
3 BEHEER OOR DIE ONDERWYS IN DIE KAAPKOLONIE, 1839-1909 

3.1 INLEIDING 

Teen 1838 was die Groot Trek grotendeels afgehandel. Sedert 

1835 het die HaJ.lancS-Afrikaanse koloniste hulle plase, vera1 

in die oostelike grensdistrikte, verlaat , en is die Blanke 
' . d' K k . d' . d 1) D'~ bbevolk~ng ~n ~e aap olon~e rastles verm~n er. ~e ge eure 

het egter nie die staatkundige bestel in die Kaapko10nie noemens= 

waardig verander nie. In Belangrike beleidsrigting van die 

Britse regime was steeds om die nie-Engelssprekende inwoners 

van die Kaapkolonie te verengels. Die onderwys sou, soos ty= 

dens die tydperk 1806-1838, In belangrike werktuig vir die be= 

reiking van hierdie doelstelling bly. Dit het ook geblyk dat 

die Britse owerheid vanaf 1839 veel minder teenstand teen die 

uitvoering van sy onderwysbeleid onder·rird het. Dit k~n daaraan 

toegeskryf word dat die meeste teenstanders van hierdie beleid die 

Kaapkolonie tydens die Groot Trek verlaat het. 

Ten opsigte van die onderwysbeheer sou die bestaande beheer= 

struktuur tydens die onderhawige tydperk, naamlik 1838-1910, 

slegs uitgebrei word. Hierdie ontwikkeling is veral gekenmerk 

deur die invloed Nat die destydse onderwysstelse1 in Engeland 

op die van die Kaapkolonie gehad het. 

3.2 	 DIE AANSTELLING VAN In SUPERINTENDENT-GENERAAL VAN ONDER= 

WYS EN ENKELE ONTWIKKELINGE IN DIE ONDERWYSBEHEER, 

1839-1865 

Die algemene onderwystoestande in die Kaapko10nie, en veral in 

die plattelandse distrikte, was gedurende die tydperk 1839

1865 nog steeds onbevredigend. Verder het die angliseringsbe= 
1) HllLLE'R. C.F.J. I>i.€ Groot TNk-tydperk. (In MULLE'R. C.F.J • ....d. 500 Jatll' 


Srdd-Afri.kaatliJlJ gellkilJdenill, p. 142.) 


49 



leid van die regering In gesentraliseerde staatsonderwysstelsel 

noodsaaklik gemaak,2) want die staat moes self sorg dat die 

verengelsingsbeleid in die skole toegepas en suksesvol 

deurgevoer word. 

3.2.1 SentraZe onderwysbeheer 

Die sentrale beheer oor die onderwys was in 1838 nog steeds in 

die hande van die Goewerneur en die Bybel- en Skoolkommissie. 3) 

Hierdie beheerstruktuur het in die praktyk ernstige tekortkom= 

inge geopenbaar. Eerstens was die goewernewso betrokke by 

die algemene landsbestuur dat hy nie die nodige aandag aan die 

onderwys kon skenk nie. 4) Tweedens het die Bybel- en Skoolkom= 

missie nie aan sy doel as sentrale beheerliggaam beantwoord ni~ 

Die rede daarvoor was dat die Bybel- en Skoolkommissie nie die 

skole onder sy beheer kon besoek en inspekteer nie. Die be= 

heerliggaam was ook nie toegelaat om die gees, rigting en in= 

houd van die onderwys bepaal nie. Hy het byvoorbeeld nie eens 

die gesag gehad om onderwysers aan te stel nie. S) 

In In poging om die tekortkominge met betrekking tot die onder= 

wys die hoof te bied, het die Koloniale Sekretaris, Kolonel 

J. Bell, in 1837 voorgestel dat daar In Superintendent-Gene= 

raa1 van Onderwys (SGO) aangestel moes word. Die SGO sou die 

perrnanente hoof be1eidbepalende en ui tvoerende gesag met be= 

trekking tot die onderwvs wees. 6 ) Hierdie aanbeve1ing moet 
2) MAUlERSE. E.G. EdJ;cation in South Af1"t.oo, 1662-1922, p. 71. 


3) Vg!. par. 2 .... 3. 


4) EYB£RS. E. Educatilmtlt development at the Cape of Good Hope (1653-1839), 

p. 108. 


5) CAPE OF GOOD HOPE (Colony) Report of the COIIfIIiIle1.an on the Govel'l'llllent 

Educational SyslAam_ (1863), appendiK 5. p. 52. 

6) Ibid, p. 55. 
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nie onderskat word nie, want dit sou meebring dat die hoogste 

uitvoerende gesag oor die onderwys nie meer in 'n beheerlig= 

gaam nie, maar in een persoon gesetel sou wees. 

Die Kaapkolonie was, saam met 'n aantal state in die VSA van 

die eerste lande ter wereld om die titel "Superintendent

Generaal van Onderwys" aan hierdie belangrike onderwyspos te 

koppel. Die pos is deur die Engelse bewindhebbers in die Kaap= 

kolonie blykbaar na analogie van die destydse reelings in 

Nederland, Pruise en sekere Amerikaanse State ingestel. In 

Nederland was daar sedert 1811 "n Inspekteur-Generaal van 

Onderwys, terwyl Pruise sedert 1817 In Minister van Godsdiens 

en Onderwyssake gehad het. In die Amerikaanse State Michigan, 

Massachusetts en New York is die benaminge "State Superinten= 

dent of Education", "Executive Secretary of the Board of Educa= 

tion" en "State Superintendent" respektiewelik vir hierdie 

besondere betrekking aangetref. Malherbe beweer dat, hoewel 

die Amerikaanse reelings waarskynlik "n invloed op die aanbe= 

veling van Bell uitgeoefen het, onweerlegbare bewyse nie daar= 
. 7)voor best aan nLe. 

Die voorstel van Bell is aanvaar, en in 1839 is die eerste 

Superintendent-Generaal van Onderwys, naamlik James Rose

Innes,8) aangestel. Die algemene beheer oor die onderwys sou 

daarna by die SGO berus. Die Bybel- en Skoolkommissie is van 

sy onderwysverantwoordelikheid onthef en is kort daarna (1841) 

ontbind. 9) Die veelvuldi~e pligte van die SGO kan soos volg 

7) MALHEIlII£, "1'. "'t., pp. 7....75. 

8) Vg!. BARNARD, S.s. Btanke-Qnde""'YB i" TrI2>lBuaat in /ri.Btc~dagogi«H 
'(IfIl'Sptlkusf. p. 25. 

9) DU PREEZ VIJi lIYIC. A.H. f){,s invt09d!lalt di4 BngatBs ekoolwell op dl. Xaopsll

ekooWeBe, p. 68. 
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10)opgesom word: 

* 	 Hy moes elke skool in die Kaapkolonie minstens een keer 

per jaar besoek en inspeksie doen. Die inspeksie het 

onder meer ingehru dat hy moes hou oor die onder= 

wys en die daaglikse roetine in die skole. oor die 

keuse en inhoud van die leerstof en oor die plasing van 

die leerlinge in die verskillende skoolstanderds. 

* 	 Die SGO moes ook toesig hou oor die algemene toestand 

van die skole en die ontwikkeling van die onderwys. 

* 	 Die hoofonderwysers van die skole moes maandeliks aan 

die SGO verslag doen in sake die bywoning. gedrag en 

vordering van elke individuele leerling in die skole. 

