
8 PROVINSIALE BEHEER OOR DIE ONDERWYS, 1910-1966 

8.1 INLEIDING 

Met die Unifikasie in 1910 is die Zuid-Afrikawet van 1909 as 

Grondwet van die Unie van Suid-Afrika aanvaar. Alhoewel daar 

deur middel van uniewording 'n staatkundige eenheid tussen die 

vier voormalige Britse kolonies, naamlik die Kaap-,Natal-, Oranjeri:: 

vier- en Transvaalkolonie, bewerk is, is dieselfde eenheid nie 

in die onderwys bewerkstellig nie. Ingevolge artikel 85(iii) 

van die Zuid-Afrikawet is daar 'n horisontale verdeling van die 

onderwysbeheer teweeggebring. Die horisontale verde1ing het 

meegebring dat alle onderwys tot aan die einde van standerd 10 

deur provinsiale owerhede beheer is, terwyl die Unie-onderwysde= 

partement beheer oor die hoer onderwys verkry het. Die begrip 

hoer ("hoger") onderwys is aanvanklik as na-matrikulere onder:: 

wys gedefinieer. 1) 

Die horisontale verde1ing van die onderwysbeheer is egter in die 

dekades na 1910 deur 'n vertikale~kunsmatige verdeling van die 

onderwysbeheer vervang. Die vertikale verde1ing het ontstaan 

deurdat die provinsiale onderwysowerhede op die terrein van die 

Unie-onderwysdepartement oortree het, terwyl -die Unie-onderwys= 

departement ook op die terrein van die provinsies, soos voor= 

gestel deur die 1909-Wet, oortree het. 2) 

Die feit dat daar verdeelde beheer oor die onderwys was, het die 

provinsies tot 1966 In belangrike ro1 in die onderwysontwikkeling 

in Suid-Afrika laat vervu1. Die gebrek aan In llasiona1e onderwys= 

l) SUIIl-AFRlKA (Unie). De ZuiiJ-Af'rikC0N8t, 19IJS, art. 85(11i). Vg]. ool< parr. 1.2 ,7.3.' 

2) Vg].. par. 1.3.5. 
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beleid het egter veroorsaak dat daar op onderwysgebied weinig 

samewerking en koordinasie tussen die vier provinsies bestaan 

het. Die provinisies het voortgegaan om onafhanklik van mekaar 

'n eie onderwysstelsel uit te bou. Waar daar wel In mate van 

kocrdinasiewas, het di t op ! n willekeurige, informele grondslag 

berus. Die gebrek aan koordinasie is veroorsaak deur die feit 

dat elkeen van die voormalige kolonies met unifikasie reeds 'n 

eie onderwysstelsel ontwikkel het. Hierdie onderskeidende on= 

derwystradisies van die verskillende kolonies was juis een van 

die dinge wat die horisontale verdeling van onderwysbeheer indie 

hand gewerk het aangesien die provinsies daardeur 'n aandeel in 

In groot deel van die onderwysvoorsiening verkry het. Die gebrek 

aan koordinasie en die beskerming van die eie tradisie was ook 

die belangrikste kenmerk van die ontwikkeling van die onderwys= 

beheer in die vier provinsies. Elke provinsie het na 1910 voort= 

gegaan om die bestaande beheerstruktuur onafhanklik na eie 

vereistes en omstandighede te ontwikkel. 

8.2 BEHEER OOR DIE ONDERWYS IN DIE KAAPPROVINSIE, 1910 TOT 1966 

8.2.1 	 Beheer oor die onderwys gedurende die eerste dekade na 

unifikasie 

Die onderwysbeheerstruktuur soos di t in die Kaapkolonie voor 1910 

bestaan het, is na unifikasie sonder belangrike wysigings behou. 

Die belangrikste wysiging was ten opsigte van die sentrale be: 

heer was dat onderwys in die Kaapkolonie nie meer die verant= 

woordelikheid van die Goewerneur en Wetgewende Raad was nie. 

Die Goewerneur is deur die Administrateur as hoof uitvoerende 

amptenaar van die provinsie vervang, terwyl die '!()ormalige Wet= 

gewende Raad deur die Provinsiale Raad Vff'vanr, is. 3) Soos die 
3) SUID-AFRIKA (Unio). l)e Z>tid-Aj'rikao>et, 1909, artt. 68, 70. 
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Goewerneur en die Wetgewende Raad voor 19104), was die Administra= 

teur en die Provinsia1e Raad verantwoorde1ik vir die vorming van 

die cnderwysbe1eid en vir die finansiering van die onderwys onder 

provinsia1e beheer. Vo1gens die Zuid-Afrikawet moes die provin= 

sia1e owerheid van die Kaapprovinsie alle onderwys tot aan die 

einde van standerd 10 beheer,S) en by gebrek aan 'n nasiona1e 

onderwysbe1eid moes die Administrateur en Provinsiale Raad die 

onderwys na goeddunke bep1an en ontwikke1. 

6)
Soos dit die geval voor 1910 was is die uitvoerende gesag oor 

die onderwys aan die Superintendent-Generaa1 van Onderwys (5GO), 

die permanente hoof van die Onderwysdepartement, oorgedra. Die 

SGO was verantwoorde1ik vir die voorsiening en instandhouding 

van alle onderwysfasiliteite in die Kaapprovinsie. Hy moes deur 

middel van die inspektoraat ook professione1e toesig oor die 

onderwys hou en sorg dra dat die onderwysbeleid in die sko1e na 

gekom word. 

Die plaaslike beheer oor die onderwys was, soos voor 1910,7) 

steeds in die hande van skoo1rade en skoo1komitees. Die skoo1= 

rade sou steeds as skake1 tussen die Onderwysdepartement en die 

p1aas1ike skoo1komitees dien, terwyl die be1angrikste funksie 

van die skoo1rade was om die besteding van die onderwysfondse 

in die skoolraadsdistrik te administreer. 

Die direkte belangstelling en deelname van die ouers in die on= 

derwys van hulle kinders is deur die samestelling van die plaas= 

4) Vg].. par. 3.5.4, 


5) SUID-AFRlKA (llnie) Del Zuid-Afrikal.let, 1909, art. 85(iii). 


S) Vg].. par. 3.5.4, 


7) Vg].. par. 3.5.2. 
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like skoolkomitees verseker. Die verantwoordelikheid van elke 

afsonderlike skoolkomitee was om, in samewerking met die betrok= 

ke 	 skoolraad en onderworpe aan die goedkeuring van die Onderwys= 

departement, die onderwys by die plaaslike skool te voorsien en 

in 	stand te hou. Die skoolkomitees het ook medeseggenskap gehad 

in 	die aanstelling van die onderwysers deurdat hulle applikante 

vir finale goedkeuring en aanstelling ko.n aanbeveel. Die pligte 

van en ko&dinasie tussen die skoolrade en die skoolkomitees word 
8)deur Malherbe soos volg saamgevat:" the School Boards 


controlled and the School Committees managed the school". 


8.2.2 O~donnanBie 5 van 1921 met bet~kking tot ondepwysbehee~ 

Ordonnansie 5 van 1921 het die konsolidering van alle vorige onder= 

>qswetgewing ten doel gehad. In die Ordonnansie is alle vorige 

onderwysbeheerreelings dus saamgevat en aangepas by die verander= 

de omstandighede. 

