
10 	 SAMEVATTING, EVALUERING EN AANBEVELINGS 

10.1 SLOTOORSIG EN EVALUERING 

10.1.1 Taakstellin~ en veld van ondersoek 

Die primere taakstelling van hierdie ondersoek was om: 

* 	 die verhouding tussen die sentrale regering en die provin= 

siale owerhede ten opsigte van die beheer oor Blanke-on= 

derwys en 

* 	 die verhouding tussen die staat en die ouers ten opsigte 

van die onderwysbeheer vanuit 'n histories-pedagogiese 

perspektief te bestudeer ten einde riglyne vir die verdere 

hantering van die vraagstukke bloot te le en 

'n algernene beeld te gee van die ontwikkeling van die be= 

heerstrukture, in hulle onderlinge samehang.in die Suid

Afrikaanse onderwysgeskiedenis vir Blankes sedert 1652. 

Aangesien die grondslae vir die huidige bedeling alreeds in 1652 

gele is, ':>eslaan die veld van ondersoek die hele Suid-Afrikaanse 

onderwysgeskiedenis sedert 1652. In dH studie is daar klem gele 

op die oorsake vir die ontstaan van 'n bepaalde struktuur ("waar= 

deur die betrokke verhouding blootgele word). Daarna is die 

struktuur beskryf. Daarna is die gevolge wat tot 'n struk= 

tuurverandering gelei het. bespreek. 

10.1.2 	 Die grondlegging van die beheer 001' Blanke-onderu:ys in 

die Kaapkolonie, 1652-1838 

Die verversingspos wat in 1652 deur Jan van Riebeeck aan die Kaap 

die Goe ie Hoop gestig is, het langsamerhand in In kolonie ont= 
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wikkel wat tot in 1795 onder die gesag van die Hollands Oos-Indie= 

se Kompanjie (HOIK) gestaan het. Aangesien die grondslae vir die 

besondere verhouding tussen die staat en die ouers in die beheer 

oor die onderwys, soos vergestalt in die huidige beheerreelings 

(1979) in Suid-Afrika, tydens die regeringsjare (1652-1795) van 

die HOIK gele is, is hierdie tydperk vir die bestudering van die 

onderwysbeheer van die grootste be1ang. 

Jan van Riebeeck en sy volgelinge het die Nederlandse onderwys= 

stelsel na die Kaap die Goeie Hoop saamgebring. In Nederland het 

die staat en die kerk in noue samewerking met mekaar beheer oor 

die onderwys uitgeoefen. Die Nederlandse regering moes die onder: 

wysgeriewe voorsien, onderwysers aanstel (nadat die goedkeuring 

van die betrokke kerkrade verkry is) en toesig hou oor die gees en 

rigting asook die inhoud van die onderwys. Die kerk se taak was 

om in die besonder te let op die uitbouing van die Christelike 

karakter van die onderwys, aie onderwysers te keur en om toesig 

te hou oor die gees en rigting van die onderwys. Hierdie samewer= 

king tussen die staat en die kerk het ook die onderwysbeheer in 

die Kaapkolonie gedurende die tydperk 1652 tot 1795 gekenmerk. 

Daar is in die Kaapkolonie egter 'n derde vennoot tot die ven= 

nootskap verantwoordelik vir die beheer oor die onderwys toege= 

voeg, naamlik die ouers. Die deelname van die ouers was gegrond 

op die grondmotief van skepping, sondeval en verlossing van die 

grootste deel van die Kaapse bevolking waaruit die Christelike 

lewensbeskouing voortgevloei het, 'n lewensbeskouing wat die ouer= 

reg en ouerdeelname aan die beheer oor die onderwys beklemtoon het 

Die ouerdeelname is ook genoodsaak deur die feit dat die staat en 

die kerk nie in die uitgestrekte gebied die onderwysvoorsiening 

ten volle knn waarneem en beheer daaroor kon uitoefen nie. Om: 

dat die ouers, trou aan die doopbe1ofte, nie kon toe1aat dat die 
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onderrig van hUl kinders verwaarloos word nie, het die ouers en 

die plaaslike gemeenskap die onderwysdienste gelewer waar die 

staat ~n kerk dit nie kon doen nie •. Die oortuigings en behoeftes 

van die Kaapse bevolking het dus gedurende die onderhawige tydperk 

daartoe bygedra dat die onderwysbeheer verander is. Terselfdertyd 

is die grondslag gele vir 'n tradisie, naamlik dat die ouers ge= 

regtig was op deelname aan die onderwysbeheer,'n tradisie wat tel= 

kens in die onderwysgeskiedenis tn groot invloed op die ontwikke= 

ling van die onderwysbeheer uitgeoefen het. 

Na die eerste anneksasie van Kaapland deur Groot-Brittanje (1795

1802) het die Kaapkolonie vir 'n tydperk van vier jaar, 1802-1806, 

onder die gesag van die Bataafse bewind gekom. Kommissaris 

De Mist het die regering namens die Bataafse Republiek waargeneem 

en het in die hoedanigheid die beginsels van die Franse Rewolusie 

in die Kaapse samelewing ingedra. In die Skoolorder van 1804 het 

die rew01usionere idees sterk gefigureer. Veral die onderwysbe= 

heer is daardeur beinvloed. Deur middel van die Skoolorder het 

De Mist van die onderwys 'n staatsaangeleentheid gemaak en daarom 

is die onderwys in 'n groot mate onder die beheer van die staat 

geplaas. Alhoewel die onderwysbeheerstruktuur, soos geimplemen= 

teer kragtens die Skoolorder, tiperend was van die liberalistiese 

standpunt van staatsoorheersing, het die struktuur die grondslag 

gevorm vir a11e 1atere beheerstrukture in Suid-Afrika - ook in 

die onderwysbeheerree1ings wat op grond van 'n CNO-peskouing ge= 

tref is. Die tipiese struktuurwat hieronder voorgeste1 word, 

het die grondliggende beheerstruktuur oor die onderwys in Suid

Afrika geb1y: 
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Staatsregering 

Hoogste /)eleidbepelende en -uitvrJer6llde geseg 

Sentrale Uitvoerenda Gasag 

Dill hoof uitvollrende ligga." of persoon in 
'n /)epeelde streek verantwoordelik vir die 
uitvollring van die ondllrwysbeillid. dill vtXJl'" 

sianing en instandhouding van dill onderwys
'esi/iteite en vir die professiOflele toesig 
oor die onderwys in die gebied onder behellr 
van die staatsregering 

Plaaalike lelleerligpme 

Verteenwoordigend van die ouers of pleaslikll 
gemeenskap en met (JtHlBillgeerde staatsgesag 
verantwoordelik vir /)epaalde pligte in 'n be.. 
paalde distrik of by 'n bepaalde skool 

In hierdie beheerstruktuur het die staat die finale beheer oor die 

onderwys aanvaar en was hy direk verantwoordelik vir die voorsien= 

ing van doelmatige onderwysfasiliteite en die daarstelling van In 

onderwysbeleid. Omdat die regering ook by die ander landsake, 

byvoorbeeld verdediging en finansies, betrokke was, is die uit= 

voering van die onderwysbeleid in die Kaapkolonie, aan In sentrale 

beheerliggaam, naamlik die Raad van Skolarge opgedra. Die Raad 

van Skolarge was verantwoordelik vir die doelmatige ontwikkeling 

van alle onderwys in Kaapland. Alhoewel De Mist staatsonden'Ys 

voorgestaan het, is daar voorsiening gemaak vir die samestelling 

van plaaslike onderW'jiheheerliggame, naamlik die Gemeenteraad van 
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Kaapstad en die landdroste en kerkrade in die buitedistrikte. 


Dit is gedoen om aan die eise van die bestaande tradisie van ouer


seggenskap te voldoen, om die belangstelling van die plaaslike en 


ouergcmeenskap in die onderwys aan te Hakker en om 'n sekere mate 


van behcer oor die onderwys in die verafgelee distrikte te ver= 


seker. De '·~ist se onderwysbeskouing, in hierdie geval sy beskou= 


ing oor die onderwysbeheer, was gegrond op die grondmotief van 


natuur en vryheid waaruit sy nasionalistiese lewensbeskouing 


het. Op grond van die grondmotief was De Mist 

dus vry om aan die ouers hulle aandeel in die onderwysbeheer te 

ontneem en die volle verantwoordelikheid oor die onderwys aan die 

staat toe te vertrou. Die diepgewortelde tradisie van ouerseg= 

genskap en die uitgestrektheid van die land het De !-list egter 

daartoe gedwing om van die plaaslike beheerliggame gebruik te 

maak. 