* 	 Kwartaalliks moes die hoofonderwysers van die verskil= 

lende skole verslag doen oor die eksamens (die vakke, 

die prestasies van die leerlinge en die uitslae van die 

eksamens), soos afgeneem in teenwoordigheid van die 

plaaslike skoolkornitees. Na aanleiding van hierdie 

verslae moes die SGO die verskillende sertifikate. wat 

deur die leerlinge verwerf is, aan die leerlinge uitreik. 

* 	 Die SGO moes die nodige indiens-opleidingsfasiliteite 

vir die onderwysers beskikbaar stel ten einde hulle in 

staat te stel om op die hoogte te korn van die metodiek 

en die inhoud van die leerstof wat in die skole aange= 

bied is. 

* 	 Dit was die taak van die SGO om jaarliks aan die rege= 

ring verslag te doen aangaande die algernene stand van 

die onderwysers in die Kaapkolonie. 

* 	 Die SGO was verantwoordelik vir die aanstelling van on= 

derwysers. 

10) CAPE or GOOD HOPE (Colony) Report of ths CCIIIIIi.ssion on ths GavS1'rIIIlImt 
Eduaationat %s_ (1863), app.endix S, pp. 66-67. 
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Dit blyk duidelik uit die voorafgaande beskrywing dat die SG0 

oor die hoogste uitvoerende gesag beskik het. Vanwee sy admi= 

nistratiewe werksaamhede was dit spoedig vir horn nie moontlik 

om al sy verpligtinge na te kom nie. Beweerde pligsversuim het 

daartoe gelei dat hy skerp gekritiseer is. In 1858 is daar 

gevolglik 'n Raad van Eksaminatore aangestel om die SGO behulp= 

saam te wees met die kontrolering en koordinering van die ek= 

samens wat in die verskillende onderwysinrigtings afgele is. 

Alhoewel die Raad nie 'n integrerende deel van die sentrale be= 

heerstruktuur gevorm het nie, het dit tog die pligte van die 

SGO merkbaar verminder. 1l ) 

3.2.2 Plaaslike onderwysbeheer, 1839-1865 

Die 1834-regu1asies12 ) ten opsigte van die p1aaslike beheer oor 

die onderwys het van krag gebly tot in 1842. In 1842 is daar 

nuwe regulasies uitgevaardig wat onder andere die v01gende be= 

palings met betrekking tot die p1aas1ike beheerliggame inge= 

sluit het: 13 ) 

* 	 Die p1aas1ike sko01komitee moes, in samewerking met en 

in oorleg met die SGO, die sko01 onder sy beheer ge= 

ree1d besoek. Die skoolkomitee moes toesig hou oor die 

interne organisasie van die gehalte van die onderri~ 

in die skool. Enige ongerymdheid moes sonder meer aan 

die SGO gerapporteer word. 

* 	 Die skoolkomitee moes kwartaa11iks 'n verslag by die 

SGO indien aangaande die algemene toestand by en die 

vordering van die leerlinge by die plaaslike sko01. 

11) DU T01T, P.S. OMe""'Ys in Kaaplana. In CotTZEE, J.C. Hd. OMe1'!J!/s in suid
AfMJca. 165ll-1960. p. 6~. 

12) 	 Ifgl. "ar. 2.~. 3. 

13) CAPE OF GOOn HOPE (Colony) Repol't of the """""SsiOll 0lI the Gowmment 
-educationaZ System (1863). app"ndb If. pp. 7~-76. 
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* 	 Hierdie verslag moes ingedien word onmiddellik nadat 

die kwartaallikse eksamen in die teenwoordigheid van 

die skoolkomitee afgeneem is. Die onderwyser was ook 

verplig om alle tersaaklike gegewens aan die komitee 

te verskaf, sodat die skoolkomitee In korrekte evalue= 

ring van die skoolaktiwiteite kon maak. 

* 	 Klagtes van ouers en voogde moes deur die komitee 

hanteer en ondersoek word. Die kornitee sou optree as 

tussenganger tussen die ouers en die onderwyser en 

moes sorg dra dat beide partye se sake regverdig be= 

handel word. Indien nodig, kon besondere pro= 

bleme na die SGO verwys word vir afhandeling. Die 

~omitee moes ook sorg dat die ouers nie onredelik in 

die skoollVerksaarnhede van die onderwyser inmeng nie. 

* 	 Die skoolkomitee moes sorg dat die skool toeganklik 

gemaak word vir alle klasse van die samelewing. Die 

onderwyser k~n wel In leerling onder sekere omstandig= 

hede die reg op skoolbywoning weier. Indien die ouers 

teen so In weiering beswaar aangeteken het, moes die 

skoolkornitee die saak ondersoek en aan die SGO ver= 

slag doen. 

* 	 Dit was ook die verantwoordelikheid van die skoolkomi= 

tee om die SGO te adviseer insake die vl'ystelling van 

skoolgelde aan die kinders van behoeftige ouers. 

* 	 Van tyd tot tyd moes die plaaslike skoolkomitee die 

SGO behulpsaam wees met die versarneling van onderwys= 

gegewens sodat hy In verslag kon opstel wat In getroue 

l-Ieergawe van die algemene onderwystoestand in die Kaap= 

kolonie sou wees. 

Hoewe1 die pligte van die skoolkomitees volgens die 1842-regu= 

lasie anders bewoord was as die van die 1834-regulasies is die plige 

54 



van die skoolkomitees nie wesentlik verander nie. Die mate van 

toesighoudende verantwoordelikheid wat aan die' plaaslike skool= 

komitees toegestaan is, was egter 'n belangrike toevoeging tot 

die pligte van die komitees. Die samestelling van die komitees 

het onveranderd gebly: die komitees is nog deur die regering 

saamgestel uit 'n lys van persone wat deur die SGO goedgekeur 

is. 

Die skoolkomitees het tot in 1855 volgens die 1842-regulasies 

gefunksioneer. In daardie jaar is die werksaamhede van die 

skoolkomitees egter oorgeneem deur die nuut aangestelde afde= 
14 )

lingsrade en in 1858 deur die rade vir onderwyssake. Die 

stap was die gevolg van die feit dat die afdelingsrade beter 

in staat was om plaaslike belastings ten behoewe van die onder= 
15 )

wys aan te wend. 

Die afdelingsrade het uit ses lede bestaan wat deur die geregi= 

streerde kiesers in elke afdelingsgebied verkies is. 16 ) Daar 

is gevolglik nie net aan ouers seggenskap oor die onderwys ver= 

leen nie, maar alle stemgeregtigde burgers kon 'n aandeel in 

die onderwys verkry. 'n Voordeel van hierdie reeling was dat 

daar by 'n groter deel van die bevolking In belangstelling in 

die onderwys bewerkstellig is. 

Ten opsigte van die onderwys het die afdelingsrade bloot die 

verantwoordelikheid van die plaaslike skoolkomitees oorge= 
17)

neem. 

14) DU PREEZ VAN lIYK, cp. cit., p. 101. 


H·) DU TIOT, P.S. OndenJy8 in Kaapland, 16S!1-1939, p. 94. 


~6) KAAP DIE GOErE HOOP (Kolonie) Wet 14 lJan 1858, art. 5. 


17) Ibid., art. 32. 
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Die afdelingsrade was, benewens vir onderwysaangeleenthede, 

ook verantwoordelik vir die instandhouding van paaie en die 

beskerm1ng van gron regte. 1e gevo g 1 1ervan was .• d 18) D' h' dat d1e 

onderwysbelange verwaarloos is. Hierdie onbevredigende reeling 

het In nadelige uitwerking op die ontwikkeling van die onderwys 

ui tgeoefen. 