8.2.2.1 Sent~ale onde~YBbehee~ 

Die opperbeheer oor die onderwys is in die Ordonnansie &an die 

Administrateur, as verteenwoordiger van die Provinsiale Raad, 

9)


toegeken. Die Administrateur moes amptelik onder andere die 

volgende verantwoordelikhede met betrekking tot die onderwys 

dra: 10 ) 

* 	 Die SGO sou onder die direkte be heel' van die Administra= 

teur staan en aan horn verantwoording verskuldig wees (ar= 

tikel 4( a)). 

8) 	 MALHERBE, E.G. Bduoation in South Africa, 1652-1922, p. 129. 

9) KAAP DIE GOEIE HOOP (Proviu1e). OrilomtanlJie S van 1921, art. 3. 


10) Ibid., artt. 4(,,). 5, 8-10. 
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* 	 Kragtens artikel 5 kon die Administrateur, indien nodig, 

skoolinspekteurs en ander vakkundiges aanstel om behulp= 

saam te wees met die doeltreffende funksionering 

van die Onderwysdepartement. 

* 	 Daar is kragtens artikel 8 tn afsonderlike departement 

daargestel wat verantwoordelik was vir die finansiele 

administrasie van die onderwys. Di~ departement het 

onder die beheer van die Kontroleur van Onderwysfinansies 

gestaan. Die Kontroleur het direk onder die beheer van 

die Administrateur gestaan. Alle geld bestem vir die on= 

derwys in die Kaapprovinsie is gevolglik deur die Admini= 

strateur, deur middel van die Kontroleur, beheer (artikel 

10) • 

* 	 Ingevolge artikel 9 is die Administrateur gemagtig om 

persone aan te stel om bepaalde ongerymdhede van admini= 

stratiewe of finansiele aard, te ondersoek en daaroor 

aan hem veT'slag te doen. 

Die Administrateur het sy uitvoerende gesag met be trekking tot 

die onderHYs gedele;:;eer aan die Superintendent-Generaal van On= 

derwys, die permanente hoof uitvoerende onderwysbearnpte van die

Onderwysdepartement. Die SGO en die arnptenare wat hom behulp= 

saam moes wees, het onder andere die volgende verantwoordelik= 
11)

hede gehad: 

* 	 die oprigting en instandhouding van skole; 

* 	 die opleiding, eksaminering en diplomering van onderwysers; 

* 	 die samestelling en implementering van curricula en sillab~ 

* 	 die afneem van eksamens; 

* 	 die inspektering van skole, onderwysers en leerlinge; 

11) 	 Ibid., art. ~(b). 11. 
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* 	 die voorlegging van die jaarlikse onder~~sversla~ aan 

die Administrateur en die Provinsiale Raad; en 

* 	 die uitvoer van enige ander pligte wat by wyse van regu= 

lasie deur die Administrateur aan die Onderwysdepartement 

opgedra is. 

8.2.2.2 PZaas Like onJ.e'ftJJysbeheel' 

8.2.2.2.1 Skoolrade 

12Na analogie van die Skoolraadwet van 1905 ) is daar in Ordonnansie 

5 van 1921 ook voorsiening gemaak vir die instelling van skoolrade 

as plaaslike onderwysbeheerliggame. 

In die 1921-0rdonnansie is daar onder andere bepaal dat die Admini= 
13strateur skoolraadsdistrikte by regulasie kon afbaken. ) Elke 


skoolraaddistrik het onder die beheer van In skoolraad gestaan. 


Die getal lede van die skoolraad moes 'n veelvoud van drie, maar 


nie minder as ses lede of meer as agtien lede in totaal wees nie. 


Die Administrateur moes egter die aantal lede van elke skoolraad 

14by regulasie vasstel. ) Twee-derdes van die aantal lede moes 

verkies word deur kiesers vir die afdelingsrade of munisipaliteite, 

al na gelang van die ligging van die skoo~raaddistrik. Die orige 

aantal lede moes benoelll Hord, naamlik een deur die munisipaliteit 

of afdelingsraad en die res deur die Administrateur. 15) Die skool= 
. 	 'd' , t 1 d 16) D . raad moes v~r n ty perk van dr~e Jaar saamges e wor. ~e 

• • I, 	 d d' 1 d 17)pllgte van d~e s~oolraad was onder an ere ~e vo gen e: 
12) Vg!. par. 3.5.2, 


13) KMP DIE GOEIE HOOP (Prav:!n.1.). ~ie 5 .- 1921, art. 12. 


14) Ibid., artt. 15-1.6. 


15) Ibid., art. 18. 


16) Ibid., art. 29, 


17) Ibid., .!'tt. 54-55. 58, 65, 178. 
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* 	Die skoo1raad het volgens artike1 54 beheer oor a11e 

provinsia1e sko1e binne die skoolraaddistrik uitgeoefen. 

Die skoolraad moes vera1 sorg dat die bepa1ings van die 

Ordonnansie, byvoorbee1d di~ met betrekking tot die 

skoo1p1igtigheid van kinders, in die skoo1raaddistrik 

nagekom word. 

* 	Sko1e vir B1ankes kon met die goedkeuring van die Onder= 

wysdepartement deur die skoolraad binne die skoo1raaddis= 

trik opgerig word (artike1 55). 

* 	Kragtens artike1 58 moes die Onderwysdepartement deur 

die skoo1raad bygestaan word in die versame1ing van die 

ver1angde in1igting vir die opste1 van die noodsaak1ike 

onderwysstatistieke. 

* 	Die skoolraad het vo1gens artike1 65 die finansie1e 

beheer oor en die finansiei.e verantwoordelikheid vir alle 

skole binne die skoolraaddistrik uitgeoefen. 

* 	Ooreenkomstig artikel 178 het die skoo1raad 'n aandee1 

gehad in die aanstelling van onderwysers in vakante on= 

derwysposte. Nadat die vakante poste geadverteer is, 

moes die skoo1raad die aanbeve1ing van die skoolkomitee 

aan die SGO deurstuur vir goedkeuring. Die skoo1raad 

het die reg gehad om sekere opmerkings betreffende die 

aanbeve1ings van die skoo1komitee te maak. Nadat die 

goedkeuring van die SGO verkry is, het die skoo1raad 

die onderwyser in die vakante onderwyspos aangeste1. 

8.2.2.2.2 Skoolkomitees 

Volgens die 1921-0rdonnansie moes daar by e1ke openbare skoo1 'n 

skoo1komitee aangeste1 word. Die skoo1komitee moes deur die ouers 
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van die 1eer1inge in die skoo1 verkies word en sou uit drie, vyf 
18of sewe lede, soos wat die skoolraad bepaa1 het, bestaan. ) 

19Die pligte van die skoo1konitee was onder andere die vo1gende: ) 

Die skoo1komitee het beheer oor die betrokke skool, in=* 
sluitende die gebou en skoo1terrein, verkry. Die skoo1= 


komitee was in sy optrede egter ondeNorpe aan die regu= 


1asies wat deur die SGO uitgevaardig is. 


Die skoo1komitee moes toesien dat regu1asies wat deur die
* 
skoo1raad opgeste1 is by die sko1e nagekom word. 

* 	 OndeNysers moes vir vakante ondeNysposte aanbevee1 word. 

Die aanste11ing was ondeNorpe aan die goedkeuring van 

die O~deNysdepartement. 

Versoeke en klaetes van die ouers moes ondersoek en opge=* 
10s word. Indien nodig, moes die hu1p van die skoo1raad 

ingeroep word. 