10.1.3 Beheer oor die ondevwys in die KaapkoZonie, 1839-1909 

Vanaf 1806 tot 1909 was die Kaap direk onder Britse beheer en was 

die moontlikheid van Britse beinvloeding in die onderwysbeheer 

groot. Die Britse owerheid kon egter nie daarin slaag om tradi= 

sies wat oor 'n tydperk van 150 jaar gevorm is, radikaal te ver= 

ander nie. Die Britse onderwysbeleid van verengelsing het gesen= 

traliseerde onderwysbeheer noodsaaklik gemaak. 

Die Britse owerheid het gevolglik vir die eerste paar dekades na 

1806 gepoog om alle beheer in die hande van die regering te sen= 

traliseer. Plaaslike beheerliggame is behou, maar hulle het min 

l</erklike magte gehad. Die tradisie, gegrond op die Christelike 

{i.e. Calvinistiese} lewensbeskouing van In groat deel van die be= 

volking kon egter nie onderdruk word nie, sodat daar algaande aan 

412 



die plaaslike beheerliggarne groter rnagte toegestaan is. Dit het 

gekulrnineer in die daarstelling van skoolrade en plaaslike skool= 
'" kornitees in 1905 waardeur gepoog is om werklike magte aan die 

plaaslike en ouergerneenskap toe te staan. Deur rniddel van die 

skoolrade is die plaaslike gerneenskap aktief by die onderwys be= 

trek, terwyl die ouers hulle seggenskap deur rniddel van die 

plaaslike skoolkornitees kon uitoefen. Van besondere belang was 

die feit dat die pIaasIike beheerIiggarne medeseggenskap verkry 

het in die aanstelling van onderwysers by die betrokke skool of 

skole onder beheer van die Iiggarne. Hierdeur het die plaaslike 

beheerliggame ook In mede-bepalende rol gespeel in die bepaIing 

van die gees en rigting van die onderwys wat die kinders ontvang 

het. 

In Verdere belangrike ontwikkeling in die onderwysbeheerstruktuur 

van die Kaapkolonie, wat terseIfdertyd die strukture in die Oran= 

je-Vrystaat, Transvaal en Natal beinvloed het, was die aansteIling 

van In Superintendent-Generaal van Onderwys (SGO) in 1839. Die 

Superintendent, in die eerste aantal jare alleen en later byge= 

staan deur ander adrninistratiewe en professionele personeel, het 

die eerste onderwysdepartement in Suid-Afrika gevorrn en was ver= 

antwoordelik vir die uitvoering van die onderwysbeleid en vir die 

voorsiening van doelmatige onderwysgeriewe in die Kaapkolonie. 

Ten opsigte van die kerk se aandeel in die onderwysbeheer het die 

Britse owerheid voortgebou op die beginsel van die Skoolorder van 

De Mist. Die kerk het gevolglik geen amptelike aandeel in die 

onderwysbeheer gehad nie, rnaar ten spyte daarvan het die kerk 

steeds op In nie-amptelike grondsIag In beIangrike rol in die 

eventuele onderwysvoorsiening gespeel. 
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Die slotsom waartoe geraak kan word, is dat die Britse owerheid 

in die eerste dekades van sy regime in die Kaapkolonie gepoog het 

om In vreemdsoortige, gesentraliseerde beheerstelsel in te voer. 

As gevolg van In gevestigde tradisie van ouerseggenskap het dit 

egter misluk. Interne druk van In groot deel van die bevolking, 

hoofsaaklik die HOllandssprekende gedeelte, het gevolglik veroor= 

saak dat die beheer oor die onderwys volgens die volkswil in In 

groter mate gedesentra.l!iseer is. Die Britse regering se beheer= 

reelings was gegrond op die religieuse grondmotief van skepping, 

sondeval en verlossing met afvallige elemente. Die dualisme in 

die grondmotief is vergestalt in die deistiese lewensbeskouing 

waardeur 'n skeiding van die sakrale en sekulere terreine moont= 

lik was. Die Britse owerheid was dus vry om met betrekking tot 

die onderwysbeheer die ouerreg te misken en die onderwysbeheer 

onder die staat te sentraliseer. Die sentralisering was nood= 

saaklik om te verseker dat die politieke en onderwysdoelstelling 

bereik word, naamlik die denasionalisering en verengelsing van 

die inwoners van die Kaapkolonie. 

10.1.4 Beheer oor die onderwys in Transvaal, 1838 tot 1909 

Gedurende die Groot Trek en tydens die vestigingsjare (1840-1850) 

in Transvaal was die onderwys hoofsaaklik onder die beheer van die 

ouers. Die bondgenootskap tussen die staat, die kerk en die ouers 

ten opsigte van die onderwysbeheer, soos voorgestaan deur die 

Trekkers,het nie gedurende hierdie periode gerealiseer nie. Die 

kerk het die Groot Trek as 'n rebellie teen die Kaapse regering 

beskou en daarom het die kerk die Groot Trek nie in In amptelike 

hoedanigheid meegemaak nie. Boonop was daar tydens die Trek en 

die vestigingsjare in Transvaal nie sprake van 'n werklike staat= 
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kundige bestel nie. Gevolglik het daar van die tradisionele 

bondgenootska~ wat in Kaapland vanaf 1652-1795 bestaan het, net 

die ouers oorgebly om die beheer oor die onderwys uit te oefen. 

Alhoewel die lewensomstandighede veel te wense oorgelaat het en 

die opbou van Transvaal prioriteit geniet het, het die ouers, 

trou aan die doopbelofte, die onderwys na die beste van hulle 

vermoe ontwikkel. Die tradisionele bondgenootskap is in 1852 

herstel met die uitvaardiging van die Van der Linden-onderwys= 

reglement in Transvaal. Kragtens die reglement het die staat die 

volle onderwysbeheer aan die kerk oorgelaat. Alhoewel die ouers 

nie amptelik deur middel van die reglement 'n aandeel in die be: 

heer oor die onderwys verkry het nie, kon hulle deur middel van 

die kerkrade In leidende rol in die onderwys vervul. Genoemde 

vennootskap tussen die staat, kerk en die ouers is amptelik 

(maar nie in die praktyk nie) in 1859 verbreek toe die staat, 

deur middel van die 1859-0nderwysreglement, volle verantwoorde= 

likheid vir die onderwys aanvaar het. Die gebreke van die 1859

Reglement is grootliks deur die Onderwyswet van 1866 uitgeskakel. 

waarna die hoogste beleidbepalende en -uitvoerende gesag in die 

regering gesetel was. Die uitvoering van die onderwysbeleid was 

die verantwoordelikheid van die AIgemene Skoolkommissie. 'n Be: 

langrike ontwikkeling in die sentrale beheer was die aanstelling 

van In Superintendent van Opvoeding in die plek van die Algemene 

Skoolkommissie in 1876. Later het die werksaamhede van die Super= 

intendent so omvangryk geword dat daar in die jare na 1881 perso: 

neel aangestel is om horn in die uitvoering van sy pligte by te 

staan. Die Transvaalse regering het dus tydens die republikeinse 

tydperk meer en meer op In gekoordineerde, doelgerigte wyse in 

die onderwysbehoeftes van die bevolking voorsien. 

Die beginsel van ouerseggenskap het ook tydens die republikeinse 



tydperk gerealiseer. Vandat die staat in 1859 besluit het om die 

onderwys aktief te bevorder, is plaaslike skoolkomitees saarngestel. 

Die komitees is egter deur die owerheidsliggarne aangestel sodat 

daar nie van werklike ouerseggenskap sprake was nie. Hierdie 

tekortkoming is egter in 1874 uit die weggeruim. Daarna 

is die plaaslike skoolkomitee~tot in 1899 deur die ouers verkies. 

Die plaaslike skoolkomitees het ook redelik omvangryke magte gehad. 

Dit word veral bewys deur die feit dat plaaslike skoolkornitees 

medeseggenskap gehad het in die aanstelling van onderwysers. 