Die regering van die Kaapkolonie het gelukkig spoedig besef dat 

die afdelingsrade as gevolg van al hulle ander werksaamhede nie 

hulle onverdeelde aandag aan die onderwys k~n skenk nie. Hierdie 

besef het daartoe gelei dat daar in 1858 In wet uitgevaardig 

is waarin voorsiening gemaak is vir die instelling van rade vir 
19onderwyssake in die afsonderlike veldkornetskappe en dorpe. ) 

Volgens Wet 14 van 1858 kon enige veldkornetskap en dorp, wat 

oor In bepaalde minimum aantal inwoners beskik het, besluit om 

'n raad vir onderwyssake in te stel. Hierdie raad moes deur 

die inwoners van die bepaalde gebied vir 'n tydperk van drie 

verkies word. Die pligte van die raad sou onder meer die 
20)volgende behels: 

* 	 Die raad moes, binne die raamwerk van die koloniale 

beleid, regulasies opstel wat in die bepaalde 

raadsdistrik van toepassing sou wees. 

* 	 In Geskikte perseel vir die skool en die onderwysers= 

woning moes deur die raad gevind word waarna die nodige 

stappe gedoen sou word vir die eventuele oprigting van 

die geboue. 

* 	 Die nodige fondse vir die verskaffing en instandhouding 

18) Ibid. > inleiding. 


19) KAAP DIE GOEI!: HOOP (Kolonie) li'st 14 ~ 1858, inleiding. 


20) !bid., artt. 6-1, 10 en 31-32. 
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van die onderwysfasiliteite en die betaling van die 

salaris van die onderwyser moes deur die raad gevind 

word. Die raad moes self die wyse bepaal waarvolgens 

die nodige fondse ten behoewe van die onderwys inge: 

samel sou word. 

* 	Opgestelde onderwysregulasies moes aan die afdelings= 

raad, in wie se gebied die raad van onderwyssake werk= 

saam was, voorgele word. Nadat die regulasies deur die 

afdelingsraad goedgekeur is, moes dit in die Goewer= 

ments Gazette gepubliseer word. 

* 	Die raad moes die onderwysers nomineer en, na die goed= 

keuring deur die SGO, aanstel. Die raad was ook ver= 

antwoordelik vir die vasstelling van die onderrigure, 

skoolkwartale en skoolgelde. 

* 	In geval van 'n onenigheid tussen die ouers en die on: 

derwyser, moes die raad as arbiter optree. Die raad 

het oor die bevoegdheid beskik om die onderwyser te 

skors of te ontslaan indien hy horn aan sekere nalatig= 

hede of more le misdrywe skuldig gemaak het. 

* 	Die raad moes sorg dat minstens die volgende vakke in 

die skole onder sy beheer onderrig word: Lees, Skryf, 

Rekene, Aardrykskunde en Geskiedenis. 

3.2. 3 :>artK3vattinq 

Die belangrikste ontwikkelings en veranderings wat daar met 

betrekking tot die onderwysbeheerstrukture tydens die tydperk 

1839 tot 1865 in die Kaapkolonie plaasgevind het, word skema= 

ties in die volgende figure aangetoon. 
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FIG. 3.1 Beheer oor die onderwys, 1842 

Got.emeu, 11'1 die We 
Die hoogste beleidbep81ende ", -uitvoerende gesag 

5uperinten..t . Generaal ven Openbare Onderwys 
Die pennlJllflflte hoof uitvoerende onderwyslH1BmPte ver
IJIlt'illOOrdelik vir die voorsiening en instlJlldhouding VoWl 

die Mderwy,fesiliteite en vir profllssionele toesig BOr 
die onderwys 

I 

rta.slike Skeolkomitees 

i[ 
Met (llldelegtlerde st88tsgeSil/f verantwoordelik vir die 
VOIIreiMin, III in,tendlDudiltfl v. ondetwys'esiliteite 
en die toesig oor die onderwys b( die skole onder 

~ L-__________________________________~hulle beheet 

Die belangrikste verandering wat sedert 1838 aangebring is, was 

die aanstelling van die SGO in die plek van die Bybel- en 

Skoolko~missie as die hoogste uitvoerende gesag oor die onder= 

wys. 'n Belangrike tekortkoming was dat daar nie personeel aan= 

gestel is om die SGO by te staan nie, want die SGO was nie in 

staat om al die administratiewe verpligtinge persoonlik te be= 

hartig nie. Ten opsigte van die plaaslike onderwysbeheer is 

die plaas1ike skoo1komitees as verantwoorde1ike liggame behou. 

Alhoewel die pligte van die skoolkomitees in 1842 anders gefor= 

muleer is as in 1834,het dit in wese dieselfde gebly. In 1855 

is die skoolkomitees afgeskaf waardeur die beheerstrukture ver= 

ander is. (vgl. fig. 3.2) 
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FIG. 3.2 OnikT'Ulysbeheer>, 1855 

Goewemeur en die let wende RaId 
Die hoogste beleidbepalende en "'IIilvoerende ges'fI 

Superifttendent - Gen.....1 vln Onde,..,. 

Die pennanente hoof uitvotlffJllde onderwysbeampttl 
veranrwoord,lilc vir die I!O(Jrsitlfling en in,tMtlloudinfl 
van die onderwysfasiliteit' en die pftJfessionele loe
sig 00' die onderwys in die h,le Kaaplcoltmie 

i[ 

Met gedelegeerde St811tSgeS8g verantwoordelilc vir di, 

voorsiening en instandhoudinfl van onderwysflSiliteite 

en vir die toesifl oor ditl ondtIrwys in die BfdtJlings

'''bitld 

0.. 

t1et die ontbinding van die plaaslike skoolkomitees in lB55 en 

die oorhandigingvan die komitees se verantwoordelikhede aan 

die afdelingsrade is daar gepoog om die plaaslike gemeenskappe 

se belangstelling in die onderwys aan te wakker. Die afde= 

lingsrade het egter weens hulle ander verpligtinge nie altyd 

die gewenste aandag aan die onderwys in hulle onderskeie ge= 

biede geskenk nie. In 'n poging om hierdie tekortkominge die 

hoof te bied en die onderwysbeheerstruktuur te verbeter, het 

daar in 1B5B verdere wysiginge gevolg. 

Kyk figuur 3.3 op bladsy 60. 
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FIG. 3.3 Strv.kt1i:i!' van d1:e beheeI' 001' die onde ruys> 1858 

Gone"'.' .. die le ...de Rud 
Die hoogstt blJleidbepalende en -uitvoerende (/6sag 

11 

J 	 INe ,.""1IIII,,,tt hoof uitvoer'" OfIderwysNampte ver
cl 	 ...,.,rdtlllc vir _e _fBi_i. IJfI instBndhouding van 

.. Milllerwysfllil/teitll 1Nl die pfOfessionele toesig oor 
die Mdllrwys ill die helll K.."kolonie 

I 
' ..Iin 

Indi,..,. bilhHr 00' die ~s in die aldelingsfaado 
gebilJd t/eu, ";tldel VIII tile INd vir onderwysseke 

J 
j Met 	 fJlldelegeerrk st..,."...., ", ook onder jurisdiksie
i: Vllrl 	 die efdelingsraad v6rBntwoordelik vir die voorsie. 

nin, IJfI instllftdhouding ven ondlrwy.fa.ilitllite en vir 
die 	 1D.,ig oor di. tlfltt.rwys in die aldtlli"gsrHdgebied 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat: 

* 	 daar teen die begin van die sestigerjare van die vorige 

eeu alreeds 'n gevestigde stelsel van gesentraliseerde 

onderwysbeheer in die Kaapkolonie was, dit wil se dat 

die hoof wetgewende en uitvoerende gesag oor die onder= 

wys in die regering gesetel was; 

* 	 die plaaslike beheerliggame slegs oor gedelegeerde 

staatsgesag beskik het wat in die praktyk beperk was 

tot die voor!3iening en instandhouding van die onder= 
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l'Ysfasiliteite (Die plaaslike beheerliggame het nie 

seggenskap gehad oor die gees en rigting van die on= 

derwys nie.); 

* 	 die Britse owerheid op grond van die deistiese lewens= 

beskouing en na analogie van die beginsels van De Mist 

die aandeel van die kerk in die onderwysbeheer aktief 

teengewerk het; 

* 	 daar,veral van die kant van In groat deel van die Blan= 

ke bevolking in Kaapland 'n volge!:oue .aanspraak a]) 'n 

grater seggenskap aan die plaaslike beheerliggame was; 

en 

* 	 dat die beheerstruktuur oor die onderwys gedurende die 

tydperk as basis gedien het vir die verdere ontwikkek 

ling in die anderwysbeheer in die Kaapkolanie en oak in 

die Suid'-Afrikaanse onderwys oor die algemeen. 

