderwys= 

beheer met uniewording tussen die sentrale regering en die 
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vier provinsies verdeel is, en waarom die verhouding tussen die 

provinsiale owerhede en die ouerS van provinsie tot provinsie 

verskil het, is dit noodsaaklik om in gedagte te hou dat elke 

provinsie as voormalige Britse kolonie of Boererepubliek, die 

beheer oor die onderwys onafhanklik van die ander gereel het. 

Elkeen van die het met uniewording bepaalde 

tradisies ten opsigte van die onderwysbeheer gehad. Terselfder= 

tyd was hulle nie om van die tradisies af te sien nie. 

Daarom is die beheer oor die onderwys tydens uniewording tussen 

die vyf , te wete die Unie-onderwysdepartement 

en die vier provinsiale onderwysdepartement~ verdeel. Die pro= 

vins ies ll"t dus ! n aandeel in die onderwysbeheer behou. 

Daarom het hulle die onderskeie beheerstrukture op grond van be= 

staande tradisies verder Gevolglik verskil die verhou= 

ding tussen die provinsiale owerhede en die ouers ook van pro= 

vinsie tot provinsie. Om egter die onafhanklike ontwikkeling ten 

opsigte van die onderwysbeheer in die voormalige kolonies of re= 

publieke tot 1910 ten volle te begryp, moet die grondslae van die 

onderwysbeheer, wat gedurende die periode 1652-1838 in Kaapland 

gele is, nagespeur word. In die onderhawige studie word die twee 

vraagstukke dus vanaf 1652 tot 1979 onder die loep geneem. 

Aangesien die huidige verhouding tussen die provinsiale owerhede 

en die ouers uitsluitlik betrekking het op die primere en sekon= 

dere onderwys, sal die klem op hierdie twee vlakke van die skool= 

onderwvs val. Na 1910 sal die ook net aan die staat; en 

provinsiale skole geskenk wor~ terwyl die staatsondersteunde skole 

buite rekening gelaat word. Die beheer OOr die privaatskole sal 

ook nie aangeraak word nie, dit nie die verhouding tussen die 
staat en ouers toelig nie. Die beheer oor tersiere onderrig sal 

s1egs bespreek word wanneer die verhouding tussen die sentrale 

regering en die provinsies ten van die onderwysbeheer ont= 
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leed ~lord. 

Die veld van ondersoek omvat gevolglik die hele tydperk vanaf 1652 

tot 1979 en kan soos volg voorgestel word: 

_l............ l 838;:.:._...��a=apk=OI.::OI!:.:;i.::..-_---t-~ 1911 1917 1919
65.2 Ka=apl.::;IIId:.;;.._...... 
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1.3 METODE VAN ONDERSOEK EN BRONNESTUDIE 

Vir hierdie studie is die histories-beskrywende metode gebruik. 

Die versamelde data is krities geevalueer, sinvol georden en so 

histories korrek rnoontlik beskryf. 

Tydens die versarneling van die data van hierdie studie rnoes daar be= 

sondere aandag geskenk word aan die selektering van relevante ge:: 

gewens, ten einde steeds die ontwikkeling van die onderhawige 

vraagstukke in die oog te hou en nie in In blote chronologiese 

beskrywing van die ontwikkeling van die onderwysbeheer te verval 

nie. By die selektering van relevante data is 'n erkende be:: 
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in die geskiedskrywing, naamlik die beginse1 van oorsaak 

en gevo1g, gebruik. Dit kan diagrammaties soos vo1g voorgeste1 

word: 

g
oorsaak gebeurtenis - geVr

oorsaak - gebeurtenis - gevo1g 

Vo1gens hierdie metode word daar na die gronds1ae vir In bepaa1= 

de beheer~truktuur gesoek, daarna word die struktuur beskryf (en 

sodoende word die verhouding tussen die oUers en die staat weer= 

gegee). Dan word daar ge1et op die gevo1ge (betekenis daarva~. 

81egs die gevo1ge wat tot In verandering van die bestaande struk= 

tuur aan1eiding gegee het, word bespreek. Aangesien dit !I'n ver= 

eiste vir 'n goeie geskiedskrywing is om 'n bepaa1de onderwerp 

te kies en dit (en slegs di t) in a1 sy aspekte te behande1,,4), 

word oor die a1gemeen nie na die imp1ementering van die strukture 

in die praktyk verwys nie, beha1we waar die praktiese imp1emente= 

ring tot 'n verandering in die betrokke struktuur ge1ei het of 

waar dit funksionee1 daartoe bydra dat In bepaa1de struktuur 

betel' verstaan kan word. 

