
7 	 DIE VRAAGSTUK VAN VERDEELDE BEHEER OOR BLANKE-ONDERWYS IN 

SUID-AFRIKA, 1910-1966 

7.1 INLEIDING 

Onrniddellik na die Tweede Vryheidsoorlog is daar in die twee eer= 

tydse Boererepublieke naamlik die Oranje-Vrystaat en Transvaal, 

ywerig gearbei om die nagevolge van die oorlog die hoof te bied. 

Hierdie heropbou is deur die onderlinge samewerking tussen die 

eertydse Boererepublieke, die Kaapko1onie en Natal, gekenmerk. 

Uit hierdie samewerking het verski11ende probleme, veral op ekono= 

rniese gebied, na yore gekom. Dit het daartoe aan1eiding gegee 

dat die toonaangewende staatsmanne geleide1ik begin besef het dat 

die probleme alleen opgelos kon word indien die vier kolonies in 

'n nouer staatkundige eenheid saamgesnoer word. Die staatsmanne, 

waaronder M.T. Steyn, J.C. Srnuts, J.X. Merriman en L.S. Jarneson, 

was daarvan oortuig dat " . . . unifikasie die enigste oplossing 

was vir die spoorweg- en doeaneprob1eme; dat daar slegs in 'n 

verenigde Suid-Afrika 'n eenvorrnige be1eid kon Ilees oor nie-blan= 

ke-sake en arbei dsaange 1eenthede. Dit (die Selborne-memorandum-H. J. S) 

het afgesluit met 'n beklemtoning van die feit dat Suid-Afrikaanse 

staatsmanne, alle sake op die agtergrond behoort te skuif totdat 

In groot konstitusionele hervorming huI in staat sal stel om die 

probleme van hul bevolking in sy geheel in oenskou te neem.,,1) 

In 1908 is daar besluit om 'n nasionale konvensie te bele waar= 

tydens die wenslikheid en wyse van staatkundige eenvormigheid 

tussen die vier kolonies bespreek sou word. Tydens die sittinp: 

van die Nasionale Konvensie wat vanaf Oktober 1908 in Durban ge= 

1) 	 SPIES, S.B. Heropbou en unifikasie, 1902-1910 (1 MULLER C F d ()
AjWkaansQ g."kieo.mi", p. 334.) '", ••J. Re., 50 Jam> Sui&
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hou is, is daar op In uniale staatkundige bestel besluit. 2 ) 

Die konsep-Zuid-Afrikawet wat deur die Nasionale Konvensie opge= 

stel is, was die simbool van die sukses van die Konvensie. Die 

wetsontwerp is deur die Britse Parlement in September 1909 goedge= 

keur, waarna dit op 31 ~lei 1910 as die Grondwet van die Unie van 
3)

Suid-Afrika van krag geword het. 

Die vier voormalige Britse ko1onies, te wete die Kaapkolonie, die 

Nata1ko1onie, die Oranjerivierko1onie en die Transvaa1ko1onie, het 

na 31 Mei. 1910 die vier provinsies van die Unie van Suid-Afrika 

gevorm. Die uitvoerende gesag van die Unie het in die I(oning van 

die Britse Ryk gesete1 en moes namens horn deur die Goewerneur-in

Rade, bestaande uit In Goewerneur-Generaa1 en In Kabinet van hoog= 

stens tien ministers, geadministreer word. Die wetgew~nde mag was 

gesete1 in die Goewerneur-Generaal, die Senaat en die Volksraad. 4) 

In e1ke provinsie is In administrateur as hoof uitvoerende ampte= 

naar van die Unieregering aangestel. Die beperkte yletGE'wende ge= 

sag binne die provinsie het in die provinsiale rade gesetel. Die 

provinsiale rade het die mag gehad om onder andere oor die vOlgende 

sake ordonnansies uit te vaardig: regstreekse provinsiaJ.e belas= 

tings; onderwys (behalwe hoer onderwys); landbou, hoc:pitale en 

liefdadigheidsinrigtings; munisipaliteite, afdelir:gsrade en soort= 

gelyke plaaslike owerhede; provinsiale werke; par.ie en pC" ~.geJn:: 

deI' sake wat deur die Parlement na die provinsiaJ.e ra:'!e verwys is. 

Die ui tvoerende gesag van die provinsie was in die hi'nde wm die 

2) VAN DER "ALT, A.J.H., WIlD, J.A. en GE:YER, A.L. c...kiedenie """ Suid-Afrika, pp. 469-469. 


3) SPIES, S.B. Heropbou en unif1k••1e, 1902-1910. (In MlILLJ:F l'fIJ" 

.) Ibid., p. 340. 
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administrateur en In uitvoerende komitee van vier 1ede. Die uit= 

voerende komitee is uit die provinsia1e raad aangeste1. 5 ) 

Gedurende 1961, In jaar nadat die vyftigjarige bestaan van die 

Unie van Suid-Afrika herdenk is, het Suid-Afrika vo11e onafhank= 

1ikheid van die Britse Ryk verkry. Dit het gebeur met die tot= 

standkoming van die Repub1iek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961. 

Die Koning is toe deur die Staatspresident as staatshoof vervang. 

Die uitvoerende gesag het daarna in die Staatspresident en die 

Kabinet gesete1, terwy1 die wetgewende gesag by die Par1ement be= 

rus het. 

Die bG1angrikste oorweging by die totstandkoming van die Unie van 

Suid-Afrika in 1910 as staatkundige eenheid was om In eenheidsbe= 

nadering en -optrede ten opsigte van be1angrike vraagstukke by= 

voorbee1d ekonomiese sake, die "Bantoevraagstuk" en verdediging, te 

verseker. Die verwagting het dus bestaan dat die onderwys, as In 

be1angrike middel tot die verkryging van nasiona1e eenheid, ook as 

eenheidsvraagstuk direk onder die Unieregering sou ressorteer. 

Verski11ende faktore het egter bygedra dat daar vanaf 1910 tot 

1966 nie In eenheidsbenadering tot die onderwys \Vas nie. Hierdie 

ideaa1 is in In mate eers in 1967 bereik toe daar vir die eerste 

maa1 deur midde1 van wetgewing In nasiona1e onderwysbe1eid daarge= 

ste1 is. 

7.2 	 UNIFIKASIE EN DIE REeLING VAN DIE ONDERWYSBEHEER DEUR DIE 

ZUID-AFRIKAWET (1909) 

Ten spyte van die feit dat daar gepoog is om deur die unifikasie 

S) KRUGER. D.W. The aing of a notion, pp. 38-39. 
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nasionale eenheid onder die Blanke bevolki:lg van S, 'Jl-Afr '1<d te 

bewerkstellig, is die onderwys nie as 'n nasionale vTaagstuk be= 

nader nie. Twee faktore het daartoe gelei dat die Nasionale Kon: 

vensie dell!' middel van die Zuid-Afrikawet die beheer oor alle on= 

derwys, behalwe "hoer onderwys", naamlik onderwys na matriek, aan 
5die provinsiale owerhede oorgelaat het naamlik: ) 

* 	 dat die onmiddellike oorname van al1e onderwysverantwoor= 

delikhede van die voorma1ige kolonies nie dade1ik bep1an 

en afgehandel kon word nie en 

* 	 dat die provinsiale beheer oor die onderwys dell!' verskeie 

lede van die Nasiona1e Konvensie verkies is as gevo1g van 

die tradisione1e, eiesoortige ontwikke1ing op die onderwy~ 

g~bied in die verski1lende gebiede in Suid-Afrika. 

Deur middel van die Zuid-Afrikawet is daar gevo1glik '11 God:: 

sonta1e verde1ing van onderwysbeheer teweeggebring, naam1ik 'n 

verde1ing tussen die tersiere en voor-tersiere onderwys. Hierdie 

verdeling is daargeste1 deur artike1 85 (iE) van die Zuid-Afrika= 

wet wat bepaal het dat die provinsies alle onderwys 11 . uitge= 

zonderd hoger ondenvys, voor vijf jaren en daarna tot het PaI'1e= 

ment anders bepaalt. ,,7) sou beheer. Dit blyk duidelik uit 

die bepaling" voor vijf jaren. .", asook uit ar1:ike1 73 

van die Zuid-Afrikawet (wat bepaa1 het dat elke provinsia1e raad 

vooI'1opig drie jaaI' lank na die datum van die eet'ste ver6adering 

sou bestaan8) ~ dat daaI' reeds van die begin af IIj eenheidsgedagte 

ten opsigte van die onderwysbeheer was. Die bedoe:C'Cng "",8 Of:) na 

In peI'iode van ordening, sodra die provinsia1e S1.,,1"<21 ver<701 

het, a11e onderwys onder die beheer van In \iniale onder'Hysde= 
partement te groepeer. 9) 

6) 	 ZUIJ)-AfRIKA (\lni,,). Zuid-Afrikaanze Konventi". NotuZ"". 1908-10-H tot l CY9-:;S-11, p. ll7 
VgL ook ZUID-AI1UKA (RepubliekJ. DebattBn oon d8 Yo1J<.raad, 1901/-04-02, pp. 1"0-141 en 
MULDER. P.W.A. Te(plie.8 en """""peonds""Y8 in Suiti:-A/rika tot 1924, p. 65. 

7) 	 SUIJ)-AFRIKA (Unie). De Zuiti:-A/rik"""'t. VOS. art. 65(Uil. 

6) 	 Ibid•• art. 73. 

9) 	 gOUTH AFRICA (Union). SectMd NpOl't on the education aaministrut·i,.:· (_-o~:-'ltL·", (::..~21), p 
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Bostaande was 'n kompromis, waardeur die sentrale owerheid sowel 

as die provinsies beheer oor 'n deel van die onderwys verkry het. 

Dit was noodsaaklik om die unifikasie 'n werklikheid te maak. Dit 

was veral die Engelssprekende Natal wat met die kompromis wou ver= 

seker dat die gevaar van Afrikaner-oorheersing in die onderHYs= 

voorsiening uit die weggeruim word en wat die beskerming van die 

provinsiale gesag as voorvereiste vir toetrede tot die Unie gestel 

het. 10 ) 

As gevolg van die bepalings vervat in artikel 85(iii) van die 

Zuid-Afrikawet (1909) is 'n horiontale verdeling van die onder= 

wysbeheer ingestel. Die horisontale verdeling is egter kort daar= 

na in 'n vertikale verdeling verander, veral omdat die provinsies 

nie in staat was om sekere soorte gespesialiseerde onderwys, by= 

voorbeeld tegniese onderwys te finansier nie. 'n Verdere faktor 

wat tot die vertikale verdeling aanleiding gegee het, was die 

feit dat die provinsiale onderwysowerhede ook seggenskap wou he 

oor die opleiding van onderwysers wat poste in die provinsiale 

sko1e beklee het. 11 ) 

Die horisontale verdeling van onderwysbeheer in Suid-Afrika, soos 

geimplementeer ooreenkomstig die Zuid--Afrikawet van 1909. kan 

diagrammaties, soos in figuur 7.1 op blacsy 250 voorgestel word. 

10) CILLIERS. D.H. Ondsnvyebe1.6id en -belle.,. in Suid-Afrika, 191D-196fJ, p. 7. 

11) HMSBROEK, J.B. en CRQlj7llER, R.F. Sentraie en piaaelilce be""",. 001' die rmds""llB in "nke1.6 
00"""", lands ...t ve""lllling na die b"h..,,. 001' die """"""118 i1l di. Republi"k IIGl>\ SILld
Afri,ka, p. 97. 
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7.3 	 DIE ONTSTAAN EN BESTENDIGING VAN DIE VERTIKALE VERDELING VAN 

ONDERWYSBEHEER IN SUID-AFRIKA, 1910-1962 

7.3.1 	 Inleiding 

Die horisonta1e verde1ing van onderwysbeheer het egter nie aan a11e 

verwagtinge vo1doen nie. Die provinsies het byvoorbee1d, vo1gens 

hierdie verde1ing, nie seggenskap oor die op1eiding van die onder= 

wysers, wat poste aan die provinsia1e skole bek1ee het, gehad nie. 

Verder is die beroepsgerigte sekondere onderwys deur die provin= 

sies verwaarloos omdat hu11e nie die fondse gehad het om dit ten 

volle te ontwikkel nie. Om hierdie tekortkominge uit die weg te 

ruim is daar na 1910 verski11ende unia1e wette uitgevaardig, 

waardeur die horisonta1e verdeling na In vertika1e verdeling van 

die beheer oor die onderwys verander is. Vervolgens sal die wyse 

waarop die vertika1e ingevoer is, bespreek word en sal daar aan= 

getoon word hoe verskillende interpretasies van die begrip "hoger 

onderwijs" gegee is ten einde bogenoemde prob1eme op te los. 

7.3.2 	 Pogings om die onduidelikheid met betpekking tot die begroip 

''hogel' ondenJijs" op te Zos, 1910-1916 

In In poging om In praktiese verdeling tussen die onderwysverant= 

woorde1ikhede van die provinsia1e en unia1e onderwysdepartement 

daar te stel, en terselfdertyd die begrip "hoger onderwijs" dui= 

de1iker te definieer, het die Minister van Onderwys in Junie 1910 

In konferensie bele, wat deur homself en verteemvoordigers van 

die verskillende provinsiale administrasi,es bygewoon is. 'JYdens 

die konferensie is daar bes1uit dat al1e onderwys op In na

standerd 10-vlak deur die begrip tersiere (hoer) onderwys inge= 
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sluit sou word. Hierdeur is alle universiteite onmiddellik on= 
13)deI' die beheer van die Unie-onderwysdepartement (OOD) geplaas. 

Die vraagstuk van verdeelde onderwysbeheer het weeI' tydens In 

konferensie van die provinsiale Direkteurs van Onderwys, in No= 

vember 1910, ter sprake gekom. Tydens hierdie konferensie is die 

volgende beslui t geneem: "So long as primary and secondary edu= 

cation remain under the control of the Provincial Administration 

the training and certification of teachers should remain a Pro= 

vincial function. ,,1~) DH; kwessie is uiteindelik opgelos deurdat 

die provinsiale owerhede toegelaat is om onderwysers vir die pro= 

vinsiale skole op te lei en te diplomeer. Die OOD was ten spyte 

van genoemde toegewing steeds bevoeg om onderwysers aan die uni= 
. . . . 15)

verSltelte op te Iel en te dlplomeer. 