* 	 Die skoolkomitee moes die skoo1raad van advies dien be= 

treffende a1le sake wat die algemene welsyn van die skoo1 

raak. 

In Uitsondering is egter in Ordonnansie 5 van 1921 gemaak ten 

opsigte van die p1aas1ike beheer van ambag-, handel-, kuns

en musieksko1e. Die p1aas1ike skoo1komitees wat beheer oor ge= 

noemde skole uitgeoefen het, is nie verkies nie, maar aangesteL 

Die komitee het uit ses 1ede elk bestaan. Drie van die 1ede is 

deur die Administrateur aangeste1 en die ander drie deur die 

skoolraad, Die p1igte van hierdie komitees het egter nie ver= 
• . '" d' k sk001k' . 20 )sk11 van d1e van 1e ver ose om1tees n1e. 

18) Ibid.. art. 75. 


19) Ibid•• art. 8S. 


20) Ibid., ••'tt. 116, 137. 
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8.2.2.3 	 Die betekenis van Ordonnansie S van 1921 vir die on= 

derwysbeheer 

Die Provinsiale Raad van die Kaapprovinsie het deur die uitvaar= 

diging van Ordonnansie 5 van 1921 in In groot mate voorsiening 

gernaak die gesentraliseerde beheer oor die onderwys. Die opper= 

gesag oor die onderwys was gesentraliseer in die Adrninistrateur 

en die Provinsiale Raad met die SGO en die Onderwysdeparternent 

in tn uitvoerende hoedanigheid. Al1e ontwikkelings, veranderings 

en besluite op onderwysgebied was gevolglik onderworpe aan die 

goedkeuring van die SGO voordat dit geirnplementeer kon word. 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat daar wel voorsiening 

gernaak is vir tn mate van plaaslike onderwysbeheer. Die plaas= 

like gerneenskap het deur rniddel van die skoolrade seggenskap 

verkry, terwyl die ouers se deelname in die onderwysbeheer deur 

die instelling van die skoolkomitees verseker is. Die skoolrade 

het as skakel tussen die Onderwysdeparternent en die plaaslike 

skoolkomitees gedien en moes die finansiele beheer oor alle 

skole uitoefen, terwyl die skoolkomitees vir die welstand van 

die skool onder hulle beheer verantwoordelik was. Die grootste 

betekenis van die plaaslike skoolkomitees was dat dit die ouers 

medeseggenskap in die aanstelling van onderwysers gegee het. 

Dit blyk dat die Ordonnansie bloot tn konsolidering was van 

vorige wetgewings en tn poging om die bestaande stelsel rneer 

vaartbelyn te maak en die onderwys in Kaapland te bevorder. 
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8.2.3 	 Enke Ze ve:rande1'inge in die onde1'UJ!jsbeheeT' by OT'donnan= 


sie 20 van 1956 


8.2.3.1 InZeiding 

Gedurende die tydperk 1921 tot 1966 is daar geen radikale veran= 

deringe in verband met die beheer oor die onderwys aangebring 

nie en 	 is daar op die hegte fondament wat reeds gele is, voort= 
21)

gebou. Die enkele veranderinge wat wel aangebring is, was 

slegs daarop ingestel om onduidelikhede en knelpunte in die 

Ordonnansie van 1921 uit te skakel. Die veranderinge het nie 

In verandering in gees en rigting aangedui nie maar was bloot 

daarop gemik om die funksionering van die beheerstruktuur te ver= 

beter. Hierdie veranderinge is gekonsolideer in Ordonnansie 20 

van 1956. 

8.2.3.2 SentT'aZe ondeT'WysbeheeT' 

Soos kragtens die 1921-0rdonnansie,22) is die oppergesag oor die 

onderwys in die Ordonnansie van 1956 ook aan die Administrateur 

23
 en die 	Provinsia1e Raad toegeken. ) 

Die Administrateur het, soos in 1921, die uitvoerende gesag oor 


die onderwys aan die SGO oorgedra. Die verantwoordelikheid van 


die Onderwysdepartement is soos volg saamgevat: die
tl 	 • 

Departement (vervul) alle funksies wat nodig is vir of in verband 

staan met die administrasie van en beheer oor die onderwys en 

21) l<AAP DtE GO£IE HOOP (Provinsie). Ospartement vanOpenbare Onderwys. JQlU'IJe1'8Zag, 1956, p.6 

22) Vgl. par. 8.2.2.1., 


23) KAAP DIE GOEI!: HOOP (Provineie). Ordonnansie 20 van 1956, art. 3. 
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l~arvoor daar nie andersins voorsiening gemaak word nie, met in= 

begrip van die algemene beheer oor skole en koshuise en die 

. ,,24)


opste1 en toepasslng van leerplanne. 

Die belangrikste verandering in die struktuur van die Onder= 

wysdepartement in die onderhawige tydperk was die afskaffing 

van die pos van Kontroleur van Onderwysfinansies en die Finan= 

siesafde1ing in 1951. Die p1igte en funksies van laasgenoemde 
25afdeling het daarna direk onder die SGO geressorteer. ) 

8.2.3.3 Plaaslike onder-wysbeheer 

8.2.3.3.1 Skoolrade 

Die skoo1rade is in die Ordonnansie van 1956 as p1aas1ike beheer= 

1iggame behou. Die sameste1ling en pligte van die skoolrade het 

egter minder belangrike veranderings ondergaan ten opsigte van 
26die van die Ordonnansie van 1921. ) Die belangrikste verande= 

rings in die 1956-0rdonnansie ten opsigte van die Ordonnansie 

van 1921 was die volgende: 

* 	 Die skoo1rade is na 1956 vyfjaarliks saamgeste1. 27 ) 

* 	 Waar die skoolraaddistrik en In afdelingsraad se gren= 

se ooreenstem, moes een lid per wyk van die afde1ings= 

raad verkies word, een lid deur die afde1ingsraad aan= 

geste1 word, een lid aangestel word deur die munisipale 

raad en soveel lede deur die administrateur aangeste1 

word as wat hy mag bepaal. Indien die skoo1raaddistrik 
24) 	 Ibid., art. 4(2). 

25) KAAP DIE GOEI!: HOOP (Ptovinsle). ~t """ ~ 0IId.""",•• Jaa.....r.l.. " 

1952-1953, p. 4. 


26) Vg!. par. 8.2.2.1. 


27) l<AAP DIE GOEIE HOOP (Provirulie). Or<icmna>I8i. to """ 19S6, art. 25. 
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nie met enige grense ooreenstem nie, sou twee- derdes 

van die aantal lede deur die inwoners van die skoolraad= 

distrik verkies word en die res deur die Administrateur 

aangestel word. In die Afdeling sou geregistreerde 

kiesers, vir die Afdelingsraad, stemgeregtig wees vir 

die skoolraad en in die ander gebiede sou alle kiesers 

op die parlementere kieserslys ook stemgeregtig wees 
. 	 d' kId k" 28)Vlr le s 00 raa sver leslngs. 

8.2.3.3.2 Skoolkomitees 

Die samestelling , verkiesing en pligte van die skoolkomitees 

het in die Ordonnansie van 1956 nie wesentlik van die in die 

1921-0rdonnansie verskil nie. Die skoolkomitees is steeds 
· . , d" d k k' 29)deur dle ouers vlr n rle)aarty per vel' les. 

Die bevoegdhede en pligte van die skoolkomitees.soos uiteengesit 
30)

in 	die 1956-0rdonnansie,kan soos volg saamgevat word: 

* 	 Die skoolkomitees het beheer 001' hulle afsonderlike 

skole uitgeoefen. Die skoolkomitees se optrede moes 

egter binne bepaalde regulasies van die Onderwysdeparte= 

ment geskied. 