Vir die doe1 van hierdie studie is dit nie moont1ik om 'n verdere 

tema, byvoorbee1d die ontwikke1ing van die sentra1e beheer of die 

ontwikke1ing van die p1aas1ike beheer vir 'n bepaa1de streek ge= 

durende In bepaa1de tydperk, te behande1 nie. Daar word dus in 

hoofsaak gepoog om die verhouding tussen die provinsies en die 

ouers deur midde1 van die verski11ende beheerstrukture te ver= 

duide1ik. Om die besondere verhouding tussen staat en oUers 
4) DE KLERK, P. D1" beginsde van geskiedskrywing. P61'8pekti6f, Septellber 1973, p. 3. 
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te 	verduidelik en om die redes vir In verandering in die verhou= 

ding sinvol uit een te sit, moet die strukture as eenhede behan= 

del word. 

Ten einde die verhouding tussen die sentrale regering en die pro= 

vinsies, asook die verhouding tussen die staat en die ouers, ten 

opsigte van die beheer oor die onderwys na te vors, moes daar 

voortdurend gelet word op die relevante onderwyswetgewing. Die 

primere bronnemateriaal vir die studie is gevolglik die verskil= 

lende wette, ordonnansies, regulasies en goewermentskennisge= 

wings waarin die bepaalde verhoudings uiteengesit word. Hierbe= 

newens is daar ook gebruik gemaak van ander amptelike publikasies 

en sekondere bronne, waarin verdere lig gewerp word op die histo= 

riese ontwikkeling van die onderhawige vraagstukke. Daar is hoof= 

saaklik van die volgende bronne gebruik gemaak: 

* 	 wette, ordonnansies, reRulasies en goewermentskennisge= 

wings; 

* 	 jaarvel'slae en ander amptelike stukke van die verskillen= 

de onderwysowerhede; 

* 	 verslae van die verskillende kommissies, konferensies 

en vergaderings; 

* 	 gepubliseerde en ongepubliseerde werke van plaaslike ou= 

teurs; en 

* 	 artikels en tydskrifte. 

1.4 STRUKTURERING 

In 	hoofstuk 2 word daar aangetoon dat die grondslae vir die hui= 

dige verhouding tussen die staat en die ouers ten opsigte van die 

beheer oar die onderwys reeds tydens die tydperk 1652 tot 1838 in 

die Kaapkolonie gele is. 
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Na afloop van die Groot Trek in 1838 is die drie state in die 

binneland, naamlik die huidige Transvaal, die Oranje-Vrystaat 

en Natal, bewoonbaar gemaak en het hulle saam met die huidige 

Kaapprovinsie tot in 1910 as afsonderlike state ontwikkel. In 

hoofsNlkke 3-6 word aangetoon hoedat die onderwysbeheerstrukture 

in elkeen van die vier state onafhanklik van mekaar ontwikkel 

het. In elk van die vier state het daar In gevestigde tradisie 

ten opsigte van die onderwysbeheer ontstaan en is die verhouding 

tussen die staat en die ouers op eiesoortige wyse gereel. 

In 1910 is die vier afsonderlike state tot een staatkundige een= 

heid, naamlik die Unie van Suid-Afrika, saarngesnoer. Hoofstuk 7 

verduidelik waarom die onderwys nie, soos die ander gemeenskaplike 

vraagstukke van finansies, verdediging en buitelandse sake, as 

eenheidsvraagstuk benader is nie. Die onderwysbeheer is naamlik 

ingevolge die Zuid-Afrikawet van 1909 tussen die vyf onderwysde: 

parternente, te wete die provinsiale onderwysdepartemente en die 

Unie-onderwysdepartement verdeel. Daar word dus in hoofstuk 7 

aangetoon op watter historiese grondslae die huidige verhouding 

tussen die staat en die provinsies ten opsigte van die onderwys= 

beheer berus. 

Aangesien die provinsiale onderwysdepartemente elkeen ten volle 

verantwoordelik was vir die beheer oor In deel van die onderwys, 

word daar in hoofstuk 8 aangetoon hoe die beheerstrukture tydens 

die periode 1910 tot 1966 onder die provinsiale onderwysdeparte= 

rnente ontwikkel het. Daaruit blyk hoe die verhouding tussen die 

provinsies en die ouers ten opsigte van die onderwysbeheer deur 

uniewording geraak is. 