Om dringende aandag te skenk aan die verhouding tussen die Onie= 

regering en die provinsies ten opsigte van industriiHe en tegnie= 

se onderwys, het die toenmalige t1inister van Onderwys, E'. S. t1aIan, 

In konferensie bele. Die konferensie is gedurende November 1911 

in Pretoria onder die voorsitterskap van die t1inister gehou en is 

bygewoon deur verteenwoordigers van die vernaamste instansies wat 

betrokke was by die industriiHe en tegniese onderwys. Het betrek= 

king tot die onderHysbeheer was die beIangrikste aanbeve lings 

Hat tydens die konferensie aanvaar is, dat daar In adviserende 

Raad vir Tegniese Onderwys en twee organiseerders verantwoorde= 
16 ) 

Ilk vir tegniese onderwys aangestel moes word. Die behoefte 

aan In nasionale beleid met betrekking tot beroepsonderwys, ook 

op die sekondere vlak, het duidelik uit hierdie aanstell:Lngs ge= 

spreek. 
13) sotm! AFRICA, (Union). S8C01'1d ""POrt of th. educauon aam:m:atmUon Conmi<;8'on (1924), 

pp. 30-31

1.. ) Ibid., p. 33. 

IS) toe. cit.. 

16) SOUTH AFRICA (Union). Dopartmen~ of education. 
e""",,l'Ciat edu/)aUon, PNtma, 1912-11-08, pp. 

252 



Die aanstelling van die Adviserende Raad het werklikheid p~worn 

tydens In konferensie in Maart 1912 tussen die Minister van On= 

derwys en die administrateurs en uitvoerende komitees van die 

provinsies. Die provinsiale owerhede het tot die instelling van 

sodanige Raad toegestem mits die Raad nie met gewone primere en 

sekondere onderwys sou inmeng nie en slegs adviserend van aard 
17)sou wees. 

Met die aanstelling van die Adviserende Raad en die Tegniese 

Adviseur het die OOD nie-amptelik op die terrein van die provin= 

siale onderwys beweeg aangesien die Raad die bevordering van 

tegniese onderwys op die sekondere vlak as opdrag gehad het. 

Die optrede van die UOD is aangemoed~ deur In besluit van die 

Volksraad in 1912, naamlik ..... that the attention of the 

Government be directed to the inadequate provision throughout 

the Union for technical education on a national basis. illS) 

Die gevolg van die voorafgaande verwikkelinge was dat die provin= 

siale owerhede na 1915, benewens met primere en sekondere onder= 

wys, ook met onderwysersopleiding voortgegaan het. Hierdeur het 

die provinsies, volgens die horisontale verdeling soos uiteenge= 

sit in die Zuid-Afrikawet, die onderwysterrein van die OOD betree. 

Daarenteen het die UOD die toegesegde gebied van die provinsies 

betree deur die instelling van die Adviserende Raad vir Tegniese 

Onderwys. Deur middel van die Raad het die UOD In koordinerende 

invloed oor beroepsonderwys, ook op die sekondere vlak, in die 

provinsies verkry. 

17) SUIIl-AFRIKA (lkIie). J!appOl't lkI>I tHe ondsr-Ssk"'tal'is lkI>I onds""1t". 1918-12-31, pp. ~-5. 

18) SOUTH AFRICA (lkIion). s."""a NpOl'f; of the education adnt>nistNtion """""••ion (192f), 
p. 32. 
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7.3.3 	 Die aanbeveling van die Jaggerkommissie (1916) ten op= 

sigte van die onderwysbeheer in Suid-Afrika 

In 1915 is 'n komrnissie, onder voorsitterskap van J.W. Jagger, 

deur die Goewerneur-Generaal aangestel om ondersoek in te stel 

na cie wenslikheid van die voortbestaan van die verskillende 

provinsiale administrasies. Die Kommissie is aangestel in oor= 

eenstemming!let die besluit van die Nasional.e Konvensie dat die provinsia: 

le rade slegs 'n tydelike instelling sou wees en dat die Unierege= 

ring weer 001' die permanensie van die provinsiale rade moes be= 

sluit. Die Kommissie het ook opdrag gehad om aanbevelings voor 

te le oor die wenslikheid daarvan om alle onderwys onder die 

beheer van die sentrale regering te plaas. Die aanbevelings 
Iq) 

moes vir oorweging aan die regering voorgele word. L_ Laasge= 

noemde opdrag was in ooreenstemming met artikel 85(iii) van 

die Zuid-Afrikawet waarin bepaal is dat die horisontale ver=, 

deling van die onderwysbeheer " •. voor vijf jaren en daar= 
20)

na tot 	het Parlement anders bepaalt moes geld.11 

In die meerderheidsverslag het vyf van die ses lede van die 

Jaggerkommissie bevind dat die verdeelde beheer die onderwys 

skade berokken het. Hulle het aanbeveel dat alle onderwys, met 

die nodige delegering van gesag, onder die Unieregering moes 

ressorteer. 21 ) 

Die minderheidsverslag van die Natalse verteenwoordiger, 
"2 )

G.T. Plowman, is egter deur die Unieparlement aanvaar. 
L 

Plowman het beweer dat die onderwys sedert 1910 groot 

19) SOUTH AFRICA (Union). l1eporto of the pl'ol'i""';al administration ccnrrrission 119161, p. Hi. 


20) SUID-AFRIKA (Unie). DB Zvld-Afri,kaJ.J(,t, 1909, art. as (Hi). 


21) SOUTH-AFRICA (Union). Re'ports of the provi""';al admi.nistrati"" (NmsaiOOl :191n,'" 19, 


22) CILLIERS. op. <!it., p. 9. 
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vordering onder provinsiale beheer getoon het en dat daar alleen 

deur die provinsiale owerhede verseker kon word dat daar aan die 

behoeftes van die plaaslike gemeenskappe voldoen word. Volgens 

Plowman het die provinsies ook daarin geslaag om hul onderwys= 

voorsiening op In doeltreffende wyse te koordineer. (Bewyse van 

dusdanige koordinasie kan egter nie gevind word nie H.J.S.) 

Plowman het verder beweer dat die oordrag van die onderwysbeheer 

aan In sentrale onderwysdepartement 'n groter finansiele las op 

die staatskas sou plaas. Plowman was gevolglik daarvan oortuig 

dat die status quo gehandhaaf moes word, waardeur die UOD ter= 

siere onderwys en die provinsies pre-tersiere onderwys sou be: 

heer. 23 ) 

7.3.4 Sekere soorte spesiate onderwys onder beheer van die 

UOD (1917) 

In 1917 is die UOD in nog 'n grater mate by die veld van primere 

en sekondere onderwys betrek deurdat daar aan sorgbehoewende en 

verwaarloosde kinders, wat deur die Kinderbeskermingswet onder 

beheer van die staat geplaas is, onderwys in versorging verskaf 

moes word. Die industriele skole, ook genoem nywerheidskole, is 

gevolglik onder beheer van die UOD geplaas. D~€ skole het voor 

1917 onder beheer van die Departement van Justisie gestaan. 

As gevolg van die oordrag het die UOD teen 1924 alreeds 

ongeveer 8000 kinders, van kleuters tot 21-jariges, onder sy 

sorg gehad, waardeur hy ook vir hulle onderrig verantwoordelik 
24)

was. 

23) SOUTH AFRICA (Union) lIepcl'U of t ... pl'OlJincnat admi"istl'l:lti"" ~8si"" 119161, pp. 49

50, 58. 

24) SOUTH AFRICA (Union). Sec""d ""port of .... ed"""ti"" admini.tNU"" OOI1fIIiss''''' 119241, 
p. 32. 
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7.3.5 	 Uniale wetgewing en ander vepwikkelinge met betrekking 

tot die verdeling van ondepwysbeheer in Suid-AfPika, 

1917-1928 

7.3.5.1 	 Inleiding 

Teen 1917 het die UOD beheer op die vo1gende onderwysv1akke uit= 
25)

geoefen: 

* 	 Die beheer oor universiteitsop1eiding is sonder teenspraak 

van die provinsiale owerhede deur die UOD behartig. 

* 	 Die UOD het die organisering van sekondere en tersiere 

tegniese en beroepsonderwys op 'n nasiona1e gronds1ag 

waargeneem. 

* 	 In Gedee1te van besondere onderwys was die verantwoorde= 

1ikheid van die UOD deurdat kinders, wat kragtens die 

Kinderbeskermingswet onder staatstoesig gep1aas is, deur 

die UOD versorg en onderrig moes word. Hierdie onderwys 

is op die primere en sekondere v1ak aangebied. 

Die orovinsiale oHerhede het ook, soos die UOD, strydig met die 

Zuid-Afrikawet. onderwysbeheer op die primere, sekondere en ter= 

siere v1ak ui tgeoefen. Die gewone primere en sekondere onderwys 

was onder beheer van die provinsia1e owerhede, terwyl die provin= 

sies ook onderwysersopleiding (onderwys op tersiere v1ak) be= 
26)

heer het. 

Bogenoemde teenstrydighede met die Zuid-Afrikawet kon egter nie 

sonder meer toegelaat word nie. Wetgewing was nodig waardeur 

die veranderde ondePdysbeheerreelings gewettig kon word. 

15) Ibid.. p. 33. 

16) Vgl. par. 7.3.1. 
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soos ingestel by die Zuid-Afrikawet ten volle herstel moes word, 

is nie aanvaar nie. Die Minister het inteendeel verklaar dat 

daar besluit is om alle inrigtings vir tegniese, industriele en 

beroepsonden,ys onder die beheer van die UOD te plaas. Dit was 

egter net volle beroepsonderwys wat by die oorname betrokke sou 

wees en nLe algemene onderwys met 'n beroepsinslag nie. 33 ) 

(Die Hinister het egter nagelaat om te definieer wat onder "volle 

beroepsonderwys" en onder "algemene onderwys met 'n beroepsinslag" 

verstaan moes word - H.J.S.) 

7.3.5.4 	 Die oornGme van beI'oepsonderwys deW' die Unie··onderwys:::: 

depaI'tement (1925) 

Op 1 April 1925 is die vertikale verdeling van die onderwysbeheer 

verder bevestig toe die beroepskole onder die beheer van die UOD 

geplaas is. In die "Financiele Regelingswet, 1925" (Wet 43 van 

1925), is daarvoor voorsiening gemaak dat die Minister sodanige 

inrigtings as wat reeds onder sy jurisduksie geval het of nog 

sou val, kon bestuur en regulasies ten opsigte van sodanige in: 

rigtings kon uitvaardig. Dit het dus beteken dat die Minister 

verantwoordelik was vir alle onderwysverpligtinge ten opsigte 

van die onderwysinrigtings wat deur die tersaaklike wetgewing as 
34

"hoger onderwijs" geklassifiseer is. ) Hierdie onderwys was 

voorheen die verantwoordelikheid van die administrateurs van die 

provinsies. 

Die redes vir die oordrag van die beheer van beroepsonderwys op 

sekondere vlak na die UOD, waardeur In verdere verskeuring van 

die onderwysbeheer teweeggebring is, was die vOlgende: 35 ) 
33) SUI!)-AflUKA (Un!e). Unie-onderwysdepartement. J •••verslag, 192~. (In SUID-AfRlKA (Unie). 

JaarHkse departe"",ntele """ew, 1924-1936, p. ~13.) 

34) SUI!)-AfRIKA (Unie). Wet 43 van 19B5, art. 12 (1). 

35) STEYN, H.J. Tegnieas onde""l/e op eekandDre ekooZvlak vi" BZank... in s.n.d:-Afrika tot 1974, 
pp. 32-36. 
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* 	 Een van die belangrikste redes vir die oorname van be= 

roepsonderwys was om 'n mate van koordinasie ten opsigte 

van die beheer en administrasie van beroepsonderwys te 

bewerkstellig. Sedert Uniewording is beroepsonderwys 

deur verskillende owerhede beheer. Die gevolg hiervan 

was In oorvleueling van werk terwyl die doelstellings 

van die onderskeie owerhede met die soort onderwys ook 

verskil het. Deur die oordrag van die beheer van beroeps= 

onderwys na die UOD is gepoog om die stremmende invloed 

van uiteenlopende doelstellings en die oorvleueling van 

die werk uit te skakel. 

* 	 Dit is In algemeen-aanvaarde feit dat beroepsonderwys 

veel duurder is as algemeenvormende,akademiesgerigte on= 

derwys omdat bykomende, duurder toerusting vir die soort 

onderwys nodig is. Omdat die provinsies nie oor voldoende 

fondse beskik het nie, k~n beroepsonderwys nie na wense 

ontwikkel word nie. Die sentrale regering het dus die 

beroepsonderwys onder beheer van die UOD geplaas aange= 

sien die UOD beter in staat was om die finansiele las 

van beroepsonderwys te dra. Daar word ten slotte alge= 

meen aanvaar dat die finansiele las van beroepsonderwys 

as die beslissende grond vir die oordrag van 1925 beskou 

kan word. 

* 	 Tegniese onderwys het onder provinsiale beheer nie ten 

volle tot sy reg gekom nie, veral omdat die nodige skake= 

ling met die handel en nywerheid nie plaasgevind het nie. 

Verder het die onderwysers en instrukteurs aan beroep= 

skole kleiner salarisse as die onderwysers aan gewone 

akademiese skole ontvang. Die gevolg was dat die be= 

roepskole in baie gevalle op minder bekwam<' personeel 

aangewese was. Die gehalte van die werk aan cie be= 
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roepskole het gevolglik skade gely. 

* 	 Die VOD was reeds sedert 1914 aktief betrokke by tegniese 

en beroepsonderwys deur die aanstelling van In crganiseer= 

der vir tegniese en industriele onderwys en die instelling 

van In Adviserende Raad vir Tegniese Onderwys. Deur die 

organiseerder en die Adviserende Raad het die VOD ge= 

poog om die voorsiening van beroepsonderwys in Suid-Afrika 

te koordineer. Verder het die UOD sedert 1923, met die 

oorname van die tegniese kolleges, direk met tegniese en 

beroepsonderwys te make gehad. 