* 	 Die skoolrade moes deur die skoolkomitees geadviseer 

word 001' enige saak rakende die doeltreffende ontwikke= 

ling van die skole onder hulle beheer. 

* 	 Die verskillende skoolkomitees moes onderwysers vir 

vakante onderwysposte aanbeveel, en die aanbevelings 

deur middel van die skoolrade aan die Onderwysdeparte= 

ment voorle. Die aanstelling van die aanbevole onderwys= 
28) Ibid., artt. l~-lS, 18. 


29) fbid., artt. 46(4), 47. 


30) fbid., artt. 54, 81, 236. 
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ers was onderhewig aan die goedkeuring van die Onderwys= 

departement. 

* 	 Die sko01komitees moes vertoe van ouers aanhoor en op 

In bevredigende wyse binne die raamwerk van die be: 

staande wetgewing op10s. 

8.2.3.4 	 Die betekenis van Qpdonnansie 20 van 1956 vip die on= 

derwysbeheep 

Ordonnansie 20 van 1956 was met betrekking tot die onderwysbe= 

heer s1egs 'n bevestiging van die onderwysbeheerstruktuur soos 

wat dit sedert 1905 in Kaapland geimplementeer is. Die Onder= 

wysdepartemen4 met die SGO as permanente hoof uitvoerende onder= 

wysbeampte, het die finale seggenskap oor alle onderwys onder 

sy beheer gehad en was s1egs aan die Administrateur verantwoor= 

de1ik. Daar was wel vir p1aaslike beheerliggame, naamlik skoo1= 

rade en sko01komitees voorsiening gemaak, maar die bes1uite van 

hierdie liggame was onderworpe aan die goedkeuring van die On= 

derwysdepartement voordat dit bekragtig is. 

Die beheerstruktuur binne die Kaapprovinsie in 1966 kan skematies 

soos v01g voorgeste1 word: 

Kyk figuur 8.1 op b1adsy 316 

315 



FIG. 8.1 	 Die onderwysbeheerstruktuur in die Kaapprovinsie 

in 1966 
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we,lcing met die ."oo/,Bdli. yeran/Woor_ 

delik vi, die voorsiening l1li instand

houding van dill onderwysfltsilileite by 

die onderskeie $ko/It 
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In die laat-vyftigerjare het daar van die onderwyserskorps teen= 

stand gekom teen die medeseggenskap van skoolkomitees in die 

aanstelling van onderwysers. Tydens die gereelde kongresse van 

die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie en die "South African Teachers 

Association" is voortdurend melding gemaak van die feit dat in= 

vloed by die skoolkomitee ,~n nie die cpleidin[,> bekwaamheid en on= 

dervinding van die onderwysers nie, die deurslag by die aanstel= 

ling van onderwysers gegee het. Die verenigings het dit betreur 

dat die aanstelling van professionele persone onderworpe was 

aan die goedkeuring van tn liggaam bestaande uit "leke en on= 

bedrewenes".31) Selfs die onderwysowerheid in Kaapland het be= 

denkinge gehad oor die magte van die skoolkomitee en 'n vraag= 

teken geplaas op die reg van die ouers om medeseggenskap te 

he ~·In d'le onderwys van sy k'In.d 32) 

8.3 BEHEER OOR DIE ONDERWYS IN TRANSVAAL, 1910-1966 

8.3.1 Onderwysbeheer in Transvaal na unifikasie. 1910-1938 

Soos dit in Kaapland die geval was,33) het die interne onder= 

wysbeheer van Transvaal nie wesentlik na die unifikasie ver= 

ander nie. Die beheerstruktuur, soos neergele by Wet 25 van 

1907 (Smutswet), het in wese na 1910 voortbestaan. Die belang= 

rikste veranderinge het in die sentrale onderwysbeheer plaasge= 

vind. Die Goewerneur en Parlement, met die Minister van Onder= 

wys as d 1· ke persoon vlr. d le Kab'lnet34)verantwoor e 1 d' . ,le on erwys In d' 

is deur 	die Administrateur en die Provinsiale Raad respektiewelik 
35)vervang. Die oppergesag oor die onderwys in Transvaal het 

dus by die Administrateur en die Provinsiale Raad berus. In die 
31) DU TOlT. P.s. Professionele status en ""deseggeno1<ap in die onderwysberoep. US IJrri.B, 


1965-11-01, pp. 231-232. 


32) LO(1. <>it•• 

33) Vg!. par. 8,2.1. 

34) Vg!. par. 4.5.4.2, 

35) SUlD-AfRIKA (Uni.>' De Zl<i.&-Afri~t. 1909, artt. 68, 70. 
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Zuid-Afrikawet is daar egter vir In horisontale verde1ing van 
.. k 36) V 1 h' .onderwysbeheer voorslenlng gemaa • 0 gens lerdle verdeling 

het die Transvaalse Provinsia1e Raad binne die grense van Trans= 

vaa1 slegs beheer oor a11e onderwys tot aan die einde van standerd 

10 gehad. Die Provinsia1e Raad moes die onderwys onder sy be: 

heer uit beskikbare fondse finansier. By die gebrek aan 'n 

unia1e onderwysbe1eid was die Administrateur en die Provinsia1e 

Raad ook verantwoorde1ik vir die daarste11ing van In onderwys= 

be1eid wat die doe1matige ontwikke1ing van die onderwys in Trans= 

vaal sou verseker. Die Raad van Onderwys (soos ingestel by die 

Smutswet3
7)l is ook behou. Die Raad het bestaan uit die Direk= 

teur en vier 1ede wat deur die Administrateur aangeste1 moes 

word. Die Raad van Onderwys se vernaamste p1igte was om die 

Administrateur en die Provinsiale Raad te adviseer insake a11e 
38)

onderwysaange1eenthede. 

Die direkte uitvoering van die onderwysbeheer is (soos in die 
39lsmutswet ) deur die Administrateur aan die Direkteur van On= 

derwys, as hoof van die Onderwysdepartement, oorgedra. Die 

Direkteur was dus verantwoorde1ik vir die uitvoering van die 

onderwysbe1eid asook vir die doeltreffende voorsiening en in: 

standhouding van a1le onderwysfasiliteite in Transvaal tot op 

matriekvlak. 

Ten opsigte van die plaaslike beheer is 	die ree1ings soos uit= 
40eengesit in die Smutswet eweneens behou. ) Die plaas1ike on: 

derwysbeheer is na unifikasie steedsmsamewerking deur die 

skoo1rade en die skoolkomitees behartig. Die skoolrade is in= 
36) Ibid., art. B5(Ui). vg!. ook par. 1.3.1, 

37) Vgl. par.... 5 .... 2. 


38) TIWISVAAL (Pt'ovinoie). OrdcmnatIsia 7 """ 1912, artt. 2-3. 


39) Vgl. par....5 .... 2. 


40) Vgl. par.... 5 .... 3, 
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gestel in 'n poging om die plaaslike gemeenskap 'n seggenskap 

in die onderwys te gee en as 'n poging om die onderwysbeheer 

te desentraliseer. Die skoolrade het as skakel tussen die On= 

derwysdepartement en die p1aaslike skoo1komitees gedien en was, 

in samewerking met die Onderwysdepartement mede-verantwoorde= 

lik vir die daarstelling van a11e onderwysfasiliteite binne die 

betrokke skoolraaddistrik. By alle provinsiale skole is daar 

plaaslike skoolkomitees saamgestel. Die skoolkomitees is deur 

die ouers van die leerlinge verkies en moes sorg dat die nodige 

onderwysfasiliteite by skole voorsien word. 