3.3 	 DIE ONDERWYSWET VAN 1865 EN DIE INVLOED DAARVAN OP DIE BE= 

BEER OOR DIE ONDERWYS 

3.3.1 	 Enkele aanbevelings van die Watermeyerkommissie (1863) be= 

treffende die onderwysbeheer in Kaapland 

Die Onderwyswet van 1865 was 'n belangrike mylpaal in die ge= 

skiedenis van die anderwys in die Kaapkolonie. Dit het geen 

nuwe onderwysstelsel daargestel nie, maar bloot die bestaande 
21praktyk gewettig en bevestig. ) Hierdie onderwyswet was 

grootliks gebaseer op die verslag van die Watemeyerkommissie 

wat in 1863 verskyn het. 

21) 	 PELLS, E.G. 300 Years in SOI<th Afriaa, p. 27. 
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Ten opsigte van die sentrale onderwysbeheer het die Watermeyer= 

kommissie onder meer die volgende aanbevelings gernaak: 22 ) 

Die benarning Superintendent-Generaal van Onderwys rnoes* 
verander na die van Inspekteur-Generaal van Onderwys, 

aangesien inspeksie van skole sy vernaamste taak was. 

* 	 Die Inspekteur-Generaal rnoes steeds die algernene toesig 

oor die onderwys bebartig en sou direk verantwoordelik 

wees aan die Goewerneur. 

* 	 Die stigting van skole rnoes meer aan die plaaslike 

inisiatief oorgelaat word, maar dit moes steeds onder= 

worpe wees aan die goedkeuring van die regering. 

* 	 Die aanstelling van die skoolkomitees, die skoolgelde 

en die interne skoolorganisasie moes die goedkeuring 

van die Goewerneur wegdra. 

* 	 Onderwysers kon eers (klaarblyklik deur die afdelings= 

raad H.J.S.) aangestel word nadat die Goewerneur se 

goedkeuring daarvoor verkry is. 

Die onderwysowerbede rnoes daarop geregtig wees om die* 
skool te eniger tyd te inspekteer. 

* 	 Daar rnoes minstens twee inspekteurs aangestel word om 

die Inspekteur-Generaal bebulpsaam te wees met die in= 

speksiewerk. 

Die plaaslike onderwysbeheer moes volgens die Kommissie deur 

die afdelingsrade behartig word. Die afdelingsraad moes egter 

die vergunning ontvang om 'n skoolkornitee aan te stel om die 

onderwysaangeleenthede in die afdelingsraadgebied te behartig. 

Die aanbevole pligte van die skoolkomitees kan onder rneer soos 
23)

volg saamgevat word: 
22) CAPE OF GOOD HOPE: (Colony) Report of the cowmi.ssion on the Gove"""",nt 


Educational System (1863), pp. 1 ""iv-l xxviii. 


23) 	 Tbid., pp. 1 xxiv-l xxv. 
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Plaaslike skoolkomitees moes die behoefte in die afde= 

lingsraadgebiede aan die eventuele stigting van skole 

bepaal. 

* 

* 	 Die oprigting en instandhouding van die nodige skoolge= 

boue moes deur die skoolkomitees onderneem word. 

* 	 Onderwysers moes, nadat die nodige goedkeuring van die 

Goewerneur verkry is, deur die komitees in die skole 

onder hulle beheer aangestel word. Die komitees moes 

ook die helfte van die salarisse van die onderwysers 

waarborg (die ander helfte is deur die regering ver= 

skaf). 

Die voorstelle van die Watermeyerkommissie ten opsigte van die 

onderwysbeheer is sonder enige belangrike wysigings in die On= 

derwyswet van 1865 opgeneem. Die SG0 se ampstitel is egter nie 

na di~ van Inspekteur-Generaal verander nie. 

3.3.2 Sentpale en pLaasLike beheep oap die onae~8 

3.3.2.1 Sentpale beheep 

Die sentrale beheer oor die onderwys is kragtens die Onderwys= 

wet van 1865 in die hande van die Goewerneur en die Wetgewende 

Raad geplaas met die SGO as die permanente hoof uitvoerende 

onderwysbeampte. Die SGO was verantwoording direk aan die Goe= 

werneur verskuldig. Die verantwoordelikheid van die sentrale 

beheerliggaam kan soos volg saamgevat word: 

* 	 Die regering moes die plaaslike inisiatief ten opsigte 

van die stigting en instandhouding van skole aanmoedig 

deur sulke pogings finansieel te ondersteun. Di~ on= 

dersteuning moes volgens 'n voorafbepaalde 
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• 	 21+)formu1e 	 (die £-vir-£ste1se1) geskled. 

* 	 A11e fondse wat tot voordee1 van die onderwys aangewend 

is, moes behoor1ik geadministreer word. Die SGO was 

die hoof rekenp1igtige beampte wat finaa1 verantwoorde= 

1ikheid moes aanvaar vir die besteding van a11e onder= 
25)wysfondse. 


Die SGO moes sorg dat a11e onderwysfasi1iteite aan die
* 
26betrokke vereistes vo1doen. ) 

* 	 Die aanste11ing van onderwysers was onderworpe aan die 
27finale goedkeuring van die SGO. ) 

* 	 Daar is voorsiening gemaak vir die aanste11ing van in= 

spekteurs om die SGO behu1psaarn te wees om a11e sko1e 

geree1d te besoek. 

* 	 Die SGO moes jaar1iks 'n vers1ag aan die regering voor= 

le 	in sake die a1gemene toestand van die onderwys in 
k 1 28)dle· 	 K 0 onle..aap 

3.3.2.2 Plaaelike beheer 

Die 	be1angrikste wysiging wat deur Wet 13 van 1865 ten opsigte 

van p1aas1ike onderwysbeheer teweeggebring is, was dat die rade 
29vir onderwyssake verva1 het. ) Hierdie rade is deur p1aas1ike 

skoo1komitees, een vir e1ke afsonder1ike skoo1, vervang. Die 

skoo1komitees ]DoeS deur die munisipaliteit of die afde'lings= 

raad In··Wle se ge le k ~ aangeste1 word 30b' d d'le sole ge1ee was, ) 

uit persone wat onderneem het om die sko1e finansiee1 te 
24) KM? DIE GOBlE HOOP (Kolonie). Wet 13 van 1865, bylae, klas I, art. 1. 


25) Ibid., art. 1. 


26) Ibid., bylae, klas I, artt. 2, 4 en 5. 


21) Ibid., bylae, klas 1, art. 2. 


28) Ibid., artt. 1, 3 en 4. 


29) Vgl. par. 3.2.2. 