Kenmerkend van die onderwysbeheer in Transvaal tydens die republi= 

keinse tydperk (1838-1899) was dat die tipiese CNO-beginsel, soos 

wat die Trekkers dit v~~r 1800 in Kaapland ervaar het, geimplemen= 

teer is. Die beginsel vind uiting in die samewerking tussen die 

staat, die kerk en die ouers. Sedert 1859 is die direkte aandeel 

van die kerk in die onderwysbeheer verminder. Die samewerking tus= 

sen die staat en die ouers het egter voortbestaan en veranderinge 

wat in die beheerstruktuur aangebring is, was grootliks die ge= 

vole van inherente tekortkominge van bestaande wetgewing en van 

veranderende behoeftes. Waar veranderinge aangebring is, kan be= 

invloeding uit die omliggende gebiede ook waargeneem word. 

Tydens die tydperk van Britse bewind in Transvaal (1877-1881 en 

1899-1906) is die onderwysoeheer gekenmerk deur 'n groot mate van 

sentralisasie. Hierdie sentralisasie is teweeggebring deur die 

feit dat die regering se aandeel in die onderwysbeheer vergroot is, 

terwyl die seggenskap van die plaaslike beheerliggame drasties 

verminder is. Die sent~isasie is genoodsaak deur die onderwys= 

doelstelling van denasionalisering en verengelsing. Aangesien 

die stelsel vreemd was aan die Transvaalse tradisie, het die in= 



terne druk van 'n groot deel van die Transvaalse bevolking veroor: 

saak dat die beheer weer meer gedesentraliseer is. Die gevolg 

was dat die beheerstelsel, soos dit in 1907 ingevolge die Smuts= 

wet georganiseer is, die uitvloeisel was van die tipies CNO-be= 

heerstelsel van die republikeinse tydperk met enkele wysigings 

om by die behoeftes van die verskillende Blanke bevolkingsgroepe 

aan te pas. 

10.1. 5 Die Ortturikke ling van onderuysbeheel' in die O:ru:nje

VrystaatJ 1838-1909 

In die Oranje-Vrystaat het die beheerstelsel, soos in Transvaal, 

ook uit die beheerstelsel van die Kaapland v~~r 1800 gestam. As 

gevolg van die Britse invloed (1848-1854) het die kerk se direkte 
aandeel in die onderwysbeheer spoedig verdwyn en is die beheer oor 

die onderwys tot in 1898 gekenmerk deur die noue samewerking tus= 

sen die staat, die plaaslike gemeenskap en die ouers. Die CNO-begin: 

sel van ouerseggenskap het gevolg1ik tydens die tydperk 1850-1898 

in die praktyk gerealiseer. Aanvanklik (1854-1872) was die Uitvoe= 

rende Komitee van die Volksraad, in samewerking met die plaaslike 

skoolkomitees, direk verantwoordelik vir die beheer oor die onder= 

wys. In 1872 is daar egter voorsiening gemaak vir 'n hoof uitvoe= 

rende onderwysbeampte in die persoon van 'n Inspekteur van Onder= 

wys. Die Inspekteur was verantwoordelik vir die uitvoering van 

die onderwysbeleid en vir die doelmatige ontwikkeling van die on= 

derwys. Verskil1ende amptenare is kort daarna aangestel om die 

Inspekteur in sy taak by te staan, aangesien sy verpligtinge te 

omvangryk geword het. Sedert 1891 het die Inspekteur van Onderwys 

as die Superintendent van Onderwys bekend gestaan. 

Die beheer van owerheidswee is egter voortdurend in samewerking 
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met die beheerliggame, naamlik die distrikskoolkornitees 

en die plaaslike skoolkomitees uitgevoer. Die van die 

Oranje-Vrystaat het dus voor 1899 daarin geslaag om In eiesoortige 

beheerstelsel, eie aan die besondere behoeftes van die land, daar 

te stel. 

Na die Britse bewindsoorname in 1899 is daar gepoog om die beheer 

oor die onderwys te sentraliseer. Daardeur is die mag van die 

plaaslike aansienlik ingekort. Di€ was 

strydig met die wil van die volk, sodat interne druk die Britse 

owerheid gedwing het om die plaaslike owerhede weer groter magte 

te verleen. Die ontwikkeling van die Vrystaatse onderwysbeheer 

het gekulmineer in die stelsel soos uiteengesit in Wet 35 van 190a 

Hoewel beheerstelsel onteenseglik deur die Kaapse en 

Transvaa1se beheerstelsels beinvloed is, was die stelsel op die 

tradisionele beheerreelings van die tydperk ge= 

grond. Die onderwysbeheerstelsel in die Oranje-Vrystaat was dus 

op die gegrondves, het uit die volksaard ontwikkel 

en is gekenw8rk, soos in die Kaapkolonie en Transvaal, deur die 

noue samewerking tussen die staat, die gemeenskap en 

die ouers. 

10.1.6 	 Reelings met betrekking tot die beheer oor die onderwys 

in Natal, 1838-1909 

In Natal het die ontwikkeling van die onderwysbeheer heeltemal 

anders verloop as in Transvaal, Kaapland en die Oranje-Vrystaat. 

Die beheerstrukture in laasgenoemde drie streke het belangrike 

ooreenkomste met mekaar vertoon, terwyl die ontwikkelingsgang van 

di€ strukture, op enkele uitsonderings na, verloop het. 

Daarenteen was daar weinig ooreenkornste tussen die beheerstrukture 
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van Natal en van genoemde drie streke. Die Natalse onderwysbeheer 

het 'n heel eiesoortige ontwikkelingsgang gevolg. In Natal het 

die onderwys vir die grootste gedeelte van die tydperk 1840 tot 

1910 onder die direkte beheer van die Britse owerheid gestaan, 

aangesien Natal sedert 1842, toe die kortstondige bestaan van die 

Republiek Natalia beandig is, In kolonie van die Britse Ryk was. 

Die anneksasie van Natal het ook die verhuising van In groot aan= 

tal van die eertydse Trekkers (Hollandssprekende inwoners) tot 

gevolg gehad, sodat die Engelse element die belangrikste bevolk= 

ingsgroep in Natal geword het. Dit was gevolglik vir die Natal= 

se regering moontlik om sonder teenstand van die bevolking In 

verengelsingsbeleid in die onderwys toe te pas. Dit was In be= 

leid wat daarop gemik was om die anderstaliges en andersvolkiges 

te verengels en te denasionaliseer. Vir die suksesvolle deurvoer= 

ing van die onderwysbeleid was dit noodsaaklik om die onderwysbe= 

heer onder die gesag van die staat te sentraliseer. Plaaslike be= 

heerliggame het egter nie heeltemal ontbreek nie, aangesien 'n 

deel van die bevolking (veral die oorblywende Hollandssprekendein= 

woners) dit verlang het. Die liggarr~ het egter min mag gehad en 

is ook nie deur die ond~ysowerhede ondersteun en aangemoedig nie, 

sodat die plaaslike beheerliggame telkens in die uitvoering van 

hulle pligte misluk het. Die plaaslike beheerliggame (die ver= 

teenwoordigers van die ouers) het gevolglik 'n ondergeskikte, on= 

belangrike rol in die onderwysbeheer vervul. 

In Belangrike kenmerk van die Natalse beheerstelsel was dat dit 

(soos dit die geval in die ander provinsies was) hoofsaaklik uit 

eie behoeftes ontwikkel het, hoewel Britse beinvloeding tog waar= 

neembaar was. Tydens die bestaanstyd van die Republiek van Nata= 

lia het die regering amptelik die verantwoordelikheid vir die on= 

derwys aanvaar. Aangesien die regering te betrokke was by die or= 



van die staatsbeste1, met die hantering van vraagstukke 

soos die bedreiging deu!' die Swartes en weens die finansie1e nood, 

is daar tydens die vier bestaansjare van die Repub1iek Nata1ia 

geen georganiseerde onderwysbeheerstruktuur tot stand gebring nie. 