Teen 1917 is van die kant van die ouers belangrike besware ge= 

opper teen die beperkte mag van die skoolkomitees. Die klagtes 

was byvoorbeeld dat die skoolrade die aanbevelings van die skool= 

komitees met betrekking tot die algemene welsyn van die skole 

geignoreer het. Die gevolg van die ignorering Was dat die Onder= 

wysdepartement die alleenbeheer oor die onderwys verkry het. 

Daar is besef dat die oorsaak van die vermindering van die ouer= 

seggenskap hoofsaaklik daarin gelee was dat die onderwys gratis 

was. Die ouers wou verder nie net seggenskap in sake soos 

"skoolhuise, en draad, en pompe, en deure, en vensters" he 

nie, maar wou ook die "gees van die onderwys"l+l) medebepaal. 

Ten spyte van die verskillende besware wat geopper is, het die 

Provinsiale Owerheid eers in 1937 'n daadwerklike poging aan= 

gewmd om di t op te los. Die Nicolkommissie is naamlik aangestel 

om ondersoek in te stel na die tekortkominge in die Transvaal= 

se onderwysstelsel, en gevolglik ook in die onderwysbeheerstel= 

sel, en daaroor aan die Provinsiale Owerheid verslag te doen. 
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8.3.2 	 Vel'sl.ag Van die Pr>ovinsial.e Onderuyskormrissie (1939) 

en die onderwysbeheel' 

8.3.2.1 Inl.eiding 

In 1937 is In Provinsiale Onderwyskomrnissie (die Nicolkommissie) 

in Transvaal onder die voorsitterskap van ds. W.Nicol benoem om 

ondersoek in te stel na die onderwysstelsel van Transvaal. Die 

Kommissie rnoes aanbevelings aan die Provinsiale Raad voorle 

waardeur die doelmatigheid van die Transvaalse onderwysstelsel 

verbeter kon word, sodat die stelsel kon aanpas by die rnodernste 

ontwikkeltngs op onderwysgebied,en op 'n bevredigende wyse aan 

d·· van a1le e e van d'le same eWlng kon voldoen. 43)le verelstes d 1 l' 

Die hele onderwysstelsahet binne die opdrag van die Kommissie 

geval, maar die onderwysbeheer was 'n belangrike aspek wat be: 

handel is. Vervolgens word In kort oorsig gegee van die aanbe= 

velings van die Kommissie betreffende die provinsiale beheer 

oor die onderwys. 

8.3.2.2 Smtral.e onderwysbeheel' 

Volgens die verslag van die Komrnissie het die uiteindelike ver= 

antwoordelikheid oor die onderwys in 1939 by die Administrateur

in-Uitvoerende Komitee berus. Die Uitvoerende Komitee was ver= 

antwoordelik vir die bepaling van die onderwysbeleid. Die Pro: 

vinsiale Raad kon oor beleid, soos voorgestel deur die Uitvoer= 

ende Komitee, besluit deur die nodige fondse toe te staan of te 

weerhou. 

Die Uitvoerende Komitee het ook die alleenreg gehad om begrotings 

43) TRANSVAAL (Provinsie). Admini.trote_kennisgM>If/. 1937-03-03. 
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van uitgawe vir die onderwys voor te stel. Die Provinsiale 

Raad kon slegs die voorstelle goedkeur of afkeur, maar sUlke 

voorstelle kon nie deur die Provinsiale Raad ingedien ~Iord nie. 

Nadat die fondse goedgekeur is, rnoes die Uitvoerende Kornitee 

weer eens magtiging verleen vir die werklike besteding van die 

fondse. 

Volgens die Nicolkornrnissie is getuienis gelewer dat die Uitvoer= 

ende Komitee In te uitvoerige beheer uitgeoefen het oor die on= 

derwysstelsel van Transvaal. Daar is voorgestel dat die onder= 

wysbeleid onder gewone omstandighede deur die Direkteur ge= 

inisieer moes word en slegs aan die goedkeuring van die Uit= 

voerende Komitee onderworpe moes wees. Verder rnoes die uit= 

voering van die onderwysbeleid, wat deur die Provinsiale Raad 

goedgekeur is, sover moontlik aan die Direkteur van Onderwys 
44)oorgelaat word. 

Ten opsigte van die verantwoordelikheid van die Direkteur van 

Onderwys het die Nicolkommissie aanbeveel dat hy alle rnoontlike 

vryheid in die beheer oor die onderwys gegee moes word. Die 

Kornrnissie was daarvan oortuig dat die Direkteur tot op daardie 

stadium ernstige eksterne probleme in die onderwysbeheer onder= 

vind het. As voorbeelde van die eksterne problerne het die Korn: 

rnissie genoern dat die onderwysontwikkeling deur onbehoorlike 

invloede, byvoorbeeld politieke invloede, bepaal word. Die 

Nicolkornrnissie het aanbeveel dat die Direkteur in sake wat 

bloot of oorwegend professioneel van aard is die finale beslis= 

singsreg moes he. Die Direkteur rnoes in die volgende sake alge= 

hele beheer uitoefen, naamlik die curricula en sillapi, eksarnens, 

inspeksie, die skoolkalender, die skoolure en die pligte van die 

321 



· 45)lnspekteurs en onderwysers. 

In sy verslag het die Nicolkornrnissie gerneld dat die Onderwys= 

departernent in sewe onderafdelings verdeel was, naarnlik di~ 

verantwoordelik vir: onderwysers (aanstellings); onderwysers 

(diensvoorwaardes en verlofvoordele); inspeksie, eksamens en 

statistieke; finansiele sake, insluitende beurse en koshuise; 

onderwys vir Swartes; die tiksterafdeling en die registrasie= 

afdeling. Die Kommissie het aanbeveel dat die Uitvoerende Komi= 

tee in oorleg met die Staatsdienskommissie rnoes verseker dat die 

nodige personeel aan die Direkteur voorsien word ten einde te 

verseker dat die werk vinnig en doeltreffend afgehandel kon 
46word. ) Ten opsigte van die inspeksiestelsel het die Kommis= 

sie verklaar dat die inspekteurs gehelp het met die administra= 

sie van die onderwys in hul onderskeie verantwoordelikheidsge= 

biede. Hierdeur en deur goeie toesig en professionele leiding 

het die inspektoraat 'n belangrike bydrae tot die onderwys= 
47ontwikkeling in Transvaal gelewer. ) 

8.3.2.3 Plaaslike onderwysbeheer 

Die Nicolkornmissie kon geen konsekwente toepassing van die 

bestaande beleid betreffende plaaslike onderwysbeheer in Trans= 

vaal vind nie. Die Kommissie het bevind dat daar "n mengeling 

van plaaslike beheerlifgame ingestel is, sonder enige geordende 

struktuur, naarnlik skoolrade, skoolkornitees en kornitees vir die 
48)

skoolplase. 

45) lUd., pp. 14-15. 

46) lUd., pp. 16-17. 

47) Ibid., pp. 19-19. 