* 	 Beroepsonderwys is beskou as nou verbonde aan en as In 

integrerendedeel van die industriele beleid van die land. 

Die wenslikheid daarvan dat beroepsonderwys deur die 

sentrale regering beheer word, is hierdeur beklemtoon, 

veral met die oog op die snelle industriele ontwikkeling 

wat in die vooruitsig gestel is. 

Op 1 April 1925 is 19 staats- en 23 staatsondersteunde inrigtings 

vir beroepsonderwys, wat deur die provinsiale owerhede gestig is, 

onder die beheer van die UOD geplaas. 'n Probleem het egter ont: 

staan oor wat In inrigting vir beroepsonderwys is. Tydens 'n 

interdepartementele konferensie in Pretoria, gedurende November 

1925, is daar gevolglik besluit dat, indien In skool meer as 

drie-agstes van die skoolure aan beroepsgerigte vakke wy die 

skool as 'n inrigting vir beroepsonderwys bekend sou staan. 36 ) 

Die oorname van beroepsonderwys deur die UOD het skerp protes 

van verskeie belanghebbende persone en instansies uitgelok. 

36) 	 TRANSVAAL (Provinsiel. Onderwysdepartement. Jaarvel'llZag, 1925, p. 9. 
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In hierdie verband het die Trans vaalse Uitvoerende Komi tee dit 

betreur dat opvoedkundige beginsels ondergeskik gestel is aan 

finansiiHe oorwegings. 37) In dieselfde verband het die Direk= 

teur van Onderwys in die Oranje-Vrystaat die feit be-rreur dat 

daar deur die oorname van beroepsonderwys 'n verdere kunsmatige 
· . 38)

verdeli~g in die onderwysbeheer teweegge brlng lS. Daar was 

egter ook instansies, buite die UOD, wat die oorname van be= 

roepsonderwys gesteun het. 'n Treffende voorbeeld was die Uni= 

versi teitskommissie van 1928 wat teen 'n moontlike teruggawe 

va~ beroepsonderwys aan die provinsiale owerhede gekant was. 

Die teenkanting het daaruit gespruit dat die provinsies met hul 

beperkte finansiiHe bronne nie daartoe in staat was om behoor= 

lik voorsiening te maak vir die toenernende behoeftes van (~ie 
. 39)

soort on derwys nle. 

7.3.5.5. 	 Die Wet op Be~oepsonderwys en SpesiaZe Skole, 1928 

(~let 29 van 1928) 

Ma die oorname van beroepsonderwys het die UOD begin met die 

toepassing van In eenvormige beleid vir beroepskole oor die 

hele land. Die beleid was gemik op die verwesenliking van die 

opvoedkundige doelstellings van die beroepskole. Met die 

beskikbaarstelling van groter fondse kon hierdie doelstelling 
40 meer geredelik bereik word. ) 

Die UOD het egter nie kragtens duidelike onderwyswetgewing be:: 

heer oor beroepsonderwys ui tgeoefen nie. Die oordrag is gernag= 

37} TRANSVAAL (Provin.ie). Onderwysdepartement, Jaa:rve1'8krg, 1924, p. "1. 


38) ORANJE-VRYSTAAT (Provinsie). Onderwysdep.rtement. Rapport, 1925, p. 15. 


39) WAGENMR, J.P. Dis cmMkk.U.nrJ .- tegn":e88 on&a'l'l>lJJ8 in 1'Mn8t1OO1, 1900-1944, p. 91. 


40) SUID-AFRIKA (Unie). Unie-onderwysdenartement. JaarveJ·.lag, 19t5, v' 48 er, Jaal'Vem!ag, 

1926, p. 30. 
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tig bloot op grond van In artikel in In Wet (Wet 43 van 1925, 

art. 12 (il) wat die finansiele verhouding tussen die sentrale 

regering en die provinsies gereel het. Hierdie situasie is ver= 

beter deur die aanvaarding van die Wet op Beroepsonderwys en 

Spesiale Skole (Wet 29 van 1928). Die doel met hierdie Wet was 

om voorsiening te maak vir die oprigting en instandhouding van 

skole vir beroeps- en spesia1e onderwys. Daar is in die Wet 

voorsiening gemaak vir die beheer en administraSE van hierdie 

soort skole deur die UOD en vir die voorsiening van hulptoe= 
41)

laes aan staatsondersteunde skole. 

Die Wet het aan die Minister van Onderwys die reg verleen om 

skole vir beroeps- en spesiale onderwys op te rig en in stand 

te hou. Beroepsonderwys is in die Wet gedefinieer as enige 

onderwys en opleiding wat verskaf is in In handels-, landbqu-, 

huishoudkunde- of ambagsrigting. Spesiale onderwys was daar= 

teenoor bedoel vir kinders wat as gevolg van liggaamlike of 

verstandelike gebreke of abnormaliteit nie ten volle voordeel 

k trek • d'1e on erwys en ople1 1ng 1n 'd" gewone sk 1 e n1e. ' on U1t d 0 42) 

In die Wet is verder bepaal dat enige inrigting wat beroeps

of spesiale onderwys verskaf het by die Minister van Onderwys 

aansoek kon doen om as 'n staatsondersteunde inrigting bekend 

te staan. Daardeur sou so In inrigting geregtig wees op In 

staatstoelae. Hierdie bepaling het gegeld ongeag of die in= 
43rigting by die inwerkingtreding van die Wet bestaan het of nie. ) 

Dit het gevolglik vir die Minister moontlik geword om enige in= 

rigting wat beroeps- of spesiale onderwys verskaf het onder 

40 SUID-AFRIKA (Unio). Wet 29 """ 1928, inleiding. 


42) Ibid., arrt.l. 20. 


43) Ibid" art. 2. 
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staatsbeheer te bring. 

Daar is verder in die Wet daarvoor voorsiening gemaak dat die 

Minister van Onderwys adviserende komitees by genoemde skole 

kon aanstel. Die Minister is gemagtig om enige belanghebbende 

instansie of persoon, na sy goeddunke, in die adviserende komitee 
44 )

van 'n skool aan te stel. Verder is aan die Hinister die mag 

verleen om regulasies, wat nie strydig met die Wet sou wees, uit 

te vaardig aangaande enige van die volgende sake: die aanstel= 

ling van personeel; die samestelling, werksaamhede en pligte van 

adviserende komitees; curriculumsamestelling; toelating van leer= 

linge; voorwaardes van hulptoelae vir staatsondersteunde skole 

en enige ander saak in verband met die oprigting, bestuur en be= 

heer van skole onder beheer van die UOD. 45 ) Volgens In verdere 

bepaling sou die Wet nie van toepassing wees op inrigtings wat 

kragtens die "Hoger Onderwijswet" (Wet 5 van 1922) tot inrig= 

tings vir hoer onderwys verklaar is nie. Die skole wat van die 
45

provinsies oorgeneem is, is in die bylae tot die Wet genoem. ) 

Daar kan gevolglik beweer word dat daar met Wet 29 van 1928 ge= 

poog is om te bepaal watter skole onder beheer van die UOD val en 

watter nie. Deur middel van die \~et is daar ook vir die eerste 

keer In beleid vasgele en direkte verantwoordelikheid aanvaar vir 

die voorsiening van beroeps- en spesiale onderwys. Die probleme 

wat daar bestaan het ten opsigte van die oorvleueling van vakaan= 

bieding en vakinhoud tussen die beroepskole en die gewone provin= 

siale skole is egter nie deur die Wet opgelos nie. 

4q) Ibid' l art. 4. 

ij5) Ibid.# artt. 15. 19. 

46) Ibid., byl••• 
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7.3.5.6 Die Wet op Verdere Wysiging van die Provinsiale Subsidies 

en Belastingbevoegdhede j 1935 (Wet 50 van 1935) 

Uit die aanname van die Wet op Verdere Wysiging van die Provin= 

siale Subsidies en Belastingbevoegdhede, 1935 blyk dit dat die 

vertikale verdeling in die onderwysbeheer as redelik permanent 

aanvaar is. In hierdie Wet is die begrip "hoer" onderwys nog 

meer omvattend gemaak as in Wet 5 van 1922. Die volgende soorte 

onderwys is ook as tersiere (hoer) onderwys geklassifiseer: on= 

derwys vir die opleiding van onderwysers en enige ander onderwys 

wat, met die toestemming van die betrokke provinsiale administra= 

sies, deur die Minister van Onderwys tot tersiere onderwys ver= 

klaar sou word. 47 ) 

Dit is opmerklik dat verskeie wette waardeur veranderings in die 

onderwysbeheer aangebring is terselfdertyd wette was wat die 

finansiele verhouding tussen die sentrale regering en die provin::: 

sies bepaal het. Die gevolgtrekking is dus dat die finansiele 

faktor 'n belangrike, indien nie In oorheersende rol nie, ge= 

speel het in die reeling van die onderwysbeheer. Dit was naam= 

lik veral die finansiele onvermoe van di~ provinsies wat ver= 

oorsaak het dat die beheer oor beroeps- en spesiale onderwys 

onder beheer van die UOD geplaas is. 

7.3.6 	 Die oordrag van landbouskole aan provinsiale onderwys= 

owerhede, 1937 

Gedurende 1937 is die vertikale verdeling van die beheer oor die 

sekondere onder~Js verder verskerp met die oordrag van die land= 

47) SUIll-AFRlKA (Unie). Wet 50 !Ian 1935, art. 2. 
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bousko1e aan die provinsia1e owerhede. Hierdie oordrag is ge= 

magtig deur die Wet op die Oordrag van Landbousko1e, 1937 (Wet 30 

van 1937). 

In 1925 	 is 1andbouonderwys saam met die ander soorte beroepson= 

derwys, 	naam1ik tegniese, huishoudkunde- enhande1sonderwys, 
48)gep1aas. Ten einde 1andbouonderwys egter betel' by die gewone 

sekondere onderwys te 1aat inpas, is daar besluit om die landbou= 

sko1e weeI' onder die beheer van die provinsia1e owerhede te 
49p1aas. ) Deur midde1 van Wet 30 van 1937 is die 1andbousko1e 

vanaf 1 April 1938 weeI' onder die beheer van die onderskeie pro= 

vinsies gep1aas en is a11e verantwoorde1ikhede van die Minister 

aan die provinsia1e rade oorgedra. Kragtens die Wet is daar oor= 

eengekom dat die Unieregering sou voortgaan om 85 persent van 

die koste van die 1andbousko1e te dra. Die betaling sou ge= 

skied op grond van In begroting wat die provinsia1e owerhede 

vir goedkeuring aan die Minister van Onderwys moes voor1e. Die 

begroting is opgestel op grond van die tota1e aantal 1eerlinge 
50in die 1andbousko1e in In bepaalde provinsie. ) 

As gevolg van di~ oorname het die landbousko1e dee1 van die pro= 

vinsies se verantwoordelikheid geword, waardeur die provinsies in 

staat geste1 is om betel' gedifferensieerdeonderwys te verskaf. 

Die regering het egter voortgegaan om In groot dee1 van die finan= 

sie1e 1as van di~ sko1e te dra. Waarom die 1andbousko1e uitge= 

sonder is en die tegniese, huishoudkunde- en hande1skole nie ook 

onder die beheer van die provinsies gep1aas is nie, kan nie vas= 

gestel word nie. 

48) Vg!. par. 7.3.5.4, 

"9) CRONJE, 11. fJi.e aandeet van die S6ntral<! IVtge'l'l1lg ':n die S.d<f.Af'toikat11l88 ondelVy8stetaet 
vir 8lcmk"8, p. 112. . 

so) SUID-AfIUKA (Unie). "'et 30 _ 1937, ar1:t. 2-5, 
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7.3.7 	 Die Kinderwet van 1937 en die vePbetering van die 1li/1u'e1'= 

heidskoolste lse l 

Die UOD was vanaf 1917 aktief betrokke by die onderwys en versor= 
51ging van sorgbehoewende kinders. ) In die Kinderwet van 1937 

(Wet 31 van 1937) is die UOD se verantwoordelikheid vir sorgbe= 

hoewende kinders herbevestig en derhalwe ook sy verantwoordeEk:: 

h 'd 	 . d' h 'd k 52)e~ v~r ~e nywer e~ sole. 

Die administrasie van die Kinderwet is opgedra aan die Departe= 

ment van Vo1kswelsyn, die Departement van Justisie en die UOD. 

Die Minister van Onderwys sou verantwoordelik b1y vir die deel 

van die Wet wat met die nywerheids- en verbeteringskole in ver:: 

band gestaan het. 53) Daar is gevolglik uitgebreide magte aan 

die Minister toegeken in verband met die bestuur van nywerheid 8 = 

en verbeteringsko1e, asook die algemene versorging van die leer:: 

linge in die sko1e. 54 ) 

7. 3.8 Die Konso lidasie- en Wysi gingawe t op Finansi?tle Vel'= 

houdinge (Wet 38 Van 1945) 

Ooreenkomstig bogenoemde Wet is die vorige wette in verband met 

die finansiiUe verhoudinge, dit wil se Wet 5 van 1922 en vlet 50 

van 1935, tussen die Unieregering en die p!'ovinsies saameevat. 

Ten opsigte van die onderwys is daar in artikel 17 bepaa1 dat 

tersiere onderwys die vo1gende sou ins1uit: 55 ) 
51) Vgl. par. 7.3.4. 


52) SUID-AFRlKA (Unie). Wet 31 """ 1937. ('n SOrgbehoewende kind is 'n kind: vat behoeftig 

ls. seen ouer of voog het nie; in die sorg van iemand vat akuldig bevind is aan t n mis: 
dryf, nie deur sy 0,,"1'11 bohO'er kan vord ni.; bom dikwels un skoolversuim skuldig IIl!l4k 
oJI\P.an _t onsede:like persone. vat bedel; vat weg van die ouers at onde:rbou is in 0l'Il:: 

standighede vat in stryd is ...t die be1ange van die Hnd.) 

53) CROlIJE. cp. <>it., p. 199. 

54) SUID-AFRlKA (Un!e). Wet 31 """ 1937, hoofstuk 5. 