Die onderwysbeheer was gevo1g1ik hoofsaak1ik in die hande van die 

ouers ~ 

Nadat die Britse Ko1oniale Owerheid in 1842 die bewind oorgeneem 

het, het die owerheid eers in 1859, nadat die verslae van verskeie 

kommissies van ondersoek in verband met die onderwysbeheer verskyn 

het, daarin ges1aag om 'n beheerstruktuur vir die onderwys daar te 

ste1. III 1859 is In Superintendent van Onderwys aangestel om toe 

te sien dat die onde~Jsbe1eid uitgevoer word en dat die onderwys 

in Natal na wense ontwikkel word. Plaaslike skoo1komitees is ook 

deur die regering aangestel, maar kort na hulle 

het die komitees weeI' ontbind - hoofsaaklik omdat 

hulle nie aan hul doel beantwoord het nie. Dit bewjs dat die 

behoefte aan plaaslike onderwjsbeheer "el bestaan het, maar aan::: 

die onderwysowerheid die 1iggame as In 1as beskou het en 

hulle nie aan die begin van hul bestaan in die uitvoering van 

hulle ondersteun het nie, het die liggame ontbind. In die 

Onderwyswet van 1877 is daar die eerste keer by wet vir In 

onderwysbeheerstruktuur voorsiening gernaak. Die finale verantwoor::: 

deliM1eD oor die onderwys was in die hande van die regering gesen= 

traliseer terwyl die uitvoerende gesag oorgedra is aan In Raad 

van Onderwys - na analogie van die Britse gebruik waar die soge= 

naamde "Local Education Authorities" die onderwysbeheer in In be= 

paalde waargeneem het - en die Superintendent van Onderwys. 

In die Wet is geen voorsiening vir die samestelling van 

liggame gemaak nie. In 1893 het Natal verantwoordelike 

~elfbestuur verkry waarna die hoof beleidbepalende en -uitvoerende 
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gesag oor die onderwys aan In Minister van Onderwys opgedra is. 

Die Raad van Onderwys het terselfdertyd ontbind en die uitvoeren= 

de gesag oor die onderwys is aan die Superintendent van Onderwys 

oorgedra. In die verslag van die Onderwyskommissie van 1909 is 

daar weer eens aanbeveel dat plaaslike skoolkornitees aangestel 

word. Die aanbeveling is aangeneem en in 1910 is daar by wet vir 

die stigting van plaaslike skoolkomitees voorsiening gemaak. 

Die skoolkomitees het egter geen werklike magte gehad nie, maar 

was slegs adviserend van aard. 

Uit die voorafgaande blyk dat die Natalse owerheid daarin geslaag 

het om In eiesoortige gesentraliseerde beheerstelsel daar te stel; 

In stelsel ontwikkel uit eie behoeftes en gegrond op die grond= 

motief van skepping, sondeval en verlossing van die Britse ower= 

had, waarin daar egter bepaalde afvallige elemente voorgekom het. 

Die dualisme in die grondmotief het gelei tot die deistiese le= 

wensbeskouing van die Britse owerheid. Volgens die beskouing was 

die "owerheid vry om een van d~ Christelike beginsels in die onderwys= 

beheer,gelee op die sekulere terrein , te wete die oueraandeel en 

ouerseggenskap, te misken en die beheer onder staatsgesag te 

sentraliseer. Die sentralisering van die onderwysbeheer was nood= 

saaklik om die onderwysdoelstelling van denasionalisasie en ver= 

engelsing suksesvol deur te voer. 

10.1. 7 Die vY'aagstuk van verdeeLde beheer oor die ondeThJys sede!'t 

1910 en die huidige bedeLing ten opsigte van die aandeeL 

van die sentrale regering, die provinsies en die ousrs 

in die onde~8beheer 

Teen 1909 het daar in die Kaapkolonie, die Natalkolonie, die 

Transvaalkolonie en die Oranjerivierkolonie, onafhanklik van 
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mekaar, 'n eiesoortig<o beheerstruktuUl' ontwikkel. Met uniewording 

in 1910 het daar benewens die vier' onderwysowerhede van bogenoem= 

de kolonies nog 'n vyfde onderwysowerheid tot stand gekom, naam= 

lik die Unie-onderwysdepartement (UOD). Na unieHording het die 

vyf onderwysdepartemente as afsonderlike eenhede b1y voortbestaan, 

aangesien die provinsia1e owerhede nie wou toes tern dat die onder= 

wys in die destydse Unie van Suid-Afrika deur 'n sentra1e owerheid 

beheer word nie. Die provinsiale owerhede was naamlik bevrees 

dat hul1e afsonderlike belange en eie tradisies in die groter ge= 

heel verlore sou raak. Dit was veral die twee kleiner provinsies, 

Natal en die Oranje-Vrystaat, wat die vr~es gekoester het dat hul= 

le in 'n ondergeskikte posisie teenoor die twee groter provinsies, 

Transvaal en Kaapland, sou verkeer. 

Die vraag wat gevolglik ontstaan het, was: watter deel van die on= 

derwys moes aan watter owerheid toegese word? Om di~ probleem op te 

los is daar besluit op 'n horisontale verdeling van die onderwys= 

beheer, waardeur 'n bepaalde vlak van die onderwys onder die ver= 

antwoordelikheid van elk van die onderwysowerhede geplaas is. 

Deur die horisontale verdeling van die beheer oor die onderwys, 

ingevolge artikel 85(iii) van die Zuid-Afrikawet, is al1e tersiere 

onderwys onder die beheer van die UOD geplaas en alle pre-ter= 

siere o;lderwys aan die provinsiale owerhede opgedra. Die hori= 

sontale verdeling is egter spoedig in 'n vertika1e verdeling van 

die onderwysbeheer verander. Die provinsies en die UOD het op 

mekaar se toegesegde gebiede, ingevolge die Zuid-Afrikawet, begin 

beweeg. Laasgenoemde verdeling het ook ernstige tekortkominge 

geopenbaar aangesien dit die voorsiening van omvattende gediffe= 

rensieerde onderwys (veral sekondere onderwys) gekortwiek het, 

en tot duplisering en oorvleueling in die onderwysvoorsiening aan= 

leiding gegee het. Verskeie kommissies van ondersoek na die on= 
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derwys het te1kens die tekortkominge van die verde1ing van onder= 

wys bek1emtoon en aanbeve1ings gedoen om die prob1eme op te 10s. 

Die voorste11e het gewisse1 tussen In voorgeste1de gesentra1iseer= 

de beheer onder die sentra1e regering tot voorste11e dat die oor= 

spronk1ike horisonta1e verde1ing van die beheer oor die onderwys 

weer ingeste1 moes word. Van die voorste11e het egter niks tereg 

gekom nie. In Gemeenskap1ike voorste1 van die verski11ende kom= 

missies was dat die onderwysvoorsienirg tussen die verskillende on= 

derwysowerhede gekoordineer moes word. Die kommissies het voorge= 

ste1 dat die koordinering aan In nasiona1e adviserende raad opge= 

dra moes word. 

Laasgenoemde aanbeve1ings is in 1962 aanvaar met die instel1ing 

van die Nasionale Adviserende Onderwysraad (NAOR). Een van die 

opdragte van die NAOR was om In bevredigende op1ossing vir die 

vraagstuk van verdeelde onderwysbeheer te vind. Die werk van die 

NAOR met betrekking tot die onderwysbeheer het gekulmineer in die 

Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 (Wet 39 van 1967), die 

Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967 (Wet 40 van 1967) en die 

Wet op Onderwysdienste, 1967 (ivet 41 van 1967), waardeur In rede= 

like aanvaarbare verde1ing van die onderwysbeheer tot stand ge= 

bring is. Deur midde1 van die 1aasgenoemde drie wette word die 

huidige verhouding tussen die staat en die provinsies met betrek= 

king tot die beheer oor die onderwys gereel. Kragtens die drie 

wette word die daarste11ing van In nasiona1e onderwysbe1eid in 

die hande van die Minister van Nasiona1e Opvoeding gesentraliseer 

terwy1 die imp1ementering van die onderwysbe1eid op In horisonta1e 

wyse tussen die Departement van Nasiona1e Opvoeding en die pro= 

vinsiale onderwysdepartemente verdeel word. Volgens 1aasgenoemde 

verde1ing ressorteer a11e tersiere onderwys (op enkele uitsonder= 

ings na, byvoorbee1d die onderwysko1leges) onder die Departement 
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van Nasionale Opvoeding en die pre-tersiere onderwys onder die 

provinsiale onderwysdepartemente, uitgesonderd besondere onder= 

wys. 