48) lUd., p. 26. 
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Om hierdie probleem op te los, het die Kornrnissie voorgestel dat 

daar onderwysrade aangestel rnoes word. Die onderwysrade sou, 

volgens die voorstelle, die verskillende skoolrade vervang en 

as koordinerende plaaslike owerhede 'n groter gebied bedien as 

die bestaande skoo1raaddistrikte. Die onderwysrade sou alle 

provinsiale onderwysinrigtings binne hulle onderskeie verant= 

woorde1ikheidsgebiede beheer. Die ouerrade sou verder die dee1= 

name van die ouers aan die onderwys verseker en rnoes die skakel 

Vorrn tussen die skool en die huisgesin. Vo1gens die aanbeve1ings 

moes die ouerrade ook as skakel tussen die skole en die onder= 

wysrade dien. Vo1gens die voorstel1e is daar ook wyer magte 

aan die ouerrade toegeken as wat die bestaande skoolkornitees 
49)gehad het. 

8.3.3 	 Die konsolidering van die Tpan8vaalse ondePWysbeheep by 

(ffdonnansie 29 van 1953 

8.3.3.1 Inleiding 

Van die aanbeve1ings van die Nico1kommissie insake die onderwys= 

beheer het niks noemenswaardig tereg gekom nie. Die bestaande 

beheerstruktuur, soos ingestel by die Smutswet van 1907, is be= 

hou. Sekere swakhede was egter steeds in die ste1sel ingebou. 

So is daar na die skoo1raadsverkiesing van 1947 gekla dat min= 

derhede onder die bevo1king glad nie in die verski11ende 

skoo1rade verteenwoordig is nie. Die k1agte was dat die kies= 

prosedure nie die regte van rninderhede beskerm het nie. Daar 

is trouens betoog dat die ro1 van die skoolrade uitgedien is 

en afgeskaf rnoes word. Daar is verder voorgestel dat hul plig= 

te deur die plaaslike skoo1komitees en plaaslike administra= 

~g) Ibid., p. 26-27, 33, 35. 
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• . 	 d 50) N't~ewe kantore u~ tgevoer moes wor • leteenstaande die ver= 

skillende besware en aanbevelings het die onderwysowerheid in 

Transvaal slegs kleinere wysiginge aangebring om die prak= 

tiese implementering en funksionering van die beheerstruktuur 

te vergemaklik en te verbeter. In 1953 is alle wysiginge van dle 

Smutswet ten opsigte van die onderwysbeheer gekonsolideer in 

Ordonnansie 29 van 1953. In die Ordonnansie is die beheer= 

struktuur volledig uiteengesit en die verhoudinge tussen die 

sentrale en die plaaslike onderwysbeheer verduidelik. 

8.3.3.2 SentPale beheer oor die onderwys 

Die volle verantwoorde1ikheid van die voorsiening van doe1tref= 

fende onderwys in Transvaal is kragtens genoemde Ordonnansie 

aan die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee opgedra. Die 

taak van die provinsiale owerheid was die bepaling van die 

onderwysbeleid en die finansiering van die onderwys.51) Vol= 

gens die Ordonnansie moes deur die provinsiale owerheid: 52 ) 

* 	 voorsiening gemaak word vir 'n omvattende onderwysdiens; 

* 	 gesorg word dat die kinders, binne ekonomies-geregverdig= 

de perke, volgens die wense van die ouers opgevoed word; 

en 

* 	 gesorg word dat 'n gees van volkseenheid en rassesame= 

werking in Suid-Afrika bevorder word. 

Die uitvoering van die onderwysbeleid en die ontwikkeling van 

die Transvaalse onderwys is deur die provinsiale owerheid oor= 

gedra aan die Direkteur van Onderwys as hoof van die Onderwys= 
53)departement. Die pligte van die Direkteur en die Onderwys= 

50) 	 VAl/ DIE lU:DAKSIE. Die skoolraadsverkiesing. Ond8:rvy8blad, September 19"7, p. 9. 

51) TRANSVAAL (Provinsie). O~iB 29 van 190$, art. 3, 6-7. 


52) Tbid., art. 3(1)(dl. 


53) Ibid., art. 3( l)(a)-(bl. 
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51.f}
departement was onder andere om: 

* 	 curricula en sillabi vir die primere en sekondere on= 

derwys en vir onderwysersopleiding saam te stel; 

* 	 leerlinge en studente te eksamineer en die verwerfde 

sertifikate uit te reik; 

* 	 vir die opleiding van onderwysstudente en die indiensop= 

leiding van onderwysers voorsiening te maak; 

* 	alle provinsiale onderwysinrigtings gereeld te inspek= 

teer; 

* 	 die personeelsterkte van alle onderwyssektore onder 

provinsiale beheer te bepaal; 

* 	 vakansietye en die skoolkalender vas te stel; 

* 	 al die nodige onderwysfasiliteite te voorsien; en 

* 	 deur middel van onderwysregulasies die ordelike ontwik= 

keling van die onderwys te verseker. Die regulasies 

moes egter binne die bree raamwerk van Ordonnansie 29 

van 1953 uitgevaardig word. 

Die Direkteur van Onderwys was verantwoordelik vir die deeglike 

beheer cor die onderwys, waardeur die doeltreffende ontwikkel= 

ing van die Transvaalse onderwysstelsel verseker kon word. 

In die uitvoering van sy pligte is die Direkteur benewens deur 

die amptenare van die Onderwysdepartement, ook deur die Raad 

van Advies bygestaan. Die Raad van Advies het uit agt lede be= 

staan, wat almal 'n deeglike kennis van die onderwystoestande 

in die Transvaal moes he. 55) Die pligte van die Raad van Ad= 
56)vies kan soos volg saam gevat word: 

* 	 Die Raad van Advies IDoes die Direkteur op eie inisia= 

tief adviseer oor die volgende sake: die stimulering 
5~) Ibid., art. 3(1)(0) en 3(2J. 


55) Ibid., art. 4. 


56) Loc. <>it. 
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en organisasie van navorsing betreffende onderwysvraag= 

stukke in die provinsie; die verskaffing van tegniese 

en professionele voorligting by onderwysinrigtings; en 

die stelselmatige beplanning van hervormings in die 

curricula en die organisasie van skole. 

* 	 Dit was ook vir die Direkteur moontlik om die Raad 

van Advies te versoek om horn te adviseer oor enige 

probleem op die onderwysterrein. 

8.3.3.3 PZaasZike onderwysbeheer 

8.3.3.3.1 SkooZrade as pZaasZike beheerinstansies 

In die Ordonnansie 29 van 1953 is daar voorsiening gemaak daar= 

voor dat Transvaal in 20 verskillende skooiraaddistrikte inge= 

deel word. 57) Vir e1ke skoolraaddistrik moes 'n skoolraad 

saamgestel word bestaande uit ses, nege of twaalf lede. Die 

werklike aantal lede van elke skoolraad moes deur die Admini= 
strateur vasgestel word. Een-derde van die aantal lede moes 

deur die Administrateur benoem word terwyl die ander Iede verkies 

moes word deur die stemgeregtigde kiesers. Enige persoon wat In 

geregistreerde kieser op die kiesersIys vir die Volksraadsverkie= 

sing was, het ook stemreg gehad vir die skoolraad van die skool= 

raaddistrik waar die persoon geregistreer was. Die ampstermyn van 
·, 58)skoolraadslede was dae Jaar. 

Die pligte en bevoegdhede van die skoolraad gedurende die tydperk 
59)1953 tot 1966 kon soos volg saamgevat word: 

* Die skoolraad het beheer en toesig verkry oor aIle 

57) TRANSVAAL (Provinsie). Onderwysdepartement. ,JGiV'!J81'8lag, 1960, p. 12. 