55) SUID-AFRIKA (Unie). Wet 38 """ 1945, art. 17. 
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* onderwys wat aan universiteite en universiteitskolleges 

verskaf is; 

* onderwys soos verskaf aan die Suid-Afrikaanse Naturelle= 

kollege (Fort :Jare); 

* 	 die opleiding ter voorbereiding van onderwysers; 

* 	 onderwys of 'n gedeelte van die onderwys aan tegniese 

inrigtings wat die llinister van Onderwys na oorlegple= 

ging met die betrokke provinsiale owerheid tot tersiere 

onderwys verklaar het; 

* 	 onderwys aan tegniese inrigtings wat deur die Minister 

van Onderwys tot skole vir tersiere onderwys verklaar is; 

en 

* 	 enige ander onderwys wat die Minister met die toestem= 

mIng van die provinsiale owerhede tot tersiere onder= 

wys sou verklaar. 

Uit die verskillende bepalings blyk dit dat die Minister volgens 

die Wet teoreties enige onderwys, dit wil se vanaf kleuter- tot 

en met universitere onderwys as tersiere onderwys kon verklaar. 

Dit blyk verder dat die Unieregering dit nie oorweeg het om die 

oorspronkHk bedoelde horisonta.le verdeling van die onderwys= 
,,~ )

beheer, volgens die Zuid-Afrikawet van 1909,vO Wee! in werking 

te stel nie. Eerder is die status quo, naamlik In vertikale 

verdeling van belleer 001' al die verskillende vlakke van die on= 

derwys, bevestig en gewettig. Die vernaamste rede vir die in= 

stelling van die vertikale verdeling van die onderwysbeheer was 

steeds in die eerste plek finansieel en nie opvoedkundig van 

aard nie. 

56) 	 Vg!. pdr. 1.2. 
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7.3.9 Die Wet op SpesiaZe SkoZe, 1948 

Kragtens die Wet op Spesia1e Sko1e, 1948 (Wet 9 van 1948), soos 

gewysig in 1951, is die vertika1e verde1ing van die beheer oor 

inrigtings vir spesia1e onderwys bevestig. In die Het is daar= 

voor voorsiening gemaak dat spesia1e sko1e deur die Departement 
57)

van Onderwys, Kuns en Hetenskap (DOKW) en deur die provinsies 

opgerig en beheer kon word. Die DOKW sou die inrigtings vir ge= 

kommiteerde58 ) subnorma1e 1eer1inge oprig en beheer, terwy1 die 

provinsies die verantwoorde1ikheid vir die inrigtings vir ge= 
59)

sertifiseerde subnorma1e 1eer1inge sou aanvaar. 

Die feit dat die wetgewing rakende spesia1e onderwys geskei is 

van die wetgewing rakende beroepsonderwys was die resultaat van 

die werk van In Inter-departemente1e Komitee oor Afwykende Kinder& 

Die Komitee het die noodsaaklikheid van die skeiding soos volg 

gemotiveer: 60) 

* 	 Spesiale onderwys het meer verski1le van as ooreenkomste 

met die beroepsonderwys vertoon. 

* 	 Wet 29 van 1928 was duide1ik daarop gerig om ten eerste 

aan die vereistes van beroepsonderwys te voldoen met die 

gevolg dat spesia1e onderwys daaronder gely het. 

* 	 Die bepalings insake spesiale onderwys in die 1928-Wet 

het ook die provinsies geaffekteer terwyl dit nie met 

beroepsonderwys die geva1 was nie. 

* 	 Laastens is die meeste van die beroepsko1e deur die staat 

opgerig, terwy1 dit nie die geva1 met die spesia1e sko1e 
57) Die Unie-onderwysdepartement het sedert 1948 as die Departement van Onderwys. \(uns en Wet: 

ten.hp (OOKW) bekend gestaan. 

S8) 	 Gekomiteerde leerllnge is kinder$ "at kragt_ die \(inderwet (Wot 31 van 1937) onder be= 
heer van die staat geplaas is. Gesertifiseerde subnormale leerlinge daarteenoor Is kin: 
dera wat deur deskundiges as subnormaal gekl...ifiseer is. 

59) SUID-AFRlKA (Unie). Wet 9 !la>! 1948, artt. 2-3. Vg!. ook SUID-AFRlKA (Unio). Wet U """ 
1951. 

60) SUID-AFRIKJI (Uni.). VIIIl'8taq """ di.e itlt.,....dspa1"te"rlmte!4 kOl1llue OCr aflJykende kinds,..,

1945, p. 260. 
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1.3.10 	 Die bevestiging van die ste lse l van vertikaZ", vepdcie l-:.: 

de onderuysbeheer by die Wet op Beroepsonderuys, 1955 

In Maart 1953 het die Transvaalse Onderwysersunie tydens sy kon= 

gres die oorname van beroepsonderwys deur die provinsiale onder= 

61
wysdepartemente bepleit. ) In teenstelling met die Transvaalse 

Onderwysersunie het die kongres van die Suid-Afrikaanse Vak= 

skoolvereniging verkies dat beroepsonderwys nie onder die beheer 

van die provinsies geplaas word nie. Daar is aanbeveel dat die 

status quo ten opsigte van onderwysbeheer gehandhaaf word. 62 ) 

Die Vakskoolvereniging het die t-linister van Onderwys, Kuns en 

Wetenskap versoek om weeI' eens 'n besliste standpunt ten op= 

sigte van die beheer oor beroepsonderwys in te neem. Die ant= 

woord op di~ versoek is in 'n Kabinetsbesluit van 2;> November 

1954 vervat \"/aarin bevestig is dat beroepsonderwys die verant= 

woordelikheid van die Unieregering sou bly. Op daardie stadium 

is daar aangekondig dat omvattende lietgewing met betrekking tot 
63)

beroepsonderwys opgestel word. 

Die Wet op Beroepsonderwys, 1955 (Wet 10 van 1955), het aan die 

Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap die bevoegdheid verleen 

om skole vir beroepsonderwys te stig, in stand te hou en te be= 

stuur. Daar is ook vir die aanstelling van beheerrade of trust= 

kornitees vir die beroepskole voorsiening gernaal<. Die samestel= 

ling en pligte van die beheerrade en trustkornitees sou die ver= 

antwoordelikheid van die Minister wees. 'n Verdere belangrike 

bepaling van die Wet was dat daarvoor voorsiening gemaak is dat 

die bestaande staatsondersteunde tegniese kolleges onder volle 
61) BARNARD, J.P. VOOI"'Sittersrede tydens die kongres van die Suid-Afrikaanse Vakskoolvereni:: 

ging. September 1945. Werk, M.art 1955, p. 15. 

62) Besluit tydens die kongres """ die Suid-Afrikaanse Vakskoolvereniging, ~.pt.mbeI' 1954· 

Wark, Maart 1955, p. 38. 


63) SUID~AFRIKA (Unie). Departement van Onderwys. Kuns en Wetenskap. /;:xfrV~l"BlagJ 1953-196';, 
p. 7. 
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staatsbeheer geplaas kon word. Daar is bepaal dat aIle verant= 

woordelikhede van die kollegeraad in so 'n geval aan die DO~w 

oorgedra sou word,64) Hierdie oordrag het op I April 1956 van 

k d 65) waardeur d' d' d'le beroepson erwys drag gewor, le vel" eIlng tussen 

van die tegniese kolleges en die van die beroepskole,onder die 

DOKW,beeindig is, 

Die betekenis van die Wet op Beroepsonderwys is deur 'n senior 

amp t enaar van le ". 1"0 e aar, soos vo g ulteengeslt:d . DOKW J P G bb 1 1" 66 ) 

* 	 Die Wet het alle vorige wetgewing ten opsigte van beroeps= 

onderwys gekonsolideer, 

* 	 Die oorname van tegniese kolleges deur die DOKW het deur 

die Wet 'n werklikheid geword. 

* 	 Dit het die funksie en verantwoordelikheid van die DOKW 

duideIiker omlyn. 

Die Wet het veral aan die kant van die provinsiale onderwysower= 

hede heftige protes ontlok aangesien die Wet van 1955 die hoop 

op die oordrag van die beroepsonderwys aan die provinsies laat 

vervaag het. Hiermee saam het die verwagting vervaag dat die 

horisontale verdelingslyn, soos bedoel in die Zuid-Afrikawet, 

weer ingestel sou word. As voorbeeld van die provinsiale pro= 

tes kan genoem word ·:lat 'n afvaardiging van die Transvaalse Onder'\~ys= 

departement beweer het det die ;·ret op Deroepsonderwys die onder: 

wysvoorsiening in Transvaal aan bande geIe het. Die kritiek van 

die afvaardiging was dat arbitrere administratiewe besIissings 

geneem is oor 'n saak wat deur opvoedkundiges met die grootste 
, 	 . h 'd bd' 67)Omslgtlg el ena er lS. 

64) SUID-AFRlKA (Unie). Wet 70 van 1955, lIl'tt. 2-9. 


65) SUID-AFRll<A (Unie). DepaI't....nt van Ondetwys, l(\DlS en Wetenskap. 12.
._,.slag, 19~5, p. 

66) GROBBELAAR, J.P. Openings""de gehou tydens die konS""s van die Suid-Afrik....ns. Vakskool= 
""""niging, KaaI't 1956. Work, Juni. 1956, p. 5. 

67) PAIl\I, J.C. V.rs~ag van die onde:rhowd van di. afvatlJ'diging van die TranBuaal•• Onde""llsds= 
pal'te"",nt "",t die Ministe,. van O>Ide"",!!B, 8 .!IIIi. 1955, pp. 6-7. 
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Na aanleiding van die skerp kritiek het die Minister in 'n be= 

1eidsverklaring beweer dat daar slegs op In nasionale gronds1ag 

doeltreffend in die toenemende behoeftes van die handel en ny= 

Herheid voorsien kon word. Volgens die Minister kon beroeps= 

onderwys, wat aansien1ik uitgawes geverg het, doeltreffender 

onder die direkte beheer van die DOKH aan die vereistes van die 

hande1 en nywerheid voldoen. Die Minister het ook melding gemaak 

van die feit dat beroepsonderwys met die oorname in 1925 in 'n 

baie onbevredigende toestand was. Die Onderwysdepartement van 

die Unieregering het egter daarin geslaag om die onderwys op 

In gesonde grondslag te plaas. Die Minister het die provinsies 

indirek daarvan beskuldig dat hulle nie reg aan die beroepson= 

derwys laat geskied het toe dit hulle verantwoordelikheid Has 

nie. Toe beroepsonderwys egter 'n bloeitydperk beleef het, het 

die provinsies met begerige oe daarna gekyk en het hulle die 

onderwys selfs as 'n bedreiging vir die gewone provinsiale on= 
68)derwys beskou. 

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat, waar die provinsies 

die regering van onopvoedkundige beslissings beskuldig het, die 

regering daarvan oortuig was dat die provinsies met hul aansprake 

slegs hul verantwoordelikheidsgebied wou vergroot. Opvoedku:1= 

dige beginsels het dus by sO~lel die DOKW as die provinsiale 

onderwysowerhede In ondergeskikte rol gespeel by die verdeling 

van die onderwysbeheer. 

7.3.11 	 Gebeure in die Parlement ten opsigte Van die vraagstuk 


van verdeelde onderwysbeheer 


In 1958 	het Dirk Mostert (LV) 'n privaatvoorstel by die Volks= 

68l STANDER, B.J. Bercepo01ld,"",yo in Sldd-Afrika goo,:.n in die Ug van ""-' indwltriitkl behoef:. 
1<;0 met """"'Yoing /la di.a up/.eiding """ aJliJags_. pp. 2"-25. 
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raad ingedien dat 'n Nasiona1e Onderwysraad gestig word. Onge= 

lukkig het daar van die voorste1 niks tereg gekom nie. Die 

Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap het horn egter in 'n be= 

leidsverklaring op 25 Julie 1958 ten gunste van In nasiona1e on= 

derwysbeleid uitgespree};. Hy het ook die voorstel van Mostert 
69)

vir die inste11ing van 'n Nasionale Onderwysraad ondersteun. 

Gedurende die parlementsitting van 1960 het die probleem van die 

verdee1de onderwysbeheer einde1ik - na jare se besprekings, 

ondersoeke, verslae en aanbevelings - die stadium bereik dat dit 

praktiese politieke be1eid geword het. Dit het gebeur toe die voorste1 

van die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap ten gunste van 

die inste11ing van 'n Nasionale Onderwysraad ingedien is. Na 

die eerste 1esing is die saak onge1ukkig tot die v01gende jaar 
.ultgeste1 70) • 

7.3.12 Die ve~tikaZe ve~deZing van onde~ysbehee~, 1960 

71Teen 1960 was die beheer oor die onderwys soos v01g verdeel: ) 

* Pr>ovinsiaZe onde~ysowerhede 

Die provinsia1e onderwysdepartemente was verantwoorde1ik 

vir pre-primere onderwys, prirnere onderwys, sekondere 

akaderniese en landbou-onderwys, ond~rwys aan verstande= 

1ik gestremde 1eer1inge in afsonderlikesko1e of klasse 

en vir onderwysersopleiding aan onderwysersko11eges. 

* Depa~tement van Onderuys, Kuns en Wetenskap 

Die DOKW was verantwoordelik vir beroepsonderwys op sekon= 

dere vlak (hieronder ressorteer tegniese, huidhoudkunde

69) SUIl>-AFlUKA (Uni.). Debatu """ di!ll Volksl'Oad, dl. 97, 1958-07-25. 


70) CILLIERS. op. cit., p. 18. 


71) Ibid., p. 4. 
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en handelsonderwys), onderwys aan liggaamlik gestremde 

en gedragsafwykendes (op primere en sekondere vlak), 

gesubsidieerde onderwys aan dowes, blindes en epileptici 

(op primere en sekondere vlak), tegniese kolleges, on= 

derwysersopleiding en universiteite. 

Die vertikale verdeling van die onderwysbeheer, naamlik die be= 

heel' van die onderwys op dieselfde peil deur verskillende ower= 

hede, kan soos in figuur 7.2 voorgestel word. 