Die huidige verhouding tussen die ouers en die provinsiale onder= 

wysdepartemente word geillustreer deur die verskillende onderwys= 

beheerstrukture van die vier provinsies. Volgens die strukture 

neem die provinsiale onderwysowerhede die opperbeheer oor die 

onderwys en is hulle verantwoordelik vir die uitvoering van die 

onderwysbeleid, die voorsiening en instandhouding van genoegsame 

onderwysfasiliteite en die professionele toesig oor die onderwys 

in elke afsonderlike provinsie. Die ouers oefen hulle reg in die 

onderwysbeheer uit deur middel van die plaaslike beheerliggame. 

Die beheerligg~e het gedelegeerde gesag van die provinsiale 

owerhede ontvang en kan slegs binne die raamwerk van sekere rig= 

lyne hUlle pligte uitvoer. Die gevaar bestaan egter dat die ouers 

se regteal minder word en die onderwysowerhede se verantwoordelik= 

heid al groter. As gevolg van hierdie tendens kan die ouers wel= 

dra geen seggenskap in die onderwys van hulle kinders he nie. 

Tog is die ouers se plekke in die onderwysbeheer, vir die huidig~ 

verseker deur middel van die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 

1967 waarin die reg van die ouers om seggenskap in die onderwys 

te he, erken en beskerm word. 

10.2 	 ENKELE AANBEVELINGS TER VERBETERING VAN DIE REeLINGS MET 

BETREKKING TOT DIE BEHEER OOR DIE ONDERWYS 

Dit is duidelik dat die huidige verhouding tussen die sentrale 

regering en die provinsiale owerhede ten opsigte van die onderwys= 

beheer op bepaalde historiese gronde berus. Die onderskeie pro= 
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vinsies is sedert 1838 intiem betrokke by die onderwys wat in die 

provinsies verskaf is. Die provinsies het In groot bydrae gelewer 

tot die ontwikkeling van die onderwys, veral op die primere en 

sekondere skoolvlak. Die provinsiale owerhede was tot in 1967 

alleen verantwoordelik vir die ontwikkeling van die primere en 

sekondere onderwys wat binne die provinsiale domein verskaf is. 

Die provinsies kan dus op historiese gronde tereg aanspraak maak 

daarop .om in die toekoms steeds 'n leidende rol in die onderwys 

te speel. 

Die sentrale regering het sedert 1910 'n ewe belangrike rol in die 

onderwysontwikkeling gespeel, veral op die terrein van die ter~ 

siere, pre-primere en besondere onderwys. Die sentrale regering 

kan dus ook op historiese gronde aanspraak maak op 'n voortge= 

sette aandeel in die onderwysbeheer. Daarbenewens het die staat 

as instelling besondere belang by die opvoeding van sy toekomstige 

burgers. Die staat moet verseker dat die kinders volgens die be= 

hoeftes van die land en ooreenkomstig die wil van die ouerS 

dit wil se die kiesers - opgevoed word. 

Daar kan dus afgelei word dat beide die provinsiale owerhede en 

die sentrale regering aanspraak kan maak op 'n voortgesette aan= 

deel in die onderwysbeheer. Dit wil dus voorkom asof die hui= 

dige reeling, waardeur sowel die sentrale regering as die pro= 

vinsies In besondere aandeel in die onderwys het, die mees aan= 

vaarbare oplossing bied. Dit beteken egter nie dat, indien die 

huidige reelings, wat op historiese gronde berus, belangrike pro= 

bleme meebring, hulle nie verander kan word nie. Dit beteken 

slegs dat daar in die beplanning van moontlike veranderinge 

deeglik met die historiese ontwikkeling rekening gehou moet word 

en dat die veranderinge by die historiese ontwikkelingsgang moet 
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inpas. Daar kan dus nie bloot op willekeurige wyse veranderinge 

aangebring word nie. Die veranderinge moet inskakel by die ont= 

wikkelingsgang. Om die sukses daarvan te verseker, sal die aan= 

passings langsamerhand meet geskied. 

Die huidige verdeling van die onderwysbeheer openbaar ernstige 

tekortkominge. veral oorvleueling en duplisering in die onderwys= 

voorsiening. Die duplisering word veroorsaak deur die feit dat 

al die onderwysowerhede verantwoordelik is vir die uitvoering van 

onderwysbeleid. Elke owerheid beplan hoe die beleid uitgevoer 

gaan word (alreeds In duplisering) met die gevolg dat daar ver= 

skille in die werklike uitvoering is. Die meetbare nadelige ge= 

volg van di~ duplisering is die hoe koste daaraan verbonde terwyl 

die duplisering ook onder and ere lei tot In ongesonde wedywering 

ten opsigte van onderwysstandaard en die voorsiening van onderwys= 

geriewe. 

In die beplanning om bogenoemde tekortkominge uit te skakel, 

moet nie slegs op die historiese gronde teruggeval word nie, 

maar moet die geskiedenis ook as riglyne dien vir verandering. 

Die huidige vereistes waaraan die onderwys moet voldoen, meet 

ook deeglik in ag geneem word. In hierdie opsig is een van die 

belangrikste riglyne die feit dat daar in 'n land soos die RSA, 

wat In omvattende buitelandse bedreiging die hoof moet bied, In 

sterk nasionale eenheidsgevoel onder alle Blankes bewerkstellig 

moet word. Ter bereiking van hierdie doelstelling is die onder= 

wys 'n algemeen aanvaarde instrument. Die onderwys kan egter 

slegs suksesvol vir hierdie doel gebruik word indien dit deur 

die hele Suid-Afrika 'n eenheidskarakter dra. Hierdie eenheids= 

karakter kan slegs bereik word indien daar In nasionale onderwys= 

beleid bestaan, soos tans die geval is. 'n Nasio= 
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nale onderwysbeleid is egter van weinig waarde indien dit nie op 

'n eenvormige wyse toegepas word nie. Vir die eenvormige uitvoe= 

ring van die nasionale onderwysbeleid is eenheidsbeheer noodsaak= 

lik, en dit beteken dat die beheer 001' die onderwys onder 'n sen= 

trale onderwysowerheid gesentraliseer moet word. 

Ernstige besware teen 'n moontlike sentralisering van die onder= 

wysbeheer word van tyd tot tyd geopper deur verskillende onderwys= 

leiers, veral van provinsiale kant. Besware soos dat die sentra= 

lisering In burokratiese verafverwyderde beheer te weeg sal bring 

en dat dit 'n kleurlose gelyksoortigha.d dwarsdeur die land in die 

onderwys te weeg sal bring, weeg nie op teen die grater doelstel= 

ling van nasionale eenheid nie. 'n Sentrale owerheid kan buiten= 

dien nie meer burokraties optree as wat die provinsiale owerhede 

tans doen nie. Daar moet ook gewaak word teen kleurvolheid en af= 

wisseling ter wille van kleurvolheid en afwisseling in die on= 

derwys. 'n Verdere beswaar dat die onderwysvoorsiening van poli= 

tieke partye afhanklik sal word, verval ook omdat dit nie in 'n 

groter mate as vandag die geval sal wees nie. Daarteenoor hou die 

sentralisasie van die beheer 001' die onderwys, benewens dat dit 

nasionale eenheid sal bevorder, belangrike voordele in waarvan die 

groot kostebesparing veral in die huidige bedeling van stygende 

finansiele druk - seker die bel~ngrikste is. Fondse wat onder die 

huidige bedeling vir die duplisering van onderwysdienste aangewend 

word, kan eerder vir die verbetering van bestaande en vir die 

voorsiening van nuwe onderwysfasiliteite aangel{end word. 

Die faktor wat egter in die weg van 'n eventuele sentralisering 

van die beheer 001' die onderwys staan, is soos uit die voorafgaan= 

de studie blyk, die feitdat in elk \aD die provinsies 'n eiesoortige 

beheerstelsel tot stand gekom het. Die beheerstelsels het onaf= 
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hanklik van mekaar, volgens die eie behoeftes en volksaard van 

mekaar, ontwikkel. Ten spyte van sekere grotere of kleinere oor= 

eenkomste, soos in die studie aangetoon. verskil die beheerstelsel 

in wese. Hierdie tradisies, wat oor 'n tydperk van 140 jaar ont= 

staan het, kan nie sonder meer en summier en totaal 

verander word nie. 

die eventuele sentralisering van die beheer oor ~ 

die onderwys die hele provinsiale stelsel kan aantas, is dit 'n 

saak wat met die grootste omsigtigheid moet word. In 

verband met die provinsiale stelsel in die algemeen verklaar 
1)W.E. Verschuur dat, uit 'n suiwere administratiewe oogpunt, 

die afskaffing van die provinsiale stelsel die logiese stap is. 