59) Ibid., artt. 8,9, 11, 26. 


59) Ibid., artt. 39-44, 70-71. 
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provinsia1e sko1e binne die skoo1raaddistrix wat onder 

sy beheer gep1aas is (art. 39(1». 

* 	 Wanneer een van die 1ede van die skoo1raad In onderwy~n= 

rigting onder die beheer van 'die skoo1raad besoek het, 

mag hy horn nie op enige wyse met die werk wat daarin 

verrig word, bemoei het nie (art. 39(2». 

* 	 Verslae oor skole onder die beheer van die skoolraad 

moes gereeld deur die Direkteur aan die skoo1raad ver= 

skaf word. Die skoolraad kon insake enige aspek van 

die verslae aanbevelings aan die Direkteur voorle om 

sodoende die doe1matige onderwysontwikkeling in die 

skoolraacdistrikte te verseker (art. 39(3». 

* 	 Geen nuwe onderwysfasi1iteite mag voorsien en geen ver= 

anderinge aan bestaande fasi1iteite aangebring word nie 

voordat die advies van die skoolraad nie ingewin is nie 

(art. 40(1». 

* 	 Die skoo1raad was ook verantwoordelik vir die instand= 

houding van alle geboue en toerusting by die onderwys= 

inrigtings binne die skoolraaddi strik (art. 41-42». 

* 	 Alle sake wat deur die skoolkomitees aan die skoolraad 

voorge1e is, moes oorweeg word, en indien nodig, moes 

In aanbeve1ing in die verband aan die Direkteur voorge= 

le word (art. 43». 

* 	 Die skoolraad moes sodanige statistieke en registers 

hou en sodanige opgawes en verslae opste1 as wat van 

tyd tot tyd deur die Direkteur vereis is (art.44». 

* 	 Die skoolraad moes die aansoeke vir vakante onderwys= 

poste in die skoo1raaddistrik ontvang en aan die be= 

trokke skoolkomitees deurstuur. Nadat die aanbeveling 

van die skoolkomitees ontvang is kon die skoolraad In 
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verdere aanbeveling doen. Daarna moes die aanbevelings 

aan die Direkteur gestuur word vir sy finale goedkeuring 

en die eventuele aanstelling van die onderwysers (artt70

71) ). 

8.3.3.3.2 Skoolkomitees as plaaslike beheerinstansies 

As 	 'n verdere vorm van plaaslike onderwysbeheer is daar in die 

Onderwysordonnansie van 1953 (Ordonnansie 29 van 1953) bepaal 

dat by elke provinsiale skool, behalwe waar anders bepaal,60) 

'n 	plaaslike skoolkomitee saamgestel moes word. Die skoolkomi= 

tee het onder die jurisdiksie van die skoolraad geval en moes 

uit vyf tot sewe lede bestaan. Die presiese getal lede moes 

deur die skoolraad vasgestel word. Enige blanke persoon woon= 

agtig in die distrik waarin die skool gelee is, kon tot lid 

van die skool.komitee verkies word. Slegs die ouers of voogde 

van die leerlinge van die skod het egter stemreg gehad om lede 

van die skoolkomitee te verkies. Die skoolkomitee is vir 'n 

tydperk van drie jaar saamgestel. Die pligte van die skoolkomi= 
61tee het onder meer die volgende behels: ) 

* 	 Enige saak wat betrekking gehad het op die welsyn en 

doeltreffendheid van die skool moes deur die skoolkomi= 

tee onder die aandag van die skoolraad gebring word 

(art. 50). 

* 	 Die instandhouding van die skoolgeboue en onderwystoerus= 

ting by die skool was die verantwoordelikheid van die 

skoolkomitee (art. 50). 

60) Vgl. par. a. 3. 3. 3. 3. 


6 \) TIWISVAAL (PI'Qvinsie). ~"all """ 11153, artt. ~8-51. 


328 



Nadat die aansoeke vir die vakante onderwysposte vanaf 

die skoolraad62 ) ontvang is, moes die skoolkomitee uit 

die aansoeke geskikte applikante in voorkeurvolgorde vir 

aanstelling aanbeveel. Die aanbeveling moes daarna weer 

aan die skoolraad gestuur word. 

* 

* 	 Laastens was die skoolkomitee verplig om alle ander op= 

dragte van die skoolraad uit te voer (art. 50). 

B.3.3.3.3 Die beheerrade 

Volgens die Ordonnansie van 1953 was daar sommige skole wat nie 


onder die beheer van In skoolraad gestaan het nie. By hierdie 


skole moes daar In beheerraad, bestaande uit ses, nege of twaalf 

lede, saamgestel word. Die Administrateur moes die aantal 

lede bepaal. In Derde van die getal lede moes deur die ouers of 

voogde, wat binne Transvaal woonagtig was, van die leerlinge van 

die skool verkies word. Die beheerraad is vir 'n tydperk van 

drie jaar benoem. Die pligte van die beheerrade is In same= 

voeging van die pligte van die skoolrade en die van di~ skool= 

komitees soos dit vir elk van die instansies in die Ordonnansie 

uiteengesit is. 63 ) 

B.3.3.4 Samevatting 

Ordonnansie 29 van 1953 het vir gesentraliseerde onderwysbeheer, 

met 'n sekere mate van desentralisasie, voorsiening gernaak. Die 

sentrale beheer is in die hande van die Administrateur-in-Uitvoer= 

ende Komitee geplaas wat aan die Provinsiale Raad verantwoorde= 

lik was vir die voorsiening van genoegsame onderwys in Transvaal. 
62) Vgl. par. 8.3.3.3.1. 


63) TRANSVAAL (Pro.insie). O,.dtmnans':" 39 """ 1953, art. 52. 
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Die uitvoering van die onderwysbeleid is opgedra aan die Direk= 

teur as hoof uitvoerende onderwysbeampte van die Onderwysde= 

partement. Die Direkteur was verantwoorde1ik aan die Admini= 

strateur-in-Uitvoerende Komitee. 

As 'n VQrm van plaaslike onderwysbeheer is voorsiening gemaak 

vir die instelling van skoolrade, plaaslike skoolkomitees 

en .beheerrade. Die skoolrade was in beheer van die onderskeie 

skoolraaddistrikte en het hoofsaak1ik as skake1 tussen die 

Onderwysdepartement en die plaaslike skoolkomitee gedien. 

Die instelling van die skoolrade was verder In poging om admini= 

stratiewe sake in die onderwysvoorsiening te desentraliseer. 

Deur die jaarlikse voorsiening van fondse aan die skoolrade 

deur die Onderwysdepartement kon kleinere voorsienings- en 

instandhoudingswerke vinniger en met groter doeltreffendheid 

afgehandel word. 

In 'n poging om te voldoen aan die beginse1 van ouerverantwoor= 

delikheid in die onderwys is daar verder in die Ordonnansie 

voorsiening gernaak vir die instelling van p1aaslike skoo1komitees. 

Wat die omvang van die verantwoordelikheid van die p1aaslike 

skoolkomitees presies was, was egter In probleem. Weens die ge= 

vorderde standaard van die onderwys kon die skoolkomitee nie In 

werklike aandeel in die samestelling van die leerstofinhoud 

neem nie. Tog was dit be1angrik dat die ouers medeseggenskap 

moes he in die bepaling van die gees en rigting van die onderwys. 