72
FIG 7.2 Die vertikale verdeling Van die onderwysbeheer, 1960 ) 

rmderwy~vlak 	 p~~.v~i~n~s~ie~f~,_____ ~~se~n~t~r~a~l~e~Re~g~e~rl~'n~gL-_____________ 

(Pnwinsialc· (Departement van Onderwys t 
onC~H"w'l::;de= ¥ur,$ en Wetenskap) 

______--'p"'a:.:..:rt{"n~nte } 

;'~rsi;;rf0 ·Onder.. yscr"?= *Onderwysersopleiding aan uni 'o'ersi::: 
onderwys opleidi:>? teite. universiteitskollegcs en 

( ondef",:\'~kol= kolleges vir hoer tegniese onderwys 
l€~f~es) " 

*Universiteite (slegs gesubsidieer) 
sedert 1910 

·Kolleges vir hoer tegniese onder= 
·..ys 

[;ekon<i;'r~ *Gewone ::('kon= 
onderwys def'€' sk~t.-, 

('J:'egniese in:::: 
*Ho~r l<\nd~'01J::' 
skole 

*Spcsiale skole 
(vir li~.ra,'!:n1:ik 
p'('~,pT:ldes en 

ge~ste1.ik'9 se::: 
stl"'et':ide:o ) 

Primere 
onderwys *Kleuters1.:o1c skole (vir buitene~wone 

(F.€'subsitllr·erd) ander meer sko1e vir 

*Ju:lior skvle 
hardlloremle. en $waksiendes) 

*Gewone primE:re 
skole 

*Spesiale sr::,le 
(vir Ur,,\'ddlr:lik 
eererndE's E'n 

geestelik ge= 

n) BARNARD, S.S. q:>. "';'t., p. 137. 
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7.3.13 	 Die GrondWet van die Republiek van Suid-Afrika en 

o.ndePWysbeheer 

Volgens artikel 84( i) van die Grondwet van die RSA (I,et 32 van 

1961), kon die provinsia1e rade ordonnansies maak in verband met 

die onderwys uitgesonderd tersiere onderwys en onderwys aan 

Kleurlinge en Swartes. 73 ) Aan die definiering van tersiere on= 

derwys en gevolglik die he le reeling van onderwysbeheer is in 

vergelyking met die Zuid-Afrikawet geen wesenlike veranderinge 

aangebring nie. 'n Groot deel van die onderwys was dus steeds 

In provinsiale aangeleentheid wat op uiteenlopende wyses hanteer 
74is. Coetzee ) het beweer dat die onderwys aan Blankes in die 

RSA onder hierdie reeling nooit 'n volksaangeleentheid kon word 

nie. 

7.3.14 	 Enkele faktore wat tot in 1962 die behoud van die stelsel 

van verdeelde ondePWysbeheer tot gevoZg gehad het 

Die vrees van die provinsiale owerhede dat die besondere identi= 

teit van elke afsonderlike provinsiale onderwysstelsel ter wille 

van nasionale beheer ingeboet sou moes word, was die vernaamste 

rede waarom 'n stelsel van verdeelde onderwysbeheer behou is. 

In Verdere faktor wat daartoe bygedra het dat In stelsel van 

verdeelde ond~rwysbeheer behou is, was die bedekte vrees dat die 

provinsiale owerhede se bestaansreg bevraagteken sou word wanneer 

die onderwys van die provinsies weggeneem word. VolRens 
75

Barnard ) is die volgende argumente onder andere ten gunste van 

voortgesette provinsiale beheer oor die onderwys aangevoer: 

73) SlIID-AfRIKA (Republiek). Wet J2 Van 1961, art. 8'10). 


74) COETZEE, J.C. Ons onde"'l'swetgewing. 0>uie1Vlf8bZad, Julle 1966, p. 74. 


75) BARNARD, S.S. (Jp. cit., pp. 134-135. 
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* 	 BIke provinsie het teen 1910 alreeds as afsonderlike 

voormalige Boererepubliek of Bri tse Kolonie In e ie 

gevestigde onderwysstelsel opgebou. Op gro~d van hulle 

tradisiegebondenheid wou die verskillende provinsies nie 

van die onderwysbeheer binne provinsiale grense afstand 

doen nie. 

* 	 Die ernstige politieke woelinge in die dekades onmiddellik 

na Uniewording het die aandag so in beslag geneem dat die 

onderwysvraagstukke in 'n mate op die agtergrond geskuif 

is. Daar was ook die vrees dat die regerende party ander 

'n gesentraliseerde onderwysstelsel sy beskouings rnakliker 

teen sy wense op 'n bepaalde provinsie kon afdHing. 

* 	 Die voorsiening van gratis onderwys het by verarrnde oUers 

onbewus die indruk geskep dat hulle van hul verantwoorde= 

likheid vir die onderwys van hul kinders onthef was. 

Die ouers het gevolglik al hoe minder in die onderwys 

begin belang stel. 

* 	 Die provinsiale owerhede het beweer dat Suid-Afrika te 

uitgestI'ek is en dat die rnense te wydveI'spreid woon vir 

die instelling van 'n gesentI'aliseerde hoorKwartier. 

Die groot afstand vanaf so In gesentraliseerde hoof= 

kwaI'tLer sou le onderhySontwl ellng na ellg elnv oe . · d' . kk' d' b· 1 d 76) 

* 	 Gesentraliseerde onderwysbeheer sou ook vanwee die onge= 

lyke verdeling van die natuurlike rykdomrne tU8sen die 

pI'ovinsies daaI'toe lei dat die onderwysontwikkeling 

van die rykeI' en meeI' vooruitstrewende gebiede gestrem 

sou word. 

76) VgI. Redaksie. Die beheer van onde"'Ys. Onds""ll8btad, April J954. ~.p. i- s. 
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7.3.15 EnkeZe nadeZe van die steZsel van ve?tikale 

ve~deZing van onderwysbehee? 

77
Die vertikale verdeling van onderwysbeheer ) was egter nie die 

ideale toestand van sake nie. Die stelsel het ernstige tekort= 

kominge geopenbaar wat die voorsiening van suksesvolle, doel= 

matige onderwys ernstig belemmer het. Die ernstigste probleme 
7S 

wat op die voorgrond getree het, was onder andere die vOlgende: ) 

* 	 Die implementering van In omvattende stelsel van ge= 

differensieerde onderwys, volgens die aanleg, belangstel= 

ling en vermoe van die leerlinge is ernstig bemoeilik. 

Om doeltreffende gedifferensieer~ onderwys te voorsien, 

is dit nodig dat alle skoolsoorte op 'n bepaalde vlak 

van onderwys, byvoorbeeld sekondere onderwys, deur slegs 

een owerheid beheer word. Indien dit nie die geval is 

nie, verdwyn 'n groot aantal leerlinge tussen die verskil= 

lende skoolsoorte, soos dit inderdaad ook die geval was. 

* 	 Verdeelde onderwysbeheer versteur die eenheid van die 

onderwys. Onderwys op alle vlakke moet as 'n geheel ge= 

sien, georganiseer en beheer word. Alle tipes skole op 

die verskillende onderwys vlakke moet soos In sinvolle 

eenheid op mekaar volg, by mekaar aansluit en inskakel 

sonder dat oorvleueling en duplisering plaasvind. 

* 	 Ongesonde wedywering is deur die verdeelde onderwysbeheer 

teweeggebring. Die verskillende owerhede was in so In 

mate daarop ingestel om die maksimum aantal leerlinge 

na hulle skole te lok dat opvoedkundige beginsels by die 

indeling van leerlinge, en die samestelling van curricula 

en sillabi nie ten volle in ag geneem is nie. 

77) Vgl. fig. 7.2. 


78) vgl. BARNARD, S.S. Op. <>it., pp. 135-136. 
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* 	 Die verdeelde onderwysbeheer het ook aanleiding gegee 

tot 'n ongelllkkige duplisering en oorvleueling in die 

verskaffing van die verskillende onderwysdienste. Di t 

het op sy beurt weer tot geldvermorsing en na)~er aan= 

leiding gegee. Dit het daartoe aanleiding gegee dat ver= 

skillende skoolsoorte mekaar teegewerk het, in plaas 

daarvan dat hierdie skole met mekaar saamgewerk het om 

die kinders na die beste van hulle vermoe op te voed 

tot eer van God en tot voordeel van die land. 

In die lig van bogenoemde vraagstukke, wat die gevolg van die 

verdeelde beheer oor die onderwys was, kon die vertikale ver= 

deling van die onderwysbeheer nie as sodanig aanvaar word nie. 

Gevolglik is daar telkens kom~issies van ondersoek aangestel 

wat onder andere die oplossing van die vraagstuk van verdeelde 

onderwysbeheer as opdrag gehad het. 

7.4 	 ENKELE POGINGS EN VOORSTELLE OM DIE VERDEELDE ONDERWYSBE= 

HEER TE BEeINDIG 

7.4.1 Inleiding 

Van 1910 tot 1962 is daar telkens aandag aan die vraagsttlk van 

verdeelde beheer oor die onderwys geskenk en verskillende V001'= 

stelle is tor tafel gele om die verdeelde beheer te beeindig. 

Die belangrikste voorstelle in die verband is vervat in d.i.e 

verslae van die verskillende provinsiale en regeringskommissies 

wat aangestel is om die saak te ondersoek. 
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7.4.2 	 Die aanbevelings van die Provinsiale Administrasiekommissie, 

1916 (die Jaggerkommissie). betreffende die onderuysbeheer in 

Suid-Afrika 

In 1915 is 'n kommissie, onder die voorsitterskapvan J.W. Jagger, 

deUl:' die Goewerneur-Generaal aangestel om ondersoek in te stel na die wens= 

likheid van die voortbestaan van die provinsiale administrasies. 

Aanbevelings oor die wenslikheid daarvan om alle onderwys onder 

beheer van die sentrale regering te plaas, ~oes ook vir oorweging 
" • ~ d 79)aan ale regerlng voorgele wor . 

In die meerderheidsverslag het vyf van die Ses lede van die 

Jaggerkommissie bevind dat die verdeelde beheer die onderwys 

skade berokken het. Hulle het aanbeveel dat alle onderwys, met 

die nodige delegering van gesag, onder die Unieregering moes res= 

sorteer. Hierdie voorstelle sou meebring dat alle onderwys onder 

beheer van 'n sentrale onderwysdepartement geplaas word. Die 

Departement van Onderwys sou vir die akademiese beplanning en 

professionele voorsiening van die onderwys verantwoordelik wees. 

Die akademiese beplanning sou onder andere die volgende behels: 

die opstel van curricula en sillabi, die bepaling van eksamen= 

vereistes en die uitreiking van sertifikate. Professionele voor= 

siening sou sake S008 personeelaangeleenthede, onderwysersoplei= 
· d' k b . . l' Ba) D' I 0 d ddIng en mete le ver eterlng lns Ult. le n erwys epartement 

sou dus, volgens die meerderheidsverslag van die Jaggerkommissie, 

verantwoordelik wees vir die daarstelling van onderwysbeleid as= 

ook vir die uitvoering daarvan. 

79) SOUTH AFRICA (Union). Reparta of the provinciat amlnist1"(ltion oomm:.sion 11918), p. Hi. 

80) Ibid., p. 19. 
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Daar is voorts in die meerderheidsverslag vir die instelling van 

plaaslike onderwysbeheer voorsiening gemaak. In die meerderheid8" 

verslag is aanbeveel dat die provinsiale administrasies ontbind 

word en dat hulle pligte deur streeksrade oorgeneem word. Die 

streeksrade sou ook, tesame met verpligtinge op ander terreine, 

verantwoordelik wees vir die onderwysbeheer binne hulle onderskeie 

verantwoordelikheidsgebiede. Ten opsigte van die onderwys sou 

die streeksrade verantwoordelik wees vir die voorsiening en in= 

standhouding van onderwysfasiliteite soos skoolgeboue, koshuise 

en skooltoerusting. Die streeksrade sou die skoolpligbepalings 

toepas en onderwysers aanstel onderworpe aan die goedkeuring van 

die streeksinspekteur. Die streeksinspekteur sou die hoof be= 

herende amptenaar oor die onderwys binne In bepaalde streek wees 

en sou verantwoordelik wees vir die professionele toesig oor die 

onderwys in die streek. Die ouers sou in die onderwysbeheer ver= 

teenwoordig word deur plaaslike komitees. Die skoolkomitees sou 

die belange van die skool in die streekraad behartig en sou 

mede-seggenskap he in die aanstelling van onderwysers. 81 ) 

Die meerderheidsverslag van die Jaggerkommissie het gevolglik vir 

die sentralisering van die onderwysbeheer onder die onderwysde= 

partement van die sentrale regering voorsiening gemaak. Die 

minderheidsverslag van die Natalse verteenwoordiger , G.T. Plow= 
. deur d'le U'nlepar1ement aanvaar. 82)man, lS egter 

7.4.3 Die Hofmeyerkommissie (1924) 

C~durende 1924 is daar weeI' eens In onderwyskommissie onder voor= 

all Loc.cit:. 

a2) Vgl. par. 7.3.2. 
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sitterskap van J.H. Hofmeyer, aangestel om die verdeelde beheer 

oor die onderwys te ondersoek. In sy verslag het die Kommissie 

verklaar dat die kern van die probleem in die Zuid-Afrikawet 

self gelee was. As gevolg van die onnoukeurige definiering van 

die begrip "hoger onderwijs" (en vanwee die gebrek aan In nasio= 

nale onderwysbeleid - H.J.S.) het elke provinsie op onderwysge= 

bied onafhanklik in In eie rigting ontwikkel. Terselfdertyd het 

die UOD sy werkkring stelselrnatig uitgebrei. Die gevolg van die 

ongekoordineerde ontwikkeling was dat In toestand van duplisering 

geldverkwisting en 'n gebrek aan samewerking ontstaan het. 83 ) 

Ten einde die vraagstuk van verdeelde beheer oor die onderwys 

tot voordeel van die onderwys op te los, was die Kommissie daar= 

van oortuig dat slegs die horisontale-verdeling van onderwysbe= 

heer, soos dit oorspronklik deur die Zuid-Afrikawet gereel is, 

behou moes word. Die Kommissie se aanbevelings kan soos volg 
84)

saamgevat word: 

* 	 Die provinsiale owerhede moes beheer uitoefen oor alle 

staats- en staatsondersteunde onderwys binne die grense 

van die provinsie, met die uitsondering van die landbou= 

kolleges en inrigtings vir tersiere onderwys. 