Volgens Verschuur sal dit baie maklik kan Met so 'n be= 

nadering word daar egter uit die oog verloor dat mense, wat ge: 

voelswesens is, by staatkundige instellings betrokke is. By 'n 

groot deel van die bevolking bestaan daar In sterk sentiment vir 

die behoud van die provinsiale stelsel, sodat die omverwerping 

van die stelsel nadelige gevolge kan he. Die eintlike waarde van 

die provinsiale stelsel is dat dit In demokratiese instelling is 

wat as sodanig diep by die burgery gevind het. Die pro= 

vinsiale stelsel is ook belangrik omdat dit 'n skakel vorm tus= 

sen die kieserspubliek en die sentrale Die provinsiale 

owerhede moet veral die standpunte van die kiesers stel. Al= 

hoewel hul gesag as regeringsorgane beperk is, kan hul standpunte 

nie by die bepaling van die sentrale landsbeleid geignoreer word 

nie. Verschuur beweer verder dat die provinsiale rade In belang= 

rike rol vervul in die handhawing van die balans tussen die buro= 

kratiese en die demokratiese in ons regeringstelseL Hulle dien 

as teenvoeter teen die burokratiese wat gaan met te veel 

sentralisering. Hiermee tesame le die waarde van die provinsiale 
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stelsel ook daarin dat dit In besondere behoefte van die AfriLmc'r 

vervul - tn behoefte om binne streeksverband onafhanklik, selfs 

van sy eie nasionale regering, sy eie sake te reel sover as wat 

dit prakties moontlik is. As uitvloeisel van die provinsiale 

stelsel is verdeelde onderwysbeheer gevolglik nie op oppervlakkige 

oorwegings gegrond nie, maar op die volksaard, op sekere grondmo= 

tiewe wat rnoeilik verander kan word. 

Wat die aandeel van die sentrale regering en die provinsies onder: 

skeidelik in die onderwysbeheer moet wees, is dus tn besonder las: 

tige probleem. Op historiese gronde skyn dit asof gesentra= 

liseerde beheer nie ingevoer kan word nie, terwyl die doelstel= 

ling van In nasionale eenheid onder alle Blankes nie met 'n ver= 

deling van onderwysbeheer verwesenlik kan word nie. Tog behoort 

nasionale eenheid die swaarste te weeg, want die behoud van die 

Blanke Suid-Afrikaners hang daarvan af. Die behoud le in eenheid 

en nie in verdeeldheid nie. 

Die oplossing vir die probleem is klaarblyklik opgesluit in die 

huidige bedeling ten opsigte van die beheer oor die onderwys. 

Veranderinge aan die huidige stelsel hou in dat die sentrale re= 

gering nie net die algemene beginsels van die onderwysbeleid (dit 

wil se die eksterna) sal bepaal nie, maar dat die beplanning 

en die implementering van die beleid (die internal ook onder die 

sentrale regering sal word. Dit beteken dat die 

beplanning van aangeleenthede soos die curricula en sillabi, die 

voorsiening van gesdkte onderwysfasiliteite, die skoolboeke, die 

eksaminering en diplomering van leerlinge en die vasstelling van 

die skoolkalender op· nasionale grondslag sal geskied. Die imple= 

mentering van die interna kan dan in die hande van die provinsiale 

owerhede gelaat word. Die provinsiale owerhede sal gevolglik 
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slegs oor uitvoerende, en nie wetgewende magte nie, beskik. 

Die vraag kan ontstaan of dit werklik nodig is dat alle beplan= 

ning, selfs met betrekking tot eenvoudige sake soos die voorsien= 

van skoolboeke en die vasstelling van die skoolkalender, ge= 

sentraliseer moet word. Op die vraag moet ondubbelsinnig beves= 

tigend geantwoord word, aangesien selfs verskille in minder be= 

langrike aangeleenthede 'n idee van verskeurdheid in die onderwys 

kan skep. Hierdie idee kan tot 'n werklike verskeurdheid lei, 

wat ook bevorder word deur die strewe van die provinsiale ower= 

hede om hul outonomiteit te handhaaf. Verder sal die sentralise= 

ring in die beplanning van die interna lei dat die ongesonde wed= 

Y"lering en ekonomiese verliese, veroorsaak deur die duplisering, 

uitgeskakel word. In die laaste plek het dit nie werklike 

waarde dat die provinsiale owerhede net die beplanning van die 

minder belangrike aangeleenthede waarneem nie. 

Om die implementering van die sentrale onderwysbeleid <te verge= 

maklik, en terselfdertyd die gevaar van burokratiese beheer deur 

'n verafgelee hoofkantoor te verminder, kan die RSA selfs in 

onderwysstreke verdeel word. In elke streek kan 'n hoofkantoor 

daargestel word wat verantwoordelik is vir die uitvoering van die 

onderwysbeleid, vir die voorsiening van die benodigde onderwysfa= 

siHteite (veral met betrekking tot die administratiewe aange= 

leenthede) en vir die professionele inspeksie van skole, onderwys= 

ers en leerlinge. In hierdie geval verval die provinsiale onder= 

wysowerhede en word die land op grond van geografiese oorwegings 

en die bevolkingsamestelling in streke verdeel. 

By sodanige verandering is dit nodig om die strukture van die ver= 

skillende p~ovinsiale of streeksonderwysowerhede met mekaar in 
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ooreenstemming te bring. 'n Deel van die professionele en admini= 

stratiewe afdelings, byvoorbeeld die onderwysburo's en sekere ad= 

ministratiewe afdelings, van die bestaande provinsiale onderwys= 

departemente sal onder die sentrale onderwysowerheid gesentrali= 

seer moet word. Slegs die deel verantwoordelik vir die werklike 

uitvoering van die onde~Jsbeleid moet by die provinsiale of 

streekonderwysowerhede behou word. Dit beteken dat die personeel 

van 'n streeksonderwysowerheid moontlik uit die volgende sal be= 

staan: 'n streekshoof (direk onder die gesag van en verantwoor= 

ding verskuldig aan die hoof van die sentrale onderwysdeparte= 

ment), die streeksinspektoraat (onder die gesag van en verantwoor= 

ding verskuldig aan die streekshoof) en 'n administratiewe afde= 

ling. Dit beteken ook dat die sentrale onderwysdepartement slegs 

vir onderwys verantwoordelik moet wees. Die huidige verantwoorde= 

likhede van die Departement van Nasionale Opvoeding wat nie direk 

met die onderwys te doen het nie, byvoorbeeld die tak Kultuurbe= 

vordering, die Staatsargief, die Taaldiensburo, die Nasionale 

Filmraad, die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, die Nasionale 

Pleknaamkomitee en die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 

sal onder 'n aparte staatsdepartement moet ressorteer. In Voor= 

deel van bogenoemde sentraliseringis dat die onderwysYoorsiening 

meer vaartbelynd gemaak word. Veranderinge kan direk aangebring 

word en hoef nie deurgevoer te word deur middel van provinsiale 

onderwysordonnansies wat op hulle beurt deur die Ministergoed= 

gekeur moet word nie. 

In die poging tot die sentralisering van die onderwysbeheer is dit 

egter belangrik dat die beginsel van ouerseggenskap in die onder= 

wys gehandhaaf word. Dit is 'n beginsel wat in die verlede in In 

groot mate die ontwikkeling en veranderinge in die onderwysbeheer= 

strukture bepaal het. Dit is gevolglik noodsaaklik dat die ouers, 
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op In historiese en Christelik lewensbeskoulike steeds 

by die beheer oor die onderwys betrek word. 'n Meer dinamiese 

deelname van die ouergemeenskap as onder die bedeling maet 

bewerkstellig word. Die verantwoordelikhede van die huidige 

skoolkomitees/beheerrade hoef nie noodwendig verander te word nie. 

Die algemene verpligtinge soos wat dit in Transvaal, die Oranje

Vrystaat en Kaapland bestaan, kan behou word. Gelykluidende rig= 

lyne moet egter opgestel word wat op alle skoolkomitees van toe= 

passing sal wees. Dit sal beteken dat die skoolkomitees in Natal 

nie meer net bloot adviserende liggame sal wees nie. 