30) KAAP DIE GOEIE HOOP (Koloniel. Wet 23 van 1965, bylae. Has 2, art. 13. 
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31)borg, Die van die skoo1komitees sou onder meer die 

vo1gende behe1s: 

* 	 Die skoo1kornitees rnoes "n dee1 van die onderwysers se 
, 32)·

sa1ar~s 	waarborg. 

* 	 Die doe1treffende organisasie en adrninistrasie van die 

skoo1 was die verantwoorde1ikheid van die skoo1kornitee 

wat terse1fdertyd 'n voorvereiste was vir die uitbeta= 
' d' ub 'd' 33)l ~ng van ~e staats s~ ~e. 

* 	 Die skoo1kornitee was verantwoorde1ik vir die voorsien= 
, d ' d • d f '1' . 34 )~ng van ~e no 1ge on erwys as~ ltelte. 

* 	 Die skoo1kornitee kon voorsiening rnaak vir een uur nie

verp1igte Godsdiensonderrig per week. 35 ) 

3.3.3 OOr'sig 

Die voorsiening van onderwysge1eenthede aan a11e B1anke 

kinders in die Kaapko1onie was die verantwoordelikheid van die 

sentra1e regering. Die SGO moes as die permanente hoof uitvoer= 

ende onderwysbearnpte namens die regering intensiewe beheer vor 

alle onderwysaangeleenthede uitoefen. Alle onderwysontwikkeling, 

-hervorrning en -bes1uite rnoes eel'S die goedkeuring van die seo 
weggedra het a1vorens dit geirnp1ementeErkon word. Die \-let het 

dus vir In gesentraliseerde onderwysbeheerste1se1 voorsiening 

gemaak wat onder andere nodig was sodat die regering se denasio= 

na1iserings- en verenge1singsbe1eid kon slaag. 

31) MALHERBE, 01'. <tit .• p. 129, 


32) KAAP DIE GOEIE HOOP (Koloni.. >. Het 13 t>aII l'6S, bylae, Has 1. art. 1. 


33) Ibid•• by1a... klas I, art. 2. 


~) Tbid., by1ae, klas I, art. 3. 


35) Ibid., bylae, k1as 1. art. 7. 
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Die plaaslike skoolkomitees was verantwoordelik vir die plaas= 

like beheer oor die once~vys. Alle besluite was egter onder= 

worpe aan die goedkeuring van die SGO. 

Die onderwysbeheerstruktuur wat kragtens \~et 13 van 1865 in werk= 

ing gestel is, kan soos volg voorgestel word:. 

FIG. 3.1+ Beheer'struktuur' volgens die Onde:rwyswet Van 1865 

HDOI ,,'...,lIIende en -uitvoe,ende gesag 

..........t-G....., .. Oa s 

,."....". hoof uitvoe,flnde ondtJlY/fY,"ampre 

J 
J lit! v.,.,twoordelile vi, di. _,.i_;"" ." in. 


srandhouding Villi die onderwys'lIsilirllir. lit! vi, 

tII. pro'..sionele tollsi, Of" die ond.,.,. /" 

die KHpleolonie 


Inspekteurs Vllft On.... s 

Was die SGO IHHIulpsaBm 

roesig 00' die onderwys 


PI...ike SkoollcoMitMs 
M.r f/IIdtIlege." sr.r'ges., met die verBfltwoordeo 
likheid om die ond,rwysfasilireite by die sleole re 
voofSillfl an insrand re /Iou 

Die belangrikste verandering wat in 1865 aangebring is in verge= 

lyking met die beheerstruktuur van 1858 was dat die afdelings= 

rade se direkte onderwysverpligtinge afgeskaf is en dat die 

rade vir onderwyssake deur die plaaslike skoolkoQitees vervang is. 
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'n Verdere belangrike verandering was dat die plaaslike beheer= 

liggame nie meer 'n direkte toesighoudende verantwoordelikheid 

teenoor die onderwys gehad het nie. Voorsiening is gemaak vir 

die aanstelling van inspekteurs wat die SGO in sy toesighouden= 

de verantwoordelikheid moes bystaan. Die feit dat die inspek= 

siewerk voortaan deur professione1e persone uitgevoer sou word, 

moes 'n heilsame inv10ed op die algemeregeha1te van die onder= 

wys uitgeoefen het. 

3.4 	 ENKELE ONTWIKKELINGE IN DIE ONDERWYSBEHEER TYDENS DIE 

TYDPERK 1865-1904 

3.4.1 	 Enkete probZe~ wt in die behee1." 001." die ond2rvys be: 

staan het 

Die beheerstruktuur, soos neergele by Wet 13 van 1865, het in 

die praktyk verskeie tekortkominge geopenbaar. In 1878 het 

A.N. 	 Rowan in 'n vers1ag die vernaamste knelpunte SOOS v01g saam= 
36)

gevat: 

* 	 Die beheerstruktuur wat in 1865 ingestel is, het nog nie 

voorsiening gemaak vir 'n enkele verantwoordelike per= 

soon wat die onderwysbe1ange in die Parlement kon be= 

hartig nie. Die gebrek aan In minister van onderwys 

het die ontwikkeling van die onderwys ernstig aan bande 

gele. 

* 	 Die sko01komitees was nie altyd verteenwoordigend van 

hu11e onderskeie sko01omgewings nie. In verskeie ge= 

valle was die skoolkornitees net verteenwoordigend van 

'n beDaalde kerkgenootskaD. (Die Britse owerheid en sy 

36) CAPE or 0000 HOPE (Colony). Report of a """""'a.-£,," to inquire ill arul nr= 
pori "" tJuI Education Acts (1879), app. IV, p. l6~. 
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ondersteuners was voortdurend daarteen gekant dat tn 

kerkgenootskap In leidende rol in onderwyssake speel. 

Die plaaslike onderwysbeheer moes dus deur die gemeen= 

skap, bo geloofsverdeeldheid, uitgeoefen word - H.J.S.) 

'" Plaaslike skoolkomitees was volgens die wetgewing nie 

korporatiewe liggame nie. Hulle kon gevolglik nie 

vaste eiendom besit nie. 

* 	 Die plaaslike beheerliggame het nie wet like magte gehad 

nie. Daar is te veel op vrywillige pogings staatgemaak. 

Die finansiele ondersteuning van die skole uit plaaslike 

bronne het te veel op vrywillige inisiatief berus. Dit 

het die ontwikkeling van die onderwys, veraI onder min= 

dergegoede gemeenskappe, gestrem. 

3.4.2 	 AanbeveZings van die De ViZZierskommissie (1878) insake 

onderwysbeheer 

Nadat In kommissie, onder die voorsitterskap van F.J. de Villiers 

verskeie aanbevelings in ag geneem het, is die volgende ver: 

anderings in die onde~~sbeheerstruktuur aanbeveel: 

'" 	 Die Kommissie het aanbeveel dat In ~Iinister van Onder= 

wys in die plek van die SGO aangestel moes word. Die 

Minister sou dan as lid van die Regering optree as hoof 

van die Onderwysdepartement. 37 ) 

Die pligte van die SGO moes verdeel word tussen twee'" 
amptenare, te wete In Superintendent-Generaal van On= 

derwys en In Inspekteur-Generaal van Openbare Skole (IGS). 

Die Kommissie was oortuig daarvan dat die werksaamhede 

van die Onderwysdepartement alreeds sodanig uitgebrei 

het dat dit nie meer deur die SGO alleen behartig kon 
37) 	 Ibid., p. xii. 
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word nie. Die Kommissie het voorts besluit o~ die 

voors,elle van L. Dale, die SGO, by die aan te 
38beveel. ) Volgens die moes die finansieel

administratiewe en professionele van die SGO ge= 

skei word. Die 3GO moes vir die finansieel~administra= 

tiewe pligte verantwoordelikheid aanvaar, terwyl die IGS 

die professionele taak van die SGO moes 
39 ) 

OOrTIeem . 