In 1967 is drie belangrike onderwyswette uitgevaardig waardeur die 
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onderwysstelsel vir Blankes in Suid-Afrika radikaal verander is, 

naamlik die Iv et op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967, die l'let 

op Gevorderde Onderwys, 1967 en die Wet op Onderwysdien= 

ste, 1967. In hoofstuk 9 word daar aangetoon watter veranderinge 

deur middel van hierdie wette op die van die onderwysbeheer 

aangebring is en watter verhouding daar tans tussen die sentrale 

regering en die provinsies ten opsigte van die onderwysbeheer be= 

staan. Ter wille van die vOlledigheid van die ondersoek word die 

bestaande beheerstrukture onder die onderwysdepartemente, 

naamlik die vier provinsiale onderwysdepar'temente en die Departe= 

ment van Nasionale Opvoeding, ook gegee. 

Die huidige ten opsigte van die vraagstukke onder be= 

spreking ernstige tekortkominge. Daar word in 

hoofstuk 10 In kritiese samevatting van die historiese 

op die bestaande verhoudings tussen die sentrale regering en die 

provinsies en tussen die staat en ouers gegee ten einde die his= 

toriese gronde van die huidige uit te lig. Terselfder= 

tyd word daar gepoog om vanuit die historiese perspektief riglyne 

vir die verdere ontwikkeling van die betrokke verhoudinge neer te 

le. In die van die historiese perspektief en op van die 

Christelike lewensbeskouing word die eise van vandag ontleed en 

enkele aanbevelings gemaak ter verbetering van die bestaande te= 

kortkominge. 

1.5 BEGRIPSBEPALING 

Vir die doel van hierdie studie moet die volgende betekenisse 

clan onderstaande begrippe geheg word: 
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1.5 . 1 Onde:ru;ysbe Zeid 

Kruger en Krause 5) definieer be Zeid as "I n betekenisvolle, ver= 

antwoordbare grondslag op grond waarvan alle aspekte van die een 

of ander onderneming georganiseer word". Die onderuysbeZeid is 

gevolglik die prinsipiele riglyne of grondslae waarop In bepaalde 

onderwysstelsel gebou word en behels alle maatreels wat getref 

word om die omvattende voorsiening van doelmatige onderwys in In 

bepaalde gebied te verseker. 

In die onderwysbeleid kan daar tussen die sogenaamde eksterna en 

interna onderskei word. Die eksterna omvat die breere opvoedkun= 

dige en lewensbeskoulike grondslae waarop In bepaalde onderwys= 

stelsel berus, terwyl die interna daardie maatreels behels wat 

getref word om die eksterna in die prektyk toe te pas. Die 

eksterna behels byvoorbeeld die skoolpligbepalings, die peil van 

onderrig, die voertaal in die onderwys, die plek van die ouers 

in die onderwysbeheer en die verskaffing van gedifferensieerde 

onderwys. Die interna behels daarenteen sake soos die samestel= 

ling van die sillabi, die voorsiening van skoolboeke en onder= 

wysfasiliteite en die vasstelling van die lengte van die skool= 

dag en die skoolkalender. 

1. 5.2 Behee1' 001' die onderuys 

Behee1' 001' die onde~ys beteken die aanvaarding van die volle ver= 

antwoordelikheid vir die daarstelling en die uitvoering van die 

onderwysbeleid. Die twee begrippe onderwysbeleid en onderwysbe= 

heel' is onlosmaaklik aan mekaar verbonde, aangesien die een 

sonder die ander kragteloos is. 
5) KRUGER, J.H. en KRAUSE, r.J.L. Kind"" skooZ, p. 346. 
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1.5.3 Beheepstpukture 

Aangesien die verhouding tussen die staat en die ouers ten opsigte 

van die onderwysbeheer met beheerstPUkture geillustreer word, 

moet besondere aandag aan die samestelling van die strukture ge= 

gee word. Daar is gepoog om deur middel van die strukture die 

onderlinge samehang en volgorde van die verskillende 

persone en liggame (komponente) betrokke by die onderwysbeheer 

aan te toon. In elk van die strukture is ook onderskei tussen 

sentrale beheep, dit wil se die deel van die onderwysbeheer wat 

deur die staat geinisieer word, en plaaslike beheer, dit wil se 

die deel van die onderwysbeheer wat in die hande van die ouerS of 

die plaaslike gemeenskap is. Dit is juis hierdie verdeling wat 

'n visuele voorstelling gee van die verhouding tussen die staat 

en die ouers en wat terselfdertyd aantoon watter deel, sentrale 

of die plaaslike beheer, die rol in die beheer oor 

onderwys vervul. 