Daar behoort ook aan die ouers In goeie verskaf te 

word, byvoorbeeld in die vorm van In sentrale komitee vir In be= 

paalde inspeksiekring. Die sentrale komitee moet gereeld met die 

inspekteur van die inspeksiekring samesprekings voer. Die inspek= 

teur sal dan as skakel tussen die plaaslike skoolkomitees en die 

streeksonderwyshoof dien en sodoende die wil van die ouers aan 

sentrale onderwysowerheid oordra. Tydens sulke samesprekings 
sal dit ook vir die sentrale onderwysowerheid moontlik wees om aan 

die onderwysowerhede die nodige leiding te verskaf om so= 

doende hulIe verantwoordelikhede suksesvol uit te voer. So In 

spreekbuis sal terselfdertyd meeheIp om die onderwysprofessie en 

die ouergemeenskap nader aan mekaar te bring, aangesien hulle me= 

kaar se probleme sal kan begryp en oplos. Aan die voortdurende 

eis van In groot deel van die onderwysprofessie dat die plaaslike 

skoolkomitee geen seggenskap in die van onderwysersmoet 

he nie, kan nie voldoen word nie. Dit is In prirnere reg van die 

ouers om medebepalend op te tree by die aanstelling van onderwys= 

ers, die aanvullende ouers. Dit is ook In beIangrike middel in 

die hand van die ouers om toe te sien dat onderwys ooreenkomstig 

hulle lewensbeskouing verskaf word. 
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Indien die RSA in kleiner onderwysstreke as die huidige provinsies 

verdeel word, kan die bestaande skoolrade in Transvaa en Kaapland 

waarskynlik ook verval. Die skoolrade as In middel waarmee gepoog 

word om die onderwysadministrasie te desentraliseer,sal nie meer 

nodig wees nie. Di~ taak sal ewe doeltreffend deur die streeks= 

owerhede uitgevoer kan word. Om aan persone (sonder skoolgaande 

kinders), wat In besondere belang het by die onderwys, In geleent= 

heid tot inspraak in die onderwysvoorsiening te gee, kan in elke 

inspeksiekring of streek, na gelang van die aanvraag,' n adviseren= 

de liggaam saam~stel word. Die adviserende liggaam kan deur die 

streekshoof aangestel word, bestaande uit verteenwoordigers van 

instansies wat belang het by die onderwys, en uit persone wat ge= 

motiveerde aansoeke voorle om op die komitee te dien. Die lig= 

gaam sal ook deur middel van In inspekteur met die streekshoof 

skakel en sodoende die behoeftes van die plaaslike gemeenskap aan 

die onderwysowerhede oordra. 

Indien daar wel op In eventuele sentralisering van die onderwys= 

beheer besluit word, is In noodsaaklike voorvereiste vir die suk= 

sesvolle deurvoering daarvan dat dit langsamerhand moet geskied. 

Die historiese ontwikkelingsgargmoet stap vir stap aangepas word. 

Die geleidelike sentralisering van die beheer oor die onderwys sal 

ook deur die Blanke Suid-Afrikaners aanvaar word, aangesien sen= 

trale beheer oor ander gemeenskaplike aspekte soos verdediging, 

finansies en spoorwee algemeen aanvaar word. 

10.3 	 BEHEER OOR In ALMALINSLUITENDE ONDERWYSSTELSEL BINNE In EVEN= 

TUELE NUWE STAATKUNDIGE BESTEL IN DIE REPUBLIEK VAN SUID

AFRlKA 

In Eventuele nuwe grondwetlike bedeling vir In eenheidstaat met 
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een sentrale regering vir die RSA het tans die stadium bereik dat 

dit praktiese politiek geword het. Indien die pogings om In een= 

heidstaat te bereik, slaag, sal ten minste drie van die vier hoof= 

bevolkingsgroepe, naamlik die Blankes, die Kleurlinge en die 

t.siers, in die sentrale regering verteenwoordig wees. So In even= 

tuele eenheidstaat sal In omvattende aanpassing verg van die be= 

leid vir die georganiseerde onderwys ten einde gelyke onderwysvoor= 

siening vir die genoemde drie bevolkingsgroepe te verseker. 

In beginsel moet daar gelyke onderwysgeleenthede vir die drie be= 

volkingsgroepe daargestel word onder In enkele Minister van Nas= 

ionale Opvoeding. Daar behoort vir al drie bevolkingsgroepe ge= 

meenskaplike wetgewing te \o/ees met betrekking tot die sogenaamde 

eksterna, soos byvoorbeeld die skoolplig, skoolsoorte en gemeen= 

skaplike kernsillabi. 

Aangesien die onderwys en kultuur onlosmaaklik aan mekaar verbon= 

de is, is dit noodsaaklik dat daar op grond van yolk en lewensbe= 

skoulike uitgangspunte gedifferensieer word. Die jeug moet deur 

die onderwys voorberei word om In aktiewe bydrae te lewer tot die 

bewaring, uitbouing en oordrag van die eie kultuurerfenis. Dit 

kan alleen geskied indien daar op grond van yolk gedifferensieer 

word. Die lewensbeskoulike differensiasie moet ook behoue bly, 

sodat elke individu binne sy partikuliere en eiesoortige kultuur= 

verband ten volle kan ontplooi. 

Die oplossing blyk dus te wees dat daar vir elke bevolkingsgroep, 

dit wil se die Blankes, Kleurlinge en Asiers, In eie onderwysde= 

partement onder gesag van die 11inisterie van Nasionale Opvoeding 

daargestel moet word. Di~ onderwysdepartement moet kragtens ge= 

delegeerde gesag van die Ministerie van Nasionale Opvoeding 
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bindende juridiese bepalinge ten opsigte van die 	interna vir hul= 
2le onderskeie kultuurgemeenskappe kan uitvaardig. ) 

Binne 'n eventuele eenheidstaat sal die Blankes in 'n sentrale ondert 

wysdepartement met die ander bevolkingsgroepe moet saamwerk. 

Daar sal in bogenoemde bestel nie plek wees vir vyf afsonderlike 

departemente vir Blankes onderwys nie. Dit is gevolglik noodsaak= 

lik dat daar so spoedig moontlik in die rigting van 'n sentrale 

onderwysdepartement beweeg moet word. 

2) BARJlAjij), S.S. 'It AI""'1 iMZuitends OftdsNy88u/.$BI in dill RBpI4bU"k """ Suid-Aft'ika?, 
pp. 1,5, 6-9. 
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SUMMARY 

THE CONTROL OF WHITE EDUCATION IN A HISTORIC-PEDAGOGIC 
PERSPECTIVE 

The purpose of this study is to enlighten: 

* 	 the part of the government and parents in the 

control of education, 

* 	 the part of the central government and the 

provinces in the control of education (the 

question of divided educational control) 

* 	 and the development of the structures of educa= 

tiona1 control in a historical perspective. 

In dealing with these questions the primary and secon= 

dary education is mainly emphasized. Pre-primary and 

tertiary education is only mentioned when the question 

of divided control of education is discussed. The his= 

torical descriptive method was used to present the data 

in the field of study from 1652-1979. 

The fundamentals of the present relationship between the 

government and the parents concerning the control of 

education had already been formed since 1652 to 1795 

in the Cape of Good Hope. Thus in chapter 2 the con= 

trol of education is described to show how there was a 

close contact bet..leen the government. the church and 

the parents (during this period). One can distinguish 
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but never isolate the different parts played by each of 

the above mentioned. This was the practice in the Nether= 

lands before 1652 and continued as such in the Cape. At 

the Cape however the parents were also given a part in 

the control of education as the inhabited areas were vast 

and widely spread. The government and the church could 

not effectively control the education and it was necessary 

to involve the parents. De Mist continued on these founda= 

tions concerning the control of education when formulatinr, 

the School Order of 1804. Because of his teaching aim to 

educate children for citizenship De Mist wanted to cell= 

tralise all control under the authority of the government. 

The vastness of the community prevented the government 

from having effective control of the education. De Mist 

had to make use of the help of parents in the form of 

local education control bodies to ensure effective control. 

This was in line with the tradition to give the parents a 

say in the education of their children which was formed 

over a period of 150 years. After the second annexation 

of the Cape Colony in 1800 by Britian, the British govern: 

ment tried until the late forties of the previous century 

to centralize the control of the schools by giving all 

control to the government. The centralisation was necessary 

because the British government wanted to ensure that 

their educational aim, namely the Anglicisation of the 

school going population, would be successful. 