." Die vermeerdering van die aantal insflekteurs is as 

In belangrike voorvereiste vir suksesvolle onderwys be= 

skou.~O) 

* 	 Bestaande skoolkomitees moes omskep word in skoolrade. 

Die Kaapkolonie moes in In aantal skoolraadsdistrikte 

ingedeel word. Die skoolrade moes verantwoorde= 

lik wees vir alle onderwysaangeleenthede in die betrokke 

skoolraadsdistrikte. Volgens die aanbevelinr; van (lie 

De Villierskommissie moes skoolrade deur die kiC'sers 01' 

die parlementere verkies word. Die skoolrade 

moes as korporatiewe oor die rer: beskik om In 

gedeelte van die be lasting vir onderwysaance= 

leenthede aan te wend. llie skoolrade moes ook die on= 

derwysers aanstel, na deur die Onderwysde= 
~l)

partement. 

Die voorstelle van die De Villierskommissie was daarop gemik om 

die onderwysbeheerstruktuur grootliks te verander. Volgens die 

38) 	 IOia., p. xiii. 

39) IOia., app. IV, p. 163. 

40) IOia., p. xiv. 

41) IOia., p. xxi-xxiv. 
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voorgeste1de veranderinge sou die staat steeds n bepa1ende aan= 

dee1 in die onderwys he, dit wi1 se In ste1se1 van gesentra1i= 

seerde onderwysbeheer is in die vooruitsig geste1. Ten opsigte 

van die p1aas1ike beheer was die aanbevelings daarop gemik om 

die aandee1 van die kerkgenootskappe in die onderwysvoorsiening 

finaa1 te beeindig. 

Dit dien gemeld te word dat die aandee1 van die kerk in die ver= 

skaffing van onderwysge1eenthede in daardie jare van onskatbare 

waarde was. In teenste11ing met die aanbeve1ings van die 

De Villierskommissie het In kommissie van die Nederduits-Gerefor= 

meerde Kerk in 1874 verk1aar dat die grootste bydraes ter bevor= 

dering van die onderwys in die buitedistrikte, sonder enige 
42staatsteun, deur die Kerk gemaak is. ) 

3.4.3 Verbeteringe in die sentrale ondenJysbeheep, 1892-1904 

Onder 1eiding van die nuwe SGO, T. Muir, is daar na 1892 belang= 

rike veranderinge in die organisasie-struktuur en werksaamhede 

van die Onderwysdepartement van die Kaapko1onie aangebring. 

Muir was daarvan oortuig dat die administrasie en organisasie 

van die onderwys tred moes hou met die a1gemene onderwysont= 

wikke1ing. Hy was byvoorbeeld van mening dat dit verkeerd sou 

wees om skoo1rade in te stel a1vorens die nodige departementele 

reorganisasie gedoen is om die skoo1rade se p1igte te koordi= 
43)neer. 

112} BADtNHORST, L.H. Die aandot.z van d:i.8 k111'II. in au opvoeding Sp;4siaal in 

die K4Qppro.nnai8, p. 110. 


113} KAAP DIE GOEIE HOOP (Kolonie). andeN!lB'H1'8tag, 18112, p. 11. 
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Huir het gedurende die tydperk 1892-1904 die vo1gende verande= 

ringe in die organisasie-struktuur van die Onderwysdepartement 
. 44)baange rl.ng: 

* 	 Die werksaamhede van die rekenkundige-afde1ing is ver= 

minder deurdat die staatsubsidies direk aan die sko1e 

uHheti'li'll is en nie deur midde1 van die Onderwysdeparte= 

ment nie. 

* 	 'n Nuwe afde1ing vir statistieke en vers1ae is gestig. 

* 	 'n Afde1ing verantwoorde1ik vir onderwysersopleiding het 

tot stand gekom. 

* 	 Ander afdelings wat ook tot stand gekom het was onder 

andere: 

die verantwoordelik vir die voorsiening en instandhouding 

van toerusting en onderwysapparaat; 

die verantwoordelik vir die instandhouding van skoo1= 

gronde en -geboue en 

die verantwoordelik vir die oI'ganisasie van die spoorweg= 

sko1e. 

* 	 MuiI' het die aanta1 inspekteuI's verder verrneeI'der en aan 

e1ke inspekteur is 'n bepaa1de inspeksiekring toegeken. 

Deur rnidde1 van hierdie stap is die doe1treffendheid as= 

ook die geha1te van die inspeksiewerk verbeter. 

3.5 	 'n NUWE ONDERWYSBEHEERSTRUKTUUR NA AAijLEIDING VAN DIE SKOOL= 

RAADWET, 1905 (WET 35 VAN 1905) 

3.5.1 Inl.eiding 

Kragtens die SkoolI'aadwet is daaI' bepaalde wysigings in die ste1= 
1111) 	 MAt.K&RBI:, cp. eit., pp. 1110-1113. 
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sel van plaaslike beheer oor die onderwys aangebring. Die doel= 

met die Het was hoofsaaklik om die probleme wat, met die 

plaasli~beheerstelsel ondervind is, uit te skakel. Ten 

van die Wet poneer Malherbe dat dit " •. merely the embodiment 

of all the excellent ideas which had been suggested from time to 

time,,45) was. 

Daar is in Wet 35 van 1905 voorsiening gemaak vir twee soorte 

liggame wat die plaaslike onderwysbeheer moes behartig, naamlik 

skoolrade en skoolkomitees. 

3.5.2 	 Die instelling van skoolrade as plaaslike onde~ysbeheer= 

liggame 

Kragtens die Skoolraadwet is daar voorsiening gemaak vir die ver= 

deling van die Kaapkolonie in nonderd skoolraadsdistrikte .46) 

Elke ingestelde distrik sou onder die jurisdiksie van 'n 

bestaande uit minstens ses en hoogstens 

lede, staan. Die presiese aantal skoolraadslede moes deur die 
•. 	 48). d d • 49) dmlnlster , In veelvou e van rle , vasgestel wor . 

Twee-derdes van die aantal skoolraadslede sou deur die 

betalers van 'n munisipaliteit en/of 'n afdelingsraad 

daarvan of die skoolraadsdistrik binne tn munisipale en/of afde= 

lingsraadgebied gelee was) verkies word. Die ander derde van die 

~5) KALH!:RBE, Gp. <'!it., p. 127. 


~6) KAAP DIE GOEl!: HOOP (l(olonie). Wet ~S van lfJOS, art. 4. 


~7) !'bid., art. 7. 


~a) Volgens die woordhepaling in die Wet behels die term minister of 'n te 

aangestelde minister of die Koloniale Sekretaris. Die Koloniale Sek= 

retaris het tot op daardie stadium alle onderwyswetgewing in die Par= 

le"",nt behartig. 


49) KM? DIE GOEIE HOOP (Kolonie) Wet 305 van lfJOS, art. 8. 
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aantal lede sou deur die Goewerneur aangestel word. 50) Nie-"be:: 
51)

lastingbetalers kon as lede van die skoolraad verkies word. 

Indien In skodr~ac in ~ebre~e om sy pligte uit te voer, kon 

die raad ontbind word. 'n Nuwe skoolraad sou dan deur die SGO 
52 ) aangestel word. 