* 	 In Raad van Onderwys r.loes aa)gestel word met magtiging 

om die onderwysaktiwiteite in die vier provinsies te 

koordineer. Die Raad van Onderwys moes verseker dat 

die nodige koordinasie tussen sekondere en tersiere on= 

derwys bestaan. Die UOD moes, volgens die aanbevelings 

van die Kommissie, as sekretariaat vir die voorgestelde 

Raad van Onderwys optree. 

83) 	 SOUn! AFRICA (Union). Second repc..t of the educatitm adoi"':etmtion cC>/!ll!lie.':on fl924). 
p. 30. 


8<1) Ibid., p. 62. 


281 



Jie suksesvolle onderwysvoorsiening in Suid-Afrika was volgens 

die Hofmeyerkommissie afhanklik van die suksesvolle funksionering 

van die Raad van Onderwys. Volgens die aanbevelings sou die Raad 

direk aan die Minister verantwoordelik wees, en kragtens bepaalde 

wetgewing ingestel word en funksioneer. Die Raad moes uit hoog= 

stens agt lede bestaan, terwyl die lede elk 'n kennel' van die 

onderwys in die algemeen of van In besondere aspek van die onder= 

wys moes wees. Verder is vasgestel dat die lede vir In tydperk 

van vier jaar benoem moes word. Die Kommissie het die verant= 

woordelL~hedevan die voorgestelde Raad soos volg saa~gevat:85) 
* 	 Die Raad moes die regering adviseer in verband met die 

flnansiering van die onderwys. 

* 	 Sover as ~oontlik moes die Raad van Onderwys toesien dat 

daar doeltreffend in die vraag na onderwys voorsien word. 

* 	 Die regering moes deur die Raad bygestaan word met die 

opstel van onderwyswetgewing. 

* 	 Waar ander staatsdepartemente uit die aaI'd van hul op= 

drag ook met In vorm van onderwys en opleiding gemoeid 

was, moes die Raad die opleiding TI~t die werk van die 

UOD koordineer. 

* 	 Die Raad moes, waar nodig, sekere onderwysvraagstukke 

ondersoek en aanbevelings ter verbetering aan belang= 

hebbende persone voorle. 

* 	 Subkomitees moes deur die Raad aangestel word om die 

soorte onderwys met besondere behoeftes te beplan en 

ten opsigte van die hele onderwysstelsel te koordineer. 

* 	 Die statistieke en verslae in verband met die uniale 

onderwysvoorsiening moes deur die Raad van Onderwysers 

opgestel en bewaar word. 

85) 	 Ibid., pp. 63-6~. 
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* 	 Die Raad moes ook ondersoek instel na en verslag doen 

oor enige onderwysvraagstuk wat die regering na horn ver= 

wys. 

7.4.4 	 Die Rooskommissie se aanbeveZings rakende die onderwys= 

beheer (1934) 

In 1933 is In Kommissie deur die Unieregering aangestel om onder: 

soek in te stel na die finansiele verhouding tussen die Uniere= 

gering en die verskillende provinsies. Die Kommissie het onder 

voorsitterskap van J.de V. Roos gestaan en het bekend gestaan 

as die Provinsiale Finansiele Kommissie. Volgens sy opdrag 

moes die Kommissie besondere aandag gegee het aan die inkomste= 

bronne van die provinsies en aan die basis waarop subsidies aan 

die provihsies toegeken is. Die Kommissie moes na oorweging van 

die verskillende tersaaklike aspekte aanbevelings indien oor 

die wyse waarop die finansiele verhouding tussen die Unierege= 

rlng en le provlnsla e mlnlstrasles eter on wor ,, 	 d' "1 ad" . verb k d 86) 

Omdat die provinsies In direkte aandeel in die onderwys gehad 

het, is dit te verstane dat onderwysaangeleenthede ook in die 

Rooskommissie se verslag te berde gebring is, Tydens die on: 

dersoek het verteenwoordigers van die provinsies die Kommissie 

dringend versoek dat die beheer van die beroepskole weer aan 

die provinsies teruggegee moes word, sodat sekondere onderwys 

weer as gehee1 onder die administrasie van die provinsies kon 

funksioneer, Die bestaande ve~tikale verdeling van die beheer 

oor die onderwys was vir die provinsiale owerhede onaanvaarbaar. 

Die bepaling dat die provinsiale sko1e hoogstens drie-agstes van 

as) 	 SOU'll! AFRICA (Union). RepoI't of eh. provincial fi!'ll11!C<l ~8"''''', 1934, p. 1. 
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Jie skoolure aan beroepsgerigte onderwys kon bestee, is ook 

deur al die opvoedkundiges wat voor die Kommissie verskyn het 

I k . .. . 87)
as n unsmatlge reellng verwerp. 

Die Kommissie het na die sorgvuldige oorweging van alle beskik= 

bare getuienis, verklaar dat die skole wat volgens Wet 29 van 1928 

onder beheer van die UOD geplaas is, goeie vordering gemaak het. 

Tog het die Kommissie aanbeveel dat die beroepskole weer onder 

die beheer van die verskillende provinsies geplaas moes word. 

Die spesiale skole sou egter nie deur die aanbevole teruggawe 

geraak word nie. Ten opsigte van die onderwysersopleiding het 

die Kommissie aanbeveel dat die opleiding slegs aan die univer= 

siteite moes geskied. Dit het gevolglik beteken dat alle provin= 

siale onderwyserskolleges na die beheer van die UOD oorgedra 

moes word om die noodsaaklike inskakeling by en koordinasie met 

d · • .. l' d' k 88)le unlverslteltsop el lng te verse er. 

In In poging om die onderwysvoorsiening van die verskillende 

onderwysdepartemente te koordineer, het die Rooskommissie weer 

eens aandag aan die ins telling van In nasionale Raad van Onder= 

wys gegee. Die Kommissie het besef dat die instelling van so 

'n Raad, met wet like magte oor die provinsiale rade, probleme 

sou oplewer want die provinsiale rade sou In deel van hulle regte 

en outonomiteit aan die Raad van Onderwys moes afstaan. Die 

samestelling van In koordinerende liggaam was egter tn dring= 

ende noodsaaklikheid. Die Kommissie het gevolglik aanbeveel 

dat In Provinsiale Raadplegende Komitee aangestel moes word. 

Die Raadgewende Komitee sou op vrywillige grondslag bloot 

adviserend van aard wees en sou verantwoordelik wees vir die 

87) Ibid., p. 52. 


6S) Ibid., pp.53. 55. 
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koordinering van onder andere onderwysvoorsiening tussen die 

vier provinsies. Die Raadplegende Komitee sou uit verteenwoor= 

van die Kabinet en die vier provinsiale uitvoerende komi= 

tees bestaan, terwyl die Minister van Buitelandse Sake as voor= 

sitter sou optree. Die Raadplegende Komitee sou nie net aan on= 

derwyssake aandag gee nie, maar sake soos hospitaaldienste, paaie 

en die openbare dienste sou ook die aandag van die Komitee ver= 
. 89)

e1S. 

Die regering het besluit om aan laasger.oemde aanbeveling van die 

Rooskommissie uitvoering te gee en in 1935 is die Interprovinsia1e 

Raadplegende Komitee aangestel. Die Komitee het uit die Minister 

van Binnelandse Sake (voorsitter), die Minister van Onderwys(on= 

dervoorsitter) en die administrateurs van die vier provinsies 

bestaan. In onderwyssake het die Komitee van Onderwyshoofde 

(KOH) as 'n permanente onderkomitee gefunksioneer. Die Raadplegen= 

de Komitee kon nie daarin slaag om enige koordinasieop die on= 

derwysgeble te bewer ste 11g nle. olgens 1 11ers et le' d k l' . V C'l' 90) h d' 

volgende sake tot die mislukking van die Raadp1egende Komitee 

bygedra: die Komitee was bloot adviserend van aaI'd, die Direk= 

teurs van die vier provinsiale onderwysdepartemente en die Sek= 

retaris van die UOD was nie volwaardige lede van die Komitee 

nie en kon s1egs hUl mening gee indien hulle geraadpleeg is, 

Laastens moes die Komitee eenstemmigheid bereik alvorens enige 

aanbeve1ings ter verandering gemaak kon word. Die Komitee het 

nogtans tot 1952 b1y voortbestaan. Ten opsigte van die ander 

aanbeve1ing van die Rooskowmissie was die regering gewillig om 

die beheer 001' beroepsonderwys aan die provinsiale owerhede 001' 

te dra. Die bykomende finansie1e las was egter weeI' eens die 

89) Ibid., pp. 55-56, 106-107, 


90) ClLLIERS. op. <>it., p. 12. 
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struikelblok met die gevolg dat die provinsies r.ie die aanbod 


aanvaar het nie. 91) 


7.4.5 	 Die Trunsvaa"lse Ond&r>Wyskorrrrrissie se vooX'ste He teX' veX'.:: 


betering van die ond&r-wysbeheer, 1939 


Die kunsmatige vertikale verdeling van die onderwysbeheer het 

weer eens ter sprake gekom in die verslag van die Transvaalse 

Onderwyskommissie van 1939, die sogenaamde Nicolkommissie. Die 

opdrag van die Kommissie, wat onder voorsitterskap van ds. W. Nicd 

gestaan ret, was om ondersoek in te stel na die Transvaa1se on= 

derwysstelsel ten einde aanbevelings aan die provinsiale owerheid 

VOOr te le om die doelmatigheid van die stelsel te verbeter. t·let 

betrekking tot die onderwysbeheer het die Kommissie tot die 

slotsom gekom dat die vertikale verdeling van die onderwysbeheer 

as In feit aanvaar moes word en dat daar van provinsiale kant 

heftige weerstand gebied moes word indien enige poging aangewend 

sou word om alle onderwys onder die beheer van die UOD te 
92)

plaas. 

Die Kommissie het egter bevind dat daar wel In behoefte aan groter 

koordinering in die onderwysvoorsiening van die vier provinsies 

bestaan het. Daar is gevolglik aanbeveel dat In Uniale Onder= 

wysraad gestig moes word wat die koordinering van die onderwys 

uit In professionele en tegniese oogpunt as opdrag sou he. Vol= 

gens die Kommissie moes die Onderwysraad uit verteenwoordigers 

van die UOD, die provinsiale owerhede en die cnderwysberoep be= 

staan. Die vrees vir oorheersing deur ander belanghebbende 

partye het weer eens geblyk uit die feit dat die Kommissie voor= 

91) l1rid., p. 13. 


92) TRANSVAAL (Provinsie). Ver8Zag "'" die p"'t>,:....ia1.e ondenillJ8koomtiS.'" 19~9> ~p. S, 15. 
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gestel het dat die Uniale Raad slegs adviserend en nie wetgewend 

of administratief van aard moes wees nie. In die praktyk sou 

dit die taak van die Onderwysraad wees om sake rakende die 

skoolplig, skooltipes, bevordering van leerlinge, eksamens, uit= 

reiking van sertifikate en curricula tussen die verskillende 

onderwysdepar1:emente, naarnlik die vier provinsiale onderwysde= 

d • UO k .. d' 93)partemente en le D, te oor lneer. 

Dit is opvallend dat die status quo ten opsigte van die verdeelde 

onderwysbeheer deur die Kommissie aanvaar is. 'n Verdere kenmerk 

was dat, alhoewel enige paging tot die sentralisasie van onderwys= 

beheer ten sterkste geopponeer sou word, daar tog 'n behoefte 

aan groter koordinasie en samewerking ten opsigte van die onder= 

wysvoorsiening bestaan het. Om in laasgenoemde behoefte te voor:: 

slen, het die Kommissie voorgestel dat 'n Nasionale Onderwysraad 

gestig moes word. Om egter te verhoed dat die Onderwysraad die 

outonomiteit van die provinsies aantas, moes die Raad slegs ad= 

viserend van aaI'd wees. 

7.4.6 	 Die vel'S Zag Van die ProvinsiaZe DndBruyskorrmissie van 

NataZ, 1946 

Gedurende 1944 is 'n Provinsiale Onderwyskommissie, naamlik die 

Wilkskommissie, benoem om die algernene onderwystoestande in Natal 

te ondersoek. In die verslag van die Kornmissie, wat in 1945 

verskyn het, is die verdeelde beheer oor die onderwys ook 

del. 

Die Komrnissie het in die verslag die feit beklemtoon dat onderwys, 

van di.e laagste tot die hoogste vlak, 'n kontinue handeling is. 

93) Ibid., pp. 15-16. 
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Daarom was die Kommissie daarvan oortuig dat die beheer oor In' 

bepaalde onderwysvlak alleen by een ovlerheid moes berus. Die 

Kommissie was verder van mening dat die uniale beheer oor' sommige 

van die skole in Natal die invoering van In bree beleid ten op= 

sigte van gedifferensieerde sekondere onderwys belemmer het. 

Volgens die Kommissie is in die skole onder beheer van die UOD 

In teenstrydige beleid ten opsigte van die onderwys gevolg en 

is In groot aantal leerlinge na die skole gelok deur ekonomies

beheerde kompetisie. Die Kommissie het gevolglik aanbeveel dat 

alle sekondere onderwys onder die beheer van die provinsiale on::: 

derwysdepartement IDoes staan. Die opvoeding van die jeug was 

die funksie van die provinsiale onderwysdepartemente, maar hulle 

kon slegs effektiewe onderwysgeleenthede aan die jeug voorsien 

indien hulle beheer oor alle voor-tersiere onderwys kon uitoefen. 

Die Kommissie het ook geen onoorkomelike opvoedkundige of admini= 

stratiewe struikelblokke voorsien wat die provinsies sou verhin= 
· • b" 94)der om h ulle onderwys dlenste Ult te rel nle. 

Die aa~bevelings van die Wilkskommissie oor die onderwysbeheer 
95 ) 

kan soos volg saamgevat word: 

* 	 Alle voltydse onderwys tot en met standerd 10 moes onder 

beheer van die provinsiale onderwysowerhede geplaas word, 

* 	 Die voltydse klasse tot standerd 10-peil wat aan tegniese 

kolleges aangebied is, IDoes onder beheer van die provin= 

sies geplaas word. 