Chapter 3 describes how the British government had to yield 

to the pressure of the population in the Cape Colony. This 

was caused by the strong tradition of pareI:tal control in 
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the education. The result was that since 1850 the local 

community and parents were a greater say in the matters 

concerning the control of education. This matter culminated 

in the School Board Act of 1905 where the local community had 

a greater say through school boards and parents through 

school commit~esin the control of education. The central 

control over education was in the hands of the government, 

while the executive authority was given to the Department 

of Education. The greatest part of educational control was 

in the hands of the central body of control because all 

developments and decisions as far as education was concerned, 

had to be approved by the central educational authority. 

Chapter 4 describes how the control of education in the 

Transvaal became independant of the other states, namely 

the Cape Colony, the Orange Free State and Natal during 1838 

to 1910. During the period the control of edu= 

cation was further decentralised according to the CNE 

principle. The local bodies of control were responsible for 

the general welfare of the school. They also had a say in 

the appointment of teachers as they had to recommend the 

teachers to the Department of Education. This shows that 

although the local bodies of control had an important part 

in the control of education. the main control lay with the 

central bodies of control the government and the Depart= 

ment of Education. The superintendent of Education was 

the main permanent executive educational official. During 

the period (1877-1881 and 1900-1906) when the Transvaal 

was under direct government of Britain, the British tried 

to centralise the control of education under the head of 
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the state. This was done to try and ensure that the educa

tional aim of Anglicising the population would be carried 

out. These efforts of the British government were not 

successful because the parents used the CNE principle to 

have a part in the control of education. On account of 

this Act 25 of 1907 (the Smuts Act) provided for school 

boards and school committees. The ultimate responsibility 

was still in the hands of the central bodies of control, 

namely the government and the Department of Education with 

the Director of Education as the main permanent executive 

educational official. 

The development of the control of education in Transvaal 

from 1838 to 1910 correlated to a large extent with that 

in the Orange Free State during the same period. Chapter 5 

shows that the final control of education during the repu

blican period was in the hands of the central controlling 

bodies. The parents had an important part in the control 

of education. Likewise the local controlling bodies 

recommended teachers for teaching posts to the Department 

.of Education. 

During the time of the British domination of the Orange 

Free State the British tried, as they had in Transvaal, 

to centralise the education under the government. The 

parents and local community only had advisory power. The 

greater part of the local population resented this and 

during the period of Responsible Selfgovernment the govern

ment was compelled to give the parents an important part 

in the control of education. This was accomplished by 

Act 35 of 1908 (the Hertzog Act) when school boards, school 



committees and boards of control were established. The 

final authority on all things concerning the education still 

lay with the government with the Director of Education, 

having executive power, as head of the Department of Education. 

From the preceding facts it can be seen that the development 

of educational control in the Cape Colony, Transvaal and 

the Orange Free State correlated to a great extent - each of 

the control systems provided for the parents to have a say in 

the control of education, although it was under supervision 

of the central government. 

In chapter 6 it is shown that the control of education in 

Natal from 1838 to 1910 followed its own line of development. 

After Natal had been annexed by the British Empire the control 

of education was centralised under the authority of the 

state to ensure that the Anglicisation in education would 

successfully be accomplished. The Dutch speaking people 

in Natal were in the minority and thus their resentment 

against centralised control did not succeed. Until 1910 the 

final say on matters concerning education lay with the 

government. The Departement of Education was responsible 

for the execution of the educational policy. Sporadically 

parents tried to establish local bodies of control, but they 

were only advisory and were not supported by the central 

authority. These bodies thus didn't really have much effect. 

On 31 May 1910 the four colonies of the British Empire 

Cape Colony, Transvaal, Orange Free State and Natal - were 


united as the Union of South Africa. The main reasons for 


the unification were to stimulate the economy and to ensure 
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a united approach to mutual problems. The expectation was 

tha.t the education would benefit this approach and be brought 

under the jurisdiction of the central educational authority. 

By this time each of the four colonies had formed their 

own tradition regarding education and they were not prepared 

to have their interests subjected to the central government. 

The Colony of Natal was especially afraid that its interests 

would be lost in the greater whole. Therefore the control 

of education was divided among the Departments of Education 

of the four provinces and the Union Department of Education. 

In chapter 7 it is shown how article 85 (Hi) of the "Zuid

Afrikawet" allowed for a horizontal division of educational 

control. All tertiary education was under the jurisdiction 

of the Union Department of Education while all secondary and 

primary education was under the jurisdiction of the provinces. 

In spite of this, the control of education was divided verti

cally within the first two decades after unification. Accord

ing to this division the Union Department of Education 

received jurisdiction over tertiary education, professionally 

directed and special education on secondary level as well 

as over special education on primary level. At the same 

time the various provincial Departments of Education had 

jUrisdiction over tertiary education given at the Colleges 

of Education, and at ordinary and special secondary and 

primary schools. This division prevailed until 1967. 

During the period from 1910 to 1967 there was no national 

educational policy. Thus in chapter 8 a description of how 

each of the four provinces continued to manage their control 
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of provincial education is given. Since the different 

provinces each had its own educational system the relation

ship between the parents and provincial educational authori

ties differed from province to province. There were certain 

siw.ilarities in the organization and regulations of the Cape 

Province, Transvaal and the Orange Free State. In these 

provinces the final say over education lay with the provincial 

education authorities. An important part of the control of 

education was given to the parents however. By means of 

the local bodies of control the parents could see to the 

general welfare of the school which their childr~n attended. 

The parents could also recommend the teachers to be appointed. 

In Natal the control of education was centralised under the 

provincial authority and the Departernent of Education. The 

parents obtained a part in the control of education by means 

of the local bodies of control, but these bodies of control 

were only there in an advisory capacity. These parents had 

no assurance that their recommendations would be acted on. 

The vertical division of education hampered a comprehensive 

differentiated educational system. Chapter 9 describes how 

in 1967 measures were taken to resolve the problem of divided 

educational control. By means of the Act on the National 

Education Policy, 1967 and the Act on the Educational Services, 

1967 all tertiary education was placed under the authority 

of the Department of National Education while all pre-tertiary 

education, excluding special education, was placed under the 

authority of the provinces. The Minister of National Education 

was appointed to form a national education policy in accordance 

with the principles formulated by the Act on the National 

Education Policy. The present relationship between the various 
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educational authorities and the parents concerning the 

control of education is also discussed in chapter 9. In 

all four the provinces the final say on all educational 

matters lies with the departments of education. By means 

of legislation the parents are legally assigned a part in 

the control of education, but in practice less and less of 

this is implemented. The reason for this is the vast ad

vance in educational matters and the fact that education 

is fully financed by the government. 

As the present state of educational control ShovlS certain 

shortcomings, certain proposals to improve the system of 

educational control in South Africa are suggested in 

chapter 10. 

Concerning the relationship between the central government 

and the provinces regarding the control of education it is 

suggested that the control must be centralised to a greater 

extent. This suggestion is made because the foreign threat 

to the country can only be opposed by a national feeling of 

unity. Such a national feeling of unity can only be formed 

through education whe.n the education is controlled by a 

central authority. Another advantage of centralisation is 

that the present duplication in the education system, 

with its detrimental financial results, can be corrected. 

According to this suggestion both the forming as well as 

the implementing of the education policy must be the 

responsibility of a central education authority. The planning 

sections of the present departments of education must also 

be placed under the central education authority. The imple

menting of the education policy may be decentralised to the 
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provincial departments of education. This means that the 

prcvincial departments of education should be responsible 

for inspection and also for certain administrative duties. 

Only through implementing the above suggestions can a national 

education system for the Whites become a reality. 

As the implementing of the above proposals will mean the 

discarding of school boards in Transvaal and the Cape Pro

vince, it is suggested that the parents be given a part in 

educational control through school committees or boards of 

control. It is further suggested that the parents must have 

a direct connection with the central education authority. 

Regional boards aught to be chosen from members of the school 

committees. The regional boards must meet regularly with 

members of the central education authority to pose the view

points of the parent society to the central education autho

rity. The central education authority can use these meetings 

to enlighten the boards of control as to their responsibilities. 

Hereby a good understanding can be established b.etween the 

parent society and the education authorities which can only 

be to the benefit of the education and upbringing of the 

pupils. 

In order to implement some of these proposals successfully 

it is essential that the changes must be brought about 

gradually. 
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