In Besondere probleem was om die van elk van die komponen= 

te in verskillende strukture met mekaar te vergelyk. Aangesien 

die pligte van die verskillende komponente in die tersaaklike 

wette, ordonnansies en regulasies anders verwoord ~lord, moes die 

pligte tot vergelykbare begrippe of terme gereduseer word. Daar 

is gevolglik besluit om die pligte van a1le komponente betrokke 

by die onderwysbeheer tot drie kernbegrippe te reduseer. Die 

van elkeen van die komponente kan dus een of meer van die 

volgende behels: die voorsiening van , die 

instandhouding van onderwysfasiliteite en die professionele toe= 

sig oor die onderwys wat verskaf word. 
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Indien van die komponente in In bepaa1de struktuur op die 

een of ander wyse betrokke is by die eventue1e daarste11ing van 

die nodige onderwysfasi1iteite, beteken dit dat daardie komponent 

In voorsienende funksie vervu1. Indien In komponent daarbenewens 

op die een of ander wyse betrokke is by die instandhouding van 

bestaande onderwysfasi1iteite, beteken dit dat daardie komponent 

In ir.standhoudende fu~si:e vervul. Wanneer In komponent in In be= 

paa1de struktuur deur midde1 van inspeksie moet toesien dat die 

onderwysbe1eid in die opvoedingshande1ing vo11edig 

word, is die element verantwoordelik vir die professioneZe toesig 

oor die onderwys. Deur midde1 van professionele word daar 

dus gesorg dat die peil van die onderrig na wense is, en dat die 

gees en rigting van die onderwys in ooreenstemming met die onder= 

wysbe1eid is. 

1.5.4 GesentraZiseerde en gedesentraZiseerde onde~ysbeheer 

Die beheer oor die onderwys is gesentraZiseerd wanneer die beheer 

direk onder In sentra1e owerheid ressorteer. Daarenteen is die 

onderwysbeheer gedesentraliseerd wanneer die beheer aan p1aas1ike 

owerhede en gesags1iggame gede1egeer word. In die ontwikke1ing 

van die beheerstrukture in Suid-Afrika is dit kenmerkend 

dat die beheer gewisse1 het van 'n hoogs gesentraliseerde beheer= 

ste1se1 tot In meer gedesentra1iseerde beheerste1se1. 

1.5.5 HorisontaZe en vertikaZe verdeZing Van die onde~ysbeheer 

Die is ter sake wanneer daar gehande1 word oor die ver= 

houding tussen die sentra1e regering en die provinsies ten opsigte 

van die onderwysbeheer. Onder horisontaZe verde ling Van die on= 

derwysbeheer word verstaan dat a11e onderwys op In bepaa1de v1ak 
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binne 'n bepaalde gebied (in hierdie geval die provinsies) deur 

slegs een owerheid beheer word, terwyl verskillende vlakke deur 

verskillende owerhede beheer word. Daarenteen beteken vertikaZe 
verdeZing van die onderwysbeheer dat die onderwys op 'n bepaalde 

vlak binne 'n bepaalde gebied (in hierdie geval die provinsies) 

deur verskillende owerhede beheer word. Dit impliseer dus dat 

die onderwys op 'n bepaalde vlak binne die grense van 'n bepaalde 

gebied tussen verskillende owerhede verdeel word. Daardeur word 

veral die voorsiening van gedifferensieerde onderwys ernstig in 

die wiele gery. 

1.6 PROBLEME WAT ONDERVIND IS 

Die beriggewing oor bepaalde tydperke was onvolledig. Sekere be= 

langrike primere bronne is onverkrygbaar. Daarom moes daar in 

gevalle op eie afleidings of sekondere bronne gesteun word 

Dit was die belangrikste enkele probleem wat met die opsporing 

van gegewens en die skryf van hierdie studie ondervind is. Onver= 

krygbaarheid van primere bronne was veral 'n probleem met hoof= 

stuk 6, die hoofstuk wat handel oor die onderwysbeheer in Natal 

gedurende die tydperk 1842 tot 1870, en met die verhouding tussen 

die onderwysdepartement van die sentrale regering en die ouers in 

die onderwysbeheer gedurende die tydperk EnD tot 1960. 

1.7 AFKORTINGS 

Daar word in hierdie werk van die volgende afkortings gebruik ge= 

maak: 

CNO 

DNO 

DOKl-I 

Christelik-nasionale Onderwys 

Departement van Nasionale Opvoeding 

Departement van Onderl'IYs. )(uns en Wetenskap 
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KOH Komitee van Onderwyshoofde 

NAOR Nasionale Adviserende Onderwysraad 

NOR Nasionale Onderwysraad 

OVS Oranje-Vrystaat 

RSA Republiek van Suid-Afrika 

SGO Superintendent-Generaal van Onderwys 

UOD Unie-Onderwysdepartement 

USA Unie van Suid-Afrika 

ZAR Zuid-Afrikaansche Republiek 
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