* 	 Voltydse sekondere beroepsonderwys moes eweneens onder 

beheer van die provinsiale owerhede geplaas word. 

g.) NATAL (Provinsie), Repol't of tlu1 provincial educatiun oonmittee, 1945, pp, 6-9, 

95) ibid" pp, 9-10, 
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Die voorstelle van die Wilkskommissie het daarop neergekom dat 

alle primere en sekondere onderwys onder die beheer van die pro= 

vinsiale owerhede geplaas moes word. Die Kommissie het dus die 

herinstelling van die horisontale verdeling van die onderwysbe= 

heer, soos gereel by die Zuid-Afrikawet (l909).voorgestaan. 

7.4.7 Die Kommissie insake Tegniese en BeroepsondePWys (1948) 

Gedurende en onmiddellik na die Tweede WereIdoorlog (1939-1945) 

is daar, grotendeels as gevolg van die versteuring op maatskap= 

like gebied deur die oorlog, algemeen aanvaar dat beroepsonder= 

wys nie aan sy doel beantwoord het nie. Die UOD, die verteen= 

woordigers van die beroepskole en die algemene publiek was onte= 

vrede met die toestand waarin beroepsonderwys verkeer het. 96 ) 

In die lig van hierdie ontevredenheid het die UOD 'n daadwerklike 

poging aangewend om die probleme op die gebied van beroepsonder= 

wys op te 10s. In Maart 1945 het die Minister van Onderwys In 

kommissie onder voorsitterskap van F.J. de Villiers benoe·m om 

ondersoek in te stel na en aan die UOD verslag te doen oor die 

stand van tegniese en beroepsonderwys in Suid-Afrika. Die 

spesifieke opdrag aan die Kommissie, ook genoem die De Villiers= 

kommissie, was onder andere om aanbevelings voor te le oor hoe 

tegniese en beroepsonderwys uitgebrei en meer doeltreffend ge= 

maak kon word. Aanbevelings moes ook gedoen word oor die wyse 

waarop groter samewerking tussen die UOD en die provinsiale on= 

derwysdepartemente verseker kon word. Hierdie verslag is in 1948 
• 97)

gepubIJ.seer. 

96) corTZEE, J .c. Vakonderwys (1873-1954 J. (In COETztE, J.C. Red. Onde""llB in Sr.dd~Afrika, 
1652-1960, p. 393.) 

97) SUID-AfRIKA (Unie). Ve1'8'klg Van die k".".,;••i. i...ako ugniese en beroqp8ondttruy6, 
pp. (Hil, 1. 
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Die aanbevelings wat in die verslag vervat is, het lna8rdaad 'n 

nuwe skolestelsel, vanaf die kleuterskool tot en met die univer= 

siteit, in die vooruitsig gestel. Met betrekking tOe di8 onder= 

wysbeheer kan die volgende as die belangrikste aanbevelings van 

die Kommissie insake Tegniese en Beroepsonderwys beskou word: 

* 	 Die Kommissie het aanbeveel dat alle primere en gewone 

sekondere onderwys onder die beheer van die provinsiale 

owerhede moes bly en alle beroepsonderwys onder die UOD. 

Volgens die mening van die De Villierskommissie was die 

ideale toestand daarin gelee dat die onderwys deur 'n 

enKele nasionale owerheid, met die nodige delegering van 

gesag, beheer moes word. Die Kommissie het egter besef 

dat so 'n sentrale beheer nie op daardie stadium prakties 

uitvoerbaar was nie. Daar is gevolglik aanbeveel dat 

die status quo met betrekking tot die onderwysbeheer 
98)

gehandhaaf moes word. 

* 	 In Verdere belangrike aanbeveling van die De Villierskom= 

missie was dat In Nasionale Onderwysraad ingestel moes 

word en dat die Parlement wetgewing moes uitvaardig om 

die verskillende onderwysdienste in Suid-Afrika te koor= 

dineer. Die konstitusie, bevoegdhede en funksies van 

die Nasionale Onderwysraad moes by wet omskryf word, 

aangesien die Kommissie daarvan oortuig was dat dit die 

welslae van die Onderwysraad sou verseker. 'n Verdere 

voorvereiste~ vir die suksesvolle funksionering van die 

Raad, wat deur die De Villierskommissie gestel is, was 

dat die lede van die Onderwysraad verteenwoordigend moes 
• • d' d 99)wees van alle belanghebbende lnstansles by le on erwys. 

99) Ibid., p. 1<5. 


99) Ibid.• pp. 278-279. 
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Die funksies van die voorgestelde Onderwysraad moes onder 

andere die volgende insluit: 

** Neerle van bree beginsels van 'n algemene onderwysbeleid 

vir Suid-Afrika. 

** Koordinering van die verskillende onderwysdienste. 

** Die ondersoek van enige vraagstuk in die onderwys. 

** Die opstel van onderwyswetgewing vir die Parlement. 

** Verslag doen oor alle sake wat deur die regering of pro: 
..V1nSles na d'1e Rd'aa verwys lS, na d' d' d k 100)le no 1ge on ersoe . 

Dit is duidelik dat die De Villierskommissie nie slegs In advi= 

serende liggaam, SOoS tevore deur die ander provinsiale kommis=

sie voorgestel is, beoog het nie maar 'n Onderwysraad met wet= 

like gesag oor die onderwys. 

7.4.8 	 Die ~~ovinsiale Ondepwyskommissie van die O~anje

Vrystaat, 1951 

In die Oranje-Vrystaat is daar in 1951 In Kommissie onder voor= 

sitterskap van W.J. Pretorius, die sogenaamde Pretoriuskommissie, 

aangestel om onder andere ondersoek na die onderwysbeheer in die 
101

Oranje-Vrystaat in te stel. ) Hierdie Kommissie het, soos die 

meeste ander onderwyskommissies, byvoorbeeld die Roos-, Nicol

en Wilkskommissie, aanbeveel dat alle primere en sekondere on= 

derwys onder die provinsiale onderwysdepartemente moes ressorteer. 

Die Kommissie het egter aanbeveel dat die DOKW steeds die beheer 

oor die volgende soorte onderwys rrDes uitoefen: 

* 	 suiwer tegniese onderwys, dit wil se alle vorme van be= 

roepsonderwys wat met die wetenskap en die tegnologie 

100) ~o". cit•. 


101) ORA~JE-VRYSTAi\T (Provinsi.). v.""z.ag van die provi"/lia"" onlkn.l/l8k""""8.ie, 19S1, p. 10. 
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in verband gestaan het en met die regstreeKse doel om 

leerlinge vir die een-of-ander ambag of nywerheidsloop= 

baan toe te rus; 

* 	 aUe vakonderwys vir dogters wat op daardie stadium deur 

die DOKW beheer is; en 

* 	 alle gespesialiseerde handelsonderwys wat aan handelskole 
• 	 102)

verskaf lS. 

In die verslag het die Kommissie daarop gewys dat die gebrek aan 

koordinasie tussen die onderwyspogings van die vyf onderwysdepar= 

temente van alle kante betreur is. Dit het vir die Kommissie 

duidelik geword dat daar 'n behoefte aan In nasionale onderwys= 
103

stelsel vir Suid-Afrika bestaan het. ) Om aan hierdie sake 

aandag te verleen, het die Pretoriuskommissie voorgeste} dat In 

Nasionale Onderwysraad in die lewe geroep moes word. Die Raad 
104)

moes volgens die Kommissie op die volgende grondslae berus: 

* 	 Dit moes alleenlik adviserend van aard wees. 

* 	 Die meerderheid van die lede van die Raad moes vakkun= 

diges wees. 

* 	 Die Raad moes nie die histories-diepliggende verskille in 

lewenshouding, bevolkingsamestelling en onderwysbehoef= 

tes soos afgebaken deur die provinsiale grense, veront= 

agsaam nie. 

* 	 Die wyere belange by die onderwys soos die handel, die 

nywerheid, landbou en volkswelsyn IDoes ook in die Raad 

verteenwoordig wees. 

* 	 Daar moes In redelike verhouding tussen die aantal lede 

wat deur die Minister, die provinsiale owerhede en die 

onderwysprofessie benoem sou word, gehandhaaf Hord. 
102) Ibid., pp. 35-36. 

103) Ibid., p. 32. 

lQ~) lUd., p. 36. 
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Volgens die Pretoriuskommissie was die belangrikste funksie van 

die voortgestelde Onderwysraad om die regering en die provinsiale 
. . d k d . 105)ower e h d e ~n verband met d~e volgen e sa e te a Vlseer: 

* 	 die vorming van In uniale onderwysbeleid, 

* 	 die bevredigende koordinasie tussen die verskillende on= 

derwyspogings in die land, 

* 	 wetenskaplike navorsing op die gebied van die onderwys in 

al sy vertakkinge, 

* 	 die opstel van die verlangde onderwysstatistieke, 

* 	 die opleiding, diplornering en registrasie van onderwyse= 

resse, en 

* 	 die salarisskale en diensvoorwaardes van onderwyspersoneeL 

Uit die aanbevelings blyk weer eens dat die vertikale verdeling 

van die onderwysbeheer as feit aanvaar is en dat die verskil= 

lende instansies slegs gepoog het om die deel van die onderwys 

wat onder hul sorg was te behou. Ook is die behoefte aan In ge= 

koordineerde, nasionale onderwysstelsel oral in Suid-Afrika ge= 

voel. Die Pretoriuskornrnissie het voorgestel dat die probleern 

deur In Nasionale Onderwysraad opgelos moes word. Die vrees vir· 

die oorheersing deur die ander belanghebbende partye is weer eens 

beklerntoon deur die voorstel dat die Onderwysraad slegs adviserend 

van aard rnoes wees. 

7.4.9 	 Die Inte1'kerikUke Komitee insake OndertJy8 in Suid

Afrika, 1954 

In 1954 het die Ned::rdui tse Gereform(,)erde, die Gereformeerde en 

die Nederduits-Hervorrnde Kerke by monde van die Interkerklike 

Komitee In mening oor die verdee1de onderwysbeheer uitgespreek. 

105) Ibid., pp. 36-37. 
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Die Interkerklike Komitee het, na 'n deeglike studie, in Oktober 

1954 'n belangrike memorandum gereed gehad. In die memorandum 

is die behoefte aan 'n uniale onderwysbeleid en die beeindiging 

van die stelsel van verdeelde beheer oor die onderwys beklem= 
106 ) 

t~~n. 

In die memorandum het die Komitee daarop aangedring dat die ver= 

deelde beheer oor sekondere onderwys be€Hndig word. Die Komitee 

het die herinstelling van die enkele horisontale verdelingslyn, 

waarvolgens alle voor-tersiere onderwys weer die verantwoordelik= 

heid van die provinsiale onderwysdepartemente sou word, bepleit. 

Volgens die Komitee sou hierdie stap die voorsiening van doeltref= 
107fende gedifferensieerde onderwys verseker. ) 

Die Interkerklike Komitee het ook die instelling van 'n Nasionale 

Onderwysraad bepleit. Volgens die voorstel moes die Raad uit 

hoogstens tien lede, wat op grond van hUl kennis en ervaring 

op verskillende onderwysterreine gekies is, bestaan. Die belang= 

rikste funksie van die Onderwysraad sou wees om die Minister 

van Onderwys, Kuns en Wetenskap met betrekking tot enige onder= 

wysvraagstuk, wat aan die Raad voorgele word, te adviseer. 

Die Raad moes ook die probleme op die onderwysgebied, wat deur 

die DOKW, die provinsiale onderwysdepartemente en die Nasionale 

Raad vir Opvoedkundige en Maatskapli~Navorsing voorgele is, be= 

hartig. Daar moes ook 'n ondergeskikte Adviserende Raad vir Be= 

roepsonderwys gestig word om die Minister, deur middel van die 

Onderwysraad, ten opsigte van alIe vorme van beroepsonderwys op 

. I d 1 t d' 108 ) D' b l' d'unla e gron s ag e a vlseer. le aan eve lngs van le 
106) DIE INTERKERKLlKE KOMITEE VAII DIE HOLLANDS-AFRlKAANSE KERKE VAN SUID-AFRlKA. Memo= 

rami... insake die behoefte am. 'n ""iale oPU:k""'!l8beteid en die betndigin{! van die 
etd•• L van verde.tda belul.,. ten ""...gte van m'lddstbaN onde""ll8. p. 35. 

107) Ibid., pp. 38-39. 

108) Lec. cit.. 
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Interkerklike Komitee was feitlik dieselfde as di~ van die 

De Villiers- en Pretoriuskorrmissie oor hierdie onderwerp. Die 

belangrikste verskil tussen die aanbeveling van die De Villiers= 

kommissie en di~ van die Pretoriuskommissie en Interkerklike 

Komitee was dat die De Villierskommissie aan die Nasionale On= 

derwysraad wetlike gesag wou verleen. Volgens die ander twee 

genoemde Kommissies moes di~ Raad slegs adviserend van aard 

wees. 

Na die vertoe deur die verskillende kommissies is daar wel op aanbe= 

veling van die regering In Onderwysadviesraad benoem. Dit het uit die 

Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap, as voorsitter, en uit 

die vier administrateurs bestaan. Die Adviesraad was egter nie 

In statutere liggaam nie en het gevolglik nie In noemenswaardige 

bydrae tot die onderwysontwikkeling in Suid-Afrika gelewer nie!O~ 

7.1+.10 	 Die Van Wykvel'8~ag, 1955 (Transvaa~) en die vel's~ van 

die WentzeZkommissie, 1963 (die Oranje-Vrystaat) in vel'= 

band met gedifferensieerde eekoruMre ondertrys 

Op 20 Oktober 1955 is die verslag van die sending, onder voor= 

sitterskap van die Transvaalse Direkteur van Onderwys, A.H. du P. 

van Wyk na verskeie oorsese lande, vrygeste1. Die Kommissie is 

in Maart 1955 na die buiteland gestuur om ondersoek in te stel 

na en verslag te doen oor gedifferensieerde sekondere onderwys.11m 

Na In sorgvuldige oorweging van alle getuienis het di~ Kommissie 

tot die volgende slotsom geraak: "Behou verdeelde beheer en be= 

d 'ff .. ,,111) D' b I' d d 1lemmer 	 ~ erens~as~e. ~e aan eve lng was us at al e 

109) CILLlERS, "P, alt., p. 18. 