Die pligte van die plaaslike skoolrade het onder meer die vol= 
53)

gende behels: 

* 	 Die skoolrade was volgens artikel 32 korporatiewe lig= 

game met die reg om eise in te stel. 

* 	 Die oprigting en instandhouding van skole binne In skool= 

raadsdistrik was die reg en verantwoordelikheid van die 

betrokke skoolraad. Die voorbehoud is egter gestel dat 

die skole nie-kerklik van aard moet wees (artikel 33), 

* 	 Alle eiendomme, fondse,skulde en verantwoordelikhede van 

die plaaslike skoolkomitees moes volgens artikel 3~ so 

spoedig moontlik aan die skoolrade oorgedra word. 

* 	 Luidens artikel 39 moes die skoolrade die algemene finan= 

siele beheer oor alle skole binne hulle onderskeie ge= 

biede uitoefen. Beheer moes onder andere uitgeoefen word 

001" die vasstelling van die onderwysers se salarisse, 

die vasstelling van skoolgelde en, indien nodig, oor die 

huur van die nodige skoolgeboue. Die besluite van die 

skoolrade was egter onderworpe aan die goedkeuring van die 

Onderwysdepartement. 

* 	 By die aanstelling van onderwysers 

50) 1'bi.d.. art. 10. 

51) 1'bi.d.; art. 12. 

52) Ibid.• art. 20. 

53) 	 1'bi.d. ; ilIrtt. 32-3~ • 39. ~6-~9. 52-55 en 70-72. 
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moes die skoolrade die aanbevelings van die betrokke 

plaaslike skoolkomitees aan die Onderwysdepartement 

stuur. Die skoolrade het oor die bevoegdheid beskik 

om hulle eie opmerkings ten opsigte van die aanbevelings 

te maak (artikels 46-47). 

* 	 Indien enige onderwyser deur In plaaslike skoolkomitee 

van sekere onreelrnatighede beskuldig sou word. was dit 

die verantwoordelikheid van die betrokke skoolraad om 

die saak te ondersoek. By skuldigbevinding deur d.ie 

skoolraad kon die Onderwysdepartement die onderwyser 

ontslaan (artikels 46-47). 

* 	 Kragtens artika 48 was die skoolrade by rnagte om. nadat 

sodanige ouers In versoek in dier voege gerig het. skole 

vir nie-blankes te stig en te onderhou. 

Die skoolrade het volgens artikel 49 oor die bevoegdheid 

beskik om self die nodige geld te leen om onder andere 

skoolgeboue op te en in stand te hou. skooleiendom= 

me aan te koop en om verbeterings aan bestaande skool= 

geboue aan te bring. 

* 	 Die skoolpligbepalings 54)moes deur die skoolrade toege= 

pas word (artikels 52-55). 

* 	 Die skoolrade moes jaarliks In begroting van inkomste 

en uitgawes van die onderwys in hulle onderskeie skool= 

raadsdistrikte opstel. Indien die uitgawes die inkomste 

oorskry het. sou die regering die helfte van die tekort 

voorsien en die plaaslike munisipaliteit of afdelings= 

raad die ander helfte. Die aanvullende fondse sou 

slegs van owerheidswee voorsien word nadat die inkomste 

en uitgawes van die betrokke skoolraad behoorlik geoudi= 

S4) Volgens artikel 60 van die Skoolraadw~t. 1905, was die klnders tussen die 
ouderdo_ van 7 en 14 iaar skoolpligtig. 
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teer is (artikels 70-72). 

3,5.3 SkooZkomitees as pZaaslike beheerZiggame 

In die Skoolraadwet van 1905 is daar ook voorsiening gemaak vir 

die instelling van plaaslike skoolkornitees, naarnlik een vir elke 

afsonderlike skool. Hierdie skoolkornitees sou verantwoordelik 

wees vir die bestuur55 ) van hu11e onderske~skole maar sou steeds 

onder die onrniddellike beheer van die betrokke skoo1raad staan. 

In Plaaslike skoolkomitee moes, ooreenkomstig die bepaling van die 

betrokke skoolraad, uit drie tot sewe lede bestaan, Al die lede 

van die skoolkomitee rnoes deur die ouers van die skoolgaande 

kinders verkies word. Die ouers rnoes egter binne die skoolraads= 

distrik woonagtig wees om te kon stem vir die skoolyomitee van 

d· h 1 k' d k 56) I d' d' d'1.le sl'.ool wact' u le In ers s oolgaan. n len le ouers 1 t 

sou verkies het, is geen skoolkornitee vereis nie. Die bestuur 
57van 	 die skool is dan deur die skoolraad waargeneem. } 

Die pligte van die plaaslike skoolkornitees kan kortliks soos 
58)

vol?:; saamgevat ~\~ord: 

* 	 Die algernene toesig oar en die instandhouding van die 

skoolgeboue en -terreine is aan die skoolkornitees opge: 

dra. Alle besluite van die skoolkomitees rakende die 

instandhouding van skole was egter onderworpe aan die 

goedkeuring van die Onderwysdeparternent. 

55) Die begrip bestuur i""liseer die plaaslike administrasie en organisesie 
van die skool. 

56) MAP DIE GOEIE HOOP (Kolonie). lIet ~6 W7I 190~. art. "l. 

57) Ibid. > ar't ...... 

58) Ibid., art. "S. 
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* 	 Die skoolkomitees moes sorg dat alle skoolregulasies by 

die skole onder hulle beheer uitgevoer word. 

* 	 Die aanstelling en ontslag van onderwysers was die ver= 

antwoordelikheid van die skoolkomitees. Die skoolkomi= 

tees het egter met die skoolrade saamgewerk en opgetree 

onderworpe aan die goedkeuring van die Onderwysdeparte= 

ment. (Die skoolkomitees het nominasies en aanbevelings 

insake eventuele onderwysersaanstellings aan die skool= 

rade voorgele. Hierdie aanbevelings is deur die skool= 

rade na die Onderwysdepartement gekanaliseer59 ).). 

* 	 Alle klagtes en probleme van die skoolouers moes deur 

die skoolkomitees hanteer word. 

* 	 Vie skoolkomitees moes die skoolrade adviseer insake 

enige aangeleentheid wat tot voordeel van hulle betrokke 

skole kon strek. 

* 	 Die skoolkomitees moes ook sorg dat die bepalings insake 

Godsdiensonderrig streng in hulle skole nagekom word. 

3.5.4 Betekenis van die SkoolraadWet, 1905 

Kragtens die Skoolraadwet het die skoolrade die plaaslike skool= 

komitees, (wat by die Onderwysw~van 1865 ingestel is), vervang. 

Die skoolrade moes optree as skakel tussen die Onderwysdeparte= 

ment en die plaaslike skoolkomitees. Die belangrikste funksie 

van die skoolrade was die finansiering van die ondervlYs. Die 

skoolrade sou plaaslike fondse gebruik, dit wil se die vasge= 

stelde skoolgelde en In deel van die plaaslike belastings, asook 
• 	 • • 60) p •fondse wat deur dle Onderwysdepartement VoorS1en lS. I n OSl= 

tic;;e veI'beterir:g wat in die Wet vervat was, was ten opsigte van 

59) Ibid., art. 46. Vgl. ook par. 3.5.2. 

60) MAL.HERBE. op. cit.• p. 130. 
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die verkiesingsprosedures. Alle belastingbetalers 'let die ro:, 

gehad om aan die skoolraadsverkiesing deel te neem waardeur hul 

belangstelling ill die onderwys 1l0oQI,endig aaneewakker is. 