110) TRANSVAAL (Provinsie). Onderwysdeparte""nt. VOl'lllag ..... <lis 001'110'" .BIIdi.." in ""rba>ld 
...t fl6diffe_i""roas lIIld&ellxn'fl oMen.Jy8, p. 11. 

111) Md., p. 51. 
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sekondere onderwys onder die beheer van die provinsies geplaas 


word. Die Kornrnissie het ook die behoorlike koordinasie tussen 


die sekondere skool en die universiteit en tussen die skool en 

• 112)

die nywerheid beple~t. 

Die siening van die Van Wykkornrnissie ten opsigte van die onder= 

wysbeheer is deur 'n Kornrnissie van die Vrystaatse Onderwysdepar= 

tement, die sogenaamde Wentzelkornrnissie, ondersteun. Die 

Wentzelkommissie is in Junie 1963 na die buiteland gestuur om 

ondersoek in te stel na die voorsiening van deelmatige, gedif= 
· k - d 113) D' K • .f erens~eerde se ondere on erwys. ~e ommlss~e het 'n voor= 

vereiste gestel vir die voorsiening van gedifferensieerde onderwyo , 

naamlik dat alle vorme van onderwys (akademiese en beroepsonder= 

wys) onder die beheer van die provinsiale owerheid mees ressor= 
111+)

teer. Beide Kornrnissies, naamlik die Van Wyk- en Wentzelkom= 

missie, was gevolglik daarvan oortuig dat die beleid van gedif= 

ferensieerde onderwys alleen kon slaag indien alle pre-tersiere 

onderwys onder die beheer van die provinsiale onderwysdeparte= 

ment gep1aas word. 

7.4.11 	 Die stigting van die NasionaZe Advise~nde Ondenuys= 

raad (1962) 

Die ondersoeke en aanbevelings van provinsiale en regeringskOl~= 
.. k k dk d' 115) h .. d 'k k .mlssles, er e en opvoe un 1ges, et ulteln ell ge ul~neer 

in die uitvdardiging van die Wet op die Nasionale Adviserende 

Onderwysraad (Wet 86 van 1962) en die aanstelling van die l:asl.O= 
116nale Adviserende Onderwysraad (NAOR)aan die begin van 1963. ) 

112) Ibid., pp. 51.57-59, 69. 

113) OfWIJt-VRYSTMT (Provinsie). R<1ppQn van 'n """""." .tmding 001' gtld:lff6'l'e11Bi""l.'ds mi<t: 
delbare onde"'"'llB, 1963, p. 3. 

114) Ibid., p. 61. 

115) Vg1. die J_,,"omi••ie van 1916, die Hofmeye"l<O!lIIII.issie van 1923, die Rooskonuni••ie van 
19314, die Pretoriusko1l'll\issie van 1951 en die Interkerklike Komitee van 1955. 

116) BARNARD. 5.5. q,. cit., p. 136. 
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Aangesien daar reeds so lank aangedring is op die stigting van 

so In liggaam, is die st igting van die NAOR met vreugde begroet. 

In die verslag van die DOKW van daardie jaar is voorspel dat 

1962 in die onderwysannale van die Republiek van Suid-Afrika as 

die stigtingsjaar van die NAffibekend sal staan. Dit is dus te 

begrype dat hoe verwagtings vir die toekoms van die onderwys by 

opvoedkundiges sowel as by die algernene publiek gaande gemaak 

is. 117) Hieraan het die NAOR ook In groot mate voldoen. Die 

NAORhet horn onderskei deur die doelgerigte en doeltreffende wyse 

waarop hy die onderwysvraagstukke aangepak en afgehandel het. 

As produk van die arbeid van die NAOR het die drie belangrike on= 

derwyswette van 1967, naamlik die Het op die Nasionale Onder= 

wysbeleid, die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys en die Wet 

op Onderwysdienste, gevolg waardeur ingrypende veranderinge op 

on erwysge d ble ln Ul - rl a aange rlng lS.· d' S'd Af 'k b" 11B) 

Met die samestelling van dieNAOR is daar In nuwe proefneming ge= 

maak. Die vorige oorkoepelende liggaam, die Interprovinsiale 

Raadplegende Komitee van 1935, het slegs uit die Minister van 

Onderwys en die Administrateurs van die vier provinsies be= 
119staan. ) Daarteenoor het dieNAOR bestaan uit die persone wat 

uit hoofde van hul kennis en bekwaanmeid met betrekking tot die 

onderwys verkies is, Hulle was dus ipso facto ten nouste aan 

die onderwys, op watter vlak ookal, verbonde. Die NAOR. het uit 

29 lede bestaan wat almal deur die Minister van Onderwys, Kuns 

en Wetenskap aangestel is. Die voorsitter, die twee vise-voor= 
120)

sitters en nog twee lede het die Uitvoerende Komitee gevorm. 

117) SUID-AFRlKA (Republiek). Ilepartement van Onderwys. Kuns en Wetenskap. Jaa1"1!e .... l.ag. 1962. 
p. 4. 


118) CRONJE. "1'. cit., p. 61. 


119) Vgl. par. 7.4.4. 


120) SUID-AFRIKA (Republiek)' Nasionale Adviserende Onderwysraad. J_.... l.ag, 1963, p. 1. 
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Die opdrag aan dieNAOR was om die tHnister van Onderwys, Kuns 

en Wetenskap en die Administrateurs van advies te dien aangaande 

die beleid wat in verband met die onderwys toegepas moes word. 

Verder moes die NAORpoog om, in samewerking met die verskillende 

onderwysdepartemente, onderwysliggame en persone wat belang by 

die onderwys gehad het, die bree grondbeginsels van 'n gesonde 

onderwys vir die hele land te bepaal. Die NAORmoes hom ten doel 

stel om samewerking op onderwysgebied te bevorder en die onder: 

wysbeleid te koordineer sodat die provinsiale onderwysstelsels 

by die behoeftes van die land aangepas kon word. Die handhawing 

van verskeidenheid, soos wat omstandighede dit mag vereis, rnoes 
• 121)voortdurend ~n ag geneem word. 

Volgens H. J . J. Bingle122) ,Ias die eerste probleem waarmee die NAOR 

te kampe gehad het die verdeelde beheer oor die sekondere onder= 

wys. Die gewone akademiese sekondere en die landbou-onderHYs 

was in die hande van die provinsiale onderwysdepartemente en die 

tegniese , handels- en huishoudkunde-onderwys onder die beheer 

van die DOKW. Hierdie probleem het om veel meer as bloot 'n 

organisatoriese saak gegaan. Wesentlik het dit bepaal tot watter 

mate daar sprake van gedifferensieerde onderwys kon wees. 

Bingle beweer verder dat die behoefte van die leerlinge sowel 

as di~ van die land, vir sover dit die beskikbare mannekrag ge= 

raak het, 'n stelsel vereis het waarin elke leerling onderrig 

volgens sy aanleg, vermoe en belangstelling moes ontvang. Alleen 

wanneer die leerlinge sodanige onderrig ontvang, kan sy talente 

ten volle tot eer van God en tot voordeel van 8y medemens ontwik= 

kel word. Om so 'n stelsel van gedifferensieerde onderwys moont= 

) SUID-AFRIKA (Republiek). Departe..mt van Onderwys. Kuns en Wetenskap. Jat:V'lJi'1'8lag, 1962, 
p. ~. 

122) SINGLE, H.J.J. OndeNy8onMl<J<hi"f} in Suid-Afi'ika geduNnde. dU afJeZape dlkadl, p. 2. 
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lik te maak, was dit noodsaaklik dat dieselfde owerheid alle 

tipes sekondere skole beheer, anders verdwyn In aansienlike aan= 

tal leerlinge tussen die verskillende skooltipes, soos dit in= 

derdaad ook die geval was. Daar moes dus In einde gemaak word 

aan die verdeelde beheer oor die sekondere onderwys. Oor die 

wyse waarop daar In einde aan die ongesonde verdeling gemaak 

kon word, het daar twee teenoorgestelde standpunte bestaan. 

Volgens die een standpunt moes alle sekondere onderwys deur die 

provinsiale onderwysdepartemente beheer word, terwyl alle onder= 

wys, vo1gens die ander standpunt, onder beheer van die regering 

geplaas moes word. Bing1e poneer dat laasgenoemde standpunt 

sonder twyfel die meeste steun gehad het wanneer die behoeftes 

van die land in ag geneem is, terwyl eersgenoemde standpunt 

groter aanspraak op historiese gronde gehad het. 

Ter oplossing van hierdie probleme het die NAOR drie (later ver= 

minder na twee) onderkomitees aangestel. Die een komitee was 

belas met die vraagstuk van beroepsgerigte onderwys vir meisies 

tot en met standerd 10, terwyl die ander komitee horn moes uit= 

spreek oor beroepsgerigte onderwys aan seuns tot en met 

standerd 10. 123 ) 

Die NAOR het daarin geslaag om oplossings te vind vir die verskil= 

lende probleme wat aan horn opgedra is. Die oplossings het in die 

drie onderwyswette van 1957 uitgekristalliseer. Alhoewel hierdie 

oplossings, en gevolglik ook die drie onderwyswette, nie bo kriti~ 

verhewe was nie, is hier tog baanbrekerswerk gedoen. 

In Verdere direkte gevolg van die Wet op die Nasionale Adviserende 

Onderwysraad (Wet 85 van 1962) was dat daar aan die Minister van 

123) SUID~AF.RIKA (Republiek). Nasionale Adviserende Onderwysraad. 2."_""log, 1964, p. 
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Onderwys, Kuns en Wetenskap effektiewe beheer oor alle onderwys= 

aangeleenthede vir Blankes in die RSA gegee is. Alle ondc;qs= 

wette en ordonnansies moes na 1962 deur die Minister goedgekeur 

word voordat dit van krag kon word. 124) 

7.5 OORSIG 

Met Uniewording in 1910 is daar deur die Zuid-Afrikawet bepaal 

dat alle primere en sekondere onderwys deur die provinsiale 

owerhede beheer moes word, terwyl alle tersiere onderwys onder 

beheer van die sentrale regering moes val. Daar is dus deur die 

Zuid-Afrikawet tn horisontale verdeling van onderwysbeheer te= 

weeggebring, Die horisontale verdeling is ingestel hoewel die 

logiese stap 'n sentrale onderwysbeheer onder die Uniereferinf 

was. Die horisontale verdeling is egter genoodsaak deur die 

feit dat die verskillende provinsies bang was dat die [Ertikuliere 

belange binne die groter geheel verlore sou gaan. 

Ekonomiese en politieke faktore was egter veral daarvoor verant= 

woordelik dat daar spoedig 'n vertikale verdeling van onder·wys= 

beheer ingevoer is. Die vertikale verdeling is eerstens veroor= 

saak deurdat die provinsiale owerhede die gebied wat aan die 

Unie-onderwysdepartement toegese is, betree het. Dit is ver= 

oorsaak deurdat die provinsies begin het om onderwysers vir die 

provinsiale skole op te lei. Die vertikale verdeling van die 

onderwysbeheer is verder verskerp deurdat die Unie-onderwysdepar= 

tement, strydig met die bepalings van die Zuid-Afrikawet, die 

primere en sekondere onderwysveld betree het met die oorname van 

spesiale en beroepsonderwys. Die oOrname was die gevolg van 

die feit dat die provinsiale owerhede nie die groter finansiele 

124) SUID-ArRIKI\ lRepubl1ek). Wet 86 .- 1962, art. 8. 
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las van die skole kon dra nie. wat tot die verwaarlosing van die 

spesiale en beroepsonderwys aanleiding gegee het. Die regering 

kon die verwaarlosing nie toelaat nie aangesien die industrH;le 

ontwikkeling in Suid-Afrika nou aan beroepsonderw)/3 verbonde \-Ias 

terl-lYl die spesiale onderwys weer deel van die welsynstaak van 

die regering was. 

Die vertikale verdeling van die beheer oor die onderwys was uit 

tn opvoedkundige oogpunt Inonaanvaarbare reeling. Verskillende 

onderl-lYskommissies het gevolglik in hulle verslae gepoog om tn 

oplossing vir die vraagstuk te vind. Die een groep kommissies, 

waaronder die Jagger- en die De Villierskommissie, het die oplos= 

daarin gesien dat alle onderwysbeheer onder die onde~sde= 

partement van diesentrale regering gesentraliseer word. Daar= 

teenoor het ander kommissies, byvoorbeeld die Nicol-, Wilks

en Pretoriuskommissie, aanbeveel dat die horisontale verdeling 

van die onderwysbeheer weer ingestel moes word, waardeur alle 

pre-tersiere onderwys onder die beheer van die provinsies en die 

tersiere onderwys onder die bel1eervan die sentrale ongerwysdepar= 

tement sou val. In Gemeenskaplike aanbeveling van al die Kom= 

missies was dat daar In nasionale onderl-lYsraad ingestel moes 

word om die onderl-lYsvoorsiening in Suid-Afrika te koordineer, 

te beplan en te bevorder. Die vrees vir oorheersing deur ander 

belanghebbende partye het duidelik geblyk uit die feit dat die 

provinsiale owerhede slegs bereid was om tn onderl-lYsraad met 

adviserende magte te aanvaar. 

In Oplossing, hoewel nie bo kritiek verhewe nie, vir die verti= 

kale verdeling van die onderwysbeheer is gevind deur die NAOR vTat 

in 1962 ingestel is. Die NAOR is saamgestel uit onderwyskenners, 

en die oplossing van die onderl-lYsbeheervraagstuk Has In belangrike 
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deel van hulle opdrag. Die werk van diE NAOR het ui tgekristal= 

liseer in die drie belangrike onderwyswette van 1957 waardeur 

die vertika1e verde1ing van die beheer oar die onderwys radikaal 

verander is. 

Voordat die oplossing van die vraagstuk van verdeelde beheer oor 

die onderwys, soos voorgestel deur dieNAOR bespreek word, is dit 

nodig~ vervolgens eers die ontwikkeling van die onderwysbeheer 

gedurende die tydperk 1910 tot 1955 in oenskou te neem, aange= 

sien elkeen van die provinsies, by gebrek aan 'n nasionale onder= 

wysbeleid, steeds in sy eie rigting ontwikkel het. 
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