'n Verdere belangrike verandering wat deur die Skoolraadwet van 

1905 teweeggebring is, was dat daar weeI' voorsiening gemaak is 

vir die verkiesing van plaaslike skoolkomitees vir elke skool 

afsonderlik. Dit het die direkte belangstelling en deelname 

van die ouers in die onderwys van hul kinders aangemoedig. Die 

plaaslike skoolkomitees het ook seggenskap oor die aanstelling 

van onderwysers vir hulle onderskeie skole gehad. Hierdeur is 

daar voldoen aan 'n tradisionele onderwysbeginsel wat later in 

Suid-Afrika as geheel ~t uitsondering van NataD sou eeld, naam= 

lik dat dit die reg van die ouers is om seggenskap te he oor die 

aanstelling van onderwysers. Hierdie beginsel was veral 'n ken= 

merk van die grondslae van die CNO-gedagte in Suid-Afrika. 

Die Skoolraadwet het die pligte van en koordinasie tussen die 

skoolraad en skoolkomitees soos volg gereel:!I . the School 

Boards controlled and the School Committees managed the School".6J) 

Die beheerstruktuur, soos uiteengesit by die Skoolraadwet, 1905, 

kan soos volg voorgestel word. 

Kyk figuur 3.5 op bladsy 78. 

61) Ibid., p. 129. 
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FIG. 3.5 Beheenatruktuur soos ge£mpZementeer ooreenkomstig 

die SkooZraadWet. 1905 
Qeew.....r _ die ......ende Raad 

WitS vlfsntwoordelik vir die wrorsiening en instand. 
houding VoWl die doelmatiflll fJltderwysf..i1it,ite en 
vir die professionele toesil1 oor die onderwys in die 
I(llapkolonie 

I
SUperilltln..... 0....... v.. On.,.,. 


Die permsnoWlte hoof uitvoelWlde onderwysbeampte 

ISltoe''''
"1It ""e,.",. ~,al1 v., die Onderwysdepartement 
veroWltwoordelik vir die wrorsiening oWl instancltoudinl1 

I van die onderwysfasiliteite in die skoolraadsdistrik 

j 

Met f}IIde/~rde gill" van die Onderwysdepartement 
en (}(I(/er jurisdiksie van die skoolraad verantwoordelik 
vir die voorsiening f1fI instsndhouding van die oOOe". 
wysfasiliteite by die skool 

3.6 KRITIESE OORSIG 

Die be1angrikste enke1e faktor wat die aard van die onderwysbe= 

heer in Kaap1and tUSSEn1839-1910 bepaa1 het, was die onderwys= 

van die Brits-gesinde owerheid en die besondere 

politiek-staatkundige situasie in daardie ty~perk. 

Met die tweede Britse anneksasie van die Kaap in 1806 het Brit= 
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tanje besef dat 'n groot troepemag nodig sou wees om die onder= 

danigheid van die Kaapse inwoners te verseker. Diestaatkundige 

beleid was gevolglik geskoei op In beleid van denasionalisering. 

Deur die strenge toepassing van die beleid moes die inwoners ver= 

engels word sodat hulle uit hulself die band met die Britse Ryk 

sou verstewig. Daarna sou In groot troepemag nie nodig wees 

nie. 

Die onderwys is deur die staat gebruik om sy staatkundige doelste~ 

ling te bereik, naamlik die begeerte om deur middel van die onder= 

wys die Hollands-Afrikaanse jeug te verengels. Hierdie doel= 

stelling het gesentraliseerde onderwysbeheer noodsaaklik ge= 

maak. Daarom is die onderwysbeheer in die tydperk 1839-1909 in 

die hande van die regering, met die SGOas die permanente hoof 

uitvoerende amptenaar, gesentraliseer. Alle gebeure, ontwikke= 

linge en veranderinge in die onderwys moes die goedkeuring van die 

sentrale onderwysgesag wegdra. Alles van die voorsiening van 

skoolgeboue en skoolterreine tot die aanstelling van onderwysers 

en die aard van die onderwys was in die praktyk die uiteindelike 

verantwoordelikheid van die SGO. 

Hoewel die regering die hoogste gesag oor die onderwys uitgeoefen 

het, is daar nie In minister van onderwys benoem nie. Die Kolo= 

niale Sekretaris het, benewens sy ander pligte, die onderwysbelan= 

ge in die Wetgewende Raad behartig. 

Die sentralisering van die onderwysbeheer onder die staatsgesag 

was, soos tydens die tydperk 1806-1838, tiperend van die invloed 

van die deistiese lewensbeskouing op die Kaapse owerheid. Die 

deistiese lewensbeskouing wat uit die grondmotief van skepping, 

sondeval en verlossing voortgevloei het, het ernstige afvallige 
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62 )elemente vertoon. Volgens die deistiese leHensbeskouing is 

die mens vry om op sekere lewensterreine, waaronder die opvoeding 

en onderwys, vry van God se seggenskap slegs volgens eie belange 

te handel. Die Britse owerheid was dus vry om, waar die staat= 

kundige beleid van denasionalisering dit vereis het, die ouerreg 

in die onder.vysbeheer te misken en die onderwysbeheer onder Ov1er= 

heidsgesag te sentraliseer. 

Die van die owerheid ten opsigte van die onderwys= 

beheer is egter tydens die onderhawige tydperk (1839-1909) bein= 

vloed deur die Christelike lewensbeskouing van die "Afrikaans 

sprekende" gedeelte van die Kaapse bevolking. Die invloed blyk 

duidelik daaruit dat die.owerheid telkens vir 'n mate van plaas= 

like en ouerseggenskap in die onderwysbeheer voorsiening ge= 

maak het. Die red~s vir die beinvloeding was klaarblyklik een 

of meer van die volgende: 

In Brittanje was die onderwys gedurende die tydperk* 
onder bespreking nog grootliks onder beheer van die 

plaaslike gemeenskap. 

Die aanspraak van 'n groot gedeelte van die bevolking op* 
die 	reg van medeseggenskap van die kant van die ouers 

en 	die plaas1ike gemeenskap het die Britse owerheid ge= 

noop om vir 'n mate van plaaslike onderwysbeheer voorsien= 

te 	maak. 

* 	 Die Britse owerheid het gehoop om deur die toekenning van 

plaaslike onderwysbeheer die welwillendheid van die Kaap= 

se bevolking te verkry. 

Nieteenstaande die Koloniale Regering se poging om vir plaas= 
62) 	 Vgl. par. 3.11.3. 
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like onderwysbeheer voorsieningternaak, het die plaaslike beheer= 

liggame, wat die verteenwoordigers van die gemeenskap was, nie 

werklike beheer en seggenskap oar die onderwys gehad nie. Alle 

besluite wat deur hierdie liggame geneem is, was onderworpe aan 

die goedkeuring van die sentrale onderwysbeheerinstansie, in hier= 

die geval die SGO of sy direkte verteenwoordiger. Die plaaslike 

beheerliggame het tydens die hele tydperk net In voorsienende en 

instandhoudende verantwoordelikheid ten opsigte van die onderwys= 

fasiliteite gehad. 

In Verdere kenrnerk van die onderwysbeheer was dat die Britse ower= 

heid so ver moontlik die aandeel van die kerkgenootskappe in die 

onderwysbeheer verminder het. So is daar in die verskillende wette 

telkens die vereiste gestel dat skole slegs gefinansier sou word 

indien dit nie In bepaa1de ke~(genootskap bevoordee1 het nie. 

Nadat daar nou aangetoon is hoedat die aandeel van die staat en 

die ouers in die onderwysbeheer in die Kaapkolonie gereel is, sal 

daar in die volgende hoofstuk aangetoon word hoedat genoernde deel= 

name in Transvaal tydens die tydperk 1839 tot 1910 gereel is. 