Deur die skoolkomitee mededeelname aan die aanstelling van on= 

derwysers te gee, is gepoog om in hierdie leemte te voorsien. 

Die onderwysbeheer ingevolge die Onderwysordonnansie van 1953 


kan soos in figuur 8.2 gei1lustreer word. 
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onderwysbeheepstpuktuup (1966) ingevoZge die Onder= 

?pdonnansie van 1953 (Qpd. 29 van 1953) 

I 
........ tI'At 


I 
I'lowinsiale lIud 

HOOlI"t. bel.idlHlpolend. en -uitvo 
g.SII(J 

fraswul.. OIIderwndepartam8ll1 
Vefantl/lt(#)tWlik vir di, Uitvtnfittg van 
di. ond.rwysbel';d. dl. voorsienlng ... 
instMdhouding 'IMf ond,rwys f,silitsit, 
.,., die prof,ssi()nlJie toesig OOr die 0". 

dtlrwys in Transvw 

1------------ IIaad Advie. 

Direkteur v.. Onderwy. 

Permanente hoof uitvoerende onderwysb 
ampte 

Met gedelegeerd, gessg onder die iu~i.. 
diJcsi, van die Onderwy5dep4rtetnent. veta 
tmtwoordelik vir die voorsiening en in_ 
stlllJdhouding vsn onderwysfasilireite hi'/) 

ne hu/ skoo/ra8dsdistlii<te 

SIuNIlkOlllilees 

lI.t ged.,.gtHHd. g.slI(J. <Ill 

risdiksie 'Ion die skoolrllde, 
deN/( vir di, YOOrti4tting en 
ding van onderwysf8siliteite 
skol. ond., hul beh,", 

ond" ju. 
vlranfwoor. 
instandhou 

by die 

_ 

Advise', die OirBkttlUl in die uitvoer· r'nil VBII sy pligt. 

S...g••I., by skol • ..at niB ond., di. 
beheer van on skDO/ta_ g,val het ni. 
en onder jurisdf'ksi, VM' die Omlel"llYs 
departet1fent. verll'ltvHJordelik vir die 
ViNJlsiening M instandhouding 1IMf dle 
onderwysf.sWttlit, by die sko/e on.r 
hul beh,e, 
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8.4 	 DIE ONTWIKKELING VAN DIE BEHEER OOR DIE ONDERI,YS IN DIE 


ORANJE-VRYSTAAT, 1910-1966 


8.4.1 	 OnderuysbeheeT'in die Omnje-Vrystaat na unifikasie, 


1910-1920 


Net soos dit in die ander provinsies die geval was, het die on= 

derwysbeheer in die oranje-Vrystaat na unifikasie nie noemens= 

waardig verander nie. Die enigste veranderinge was ten opsigte 

van die sentrale beheer. Hierdie veranderinge is deur die vel':: 

anderde regeringsvorm noodsaaklik gemaak. Ingevolge Wet 35 van 

1908 (die Hertzogwet), is die oppergesag oor die onderwys in die 

hande van die Goewerneur en die Par]eJrent geploos met die Minister 

van Onderwys as die verantwoordelike persoon vir onderwys in die 
64Parlement. ) Met unifikasie is die Goewerneur en die Parlement 

as regering in die Oranje-Vrystaat deur die Adrninistrateur-in
65)


Uitvoerende Kornitee en die Provinsiale Raad vervang. Die 

opperbeheer oor die onderwys het gevolglik by die Adrninistrateur

in-Uitvoerende Kornitee en Provinsiale Raad berus. In die Zuid

Afrikawet van 1909 is door vir 'n horisontale verdeling van on= 
.. k 66) d d' P . .derwysb h e eel' voorslenlng gemaa , waar eur le rovlnslale 

Raad slegs beheer oor prirnere en sekondere onderwys binne die 

Vrystaat verkry het. Die Adrninistrateur-in-Uitvoerende Komitee 

en die Provinsiale Raad was ten volle verantwoordelik vir die 

ontwikkeling van alle onderwys onder hulle beheer. By die ge= 

brek aan 'n uniale onderwysbeleid rnoes die Vrystaatse Provin= 

siale Raad 'n eie onde~jsbeleid daargestel en ook sorg vir 

die uitvoering daarvan. 

5~) Vgl. par. 5••••• 1. 


65) SUIll-AFRll<A (Unt.). IJ€ Zwid-Afri1cm.l6t. 1909, art't. 68-70. 


S 5) fbid., art. B5( Hi). Vgl. ook par. 7.3.1. 
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Die beheerstruktuur wat volgens die llertzogwet opgestel 

is, is na unifikasie ~ehandhaaf. Die belangrikste veranderinge 

was in die. Onderwysdepartement wat gaandeweg in gespesiali= 

seerde onderafdelings verdeel is. In die twintigerjare van die 

twintigste eeu het daar afdelings bestaan verantwoordelik vir 

geboue; meubels en voorrade; personeel; beurse; eksamens; 

en Swart-onderwys. Dit was die Sekretaris van Onderwys se ver= 

antwoordelikheid om die werksaamhede van die verskillende af= 

delings te koordineer. Hierdeur het dit vir die Direkteur moont= 

lik geword om meer aandag aan die professioneel-opvoedkundige 

aspek van die onderwys te bestee, terwyl die Sekretaris van On= 
67derwys die roetine administratiewe pligte vervul het. ) Die 

organisasie van die inspeksiestelsel is geleidelik verbeter 

deur voortdurende herindelings van die inspeksiekringe om by 

verandere~de omstandighed~ byvoorbeeld die vermeerdering in 
· k I 68)d~e aantal s 0 ~ aan te pas. 

8.4.2 Onderwysbeheer ingevolge Ordonnansie 9 Van 1920 

Die onderwysbeheer in die Oranje-Vrystaat was geskoei op die 

struktuur soos neergele in die Hertzogwet van 1908 (Wet 3S van 

1908). Enkele noodsaaklike veranderinge is in Ordonnansie 9 

van 1920 gekonsolideer. 

8.4.2.1 Sentrale beheer oor die onderwys 

Die a1gemene beheer oor die onderwys en die verantwoordelikheid 

om doeltreffend onderwys in die Oranje-Vrystaat te voer'sien, 

was in die Administrateur, as amptelike provinsiale hoof, ge= 

setel. Die pligte en bevoegdhede van die Administrateur en rli~ 
67) DU T01T, J.H. Die g1'01lat..gging en O>Iton:kk.Ung """ p"""':""':au. p",,",N "" 8llkondl"" cm= 

diln.>y9 lIi,. BtankJa8 in die 0r01!J,,-VI'!/8tatJt geduHnds die ~~e1'/( 1910 tot 1926, p. 368. 

68) VAN TONOER, M.A. Dr. S.H. PeHisi.,. aB Di,..kte"" """ 0ndiIn.>y" lIi,. die ~~1'/( 

19t6-1948, p. 19. 


~33 



. 	 . 1 d 69)Prov~ns~ale Raad kan soos vo g opgesom wor : 

* 	 Die Provinsiale Rdad moes sorg dat voldoende skoolgeboue 

en ander toerusting voorsien word. 

* 	 Maatreels moes getref word vir die afneem van die verskil= 

lende skooleksamens. 

* 	Waar nodig moes, vervoer vir die kinders na en van 

die skool verskaf word. 

* 	 Beurse moes verskaf word om alle kinders die geleentheid 

te gee om skoolonderrig te ontvang. 

* 	 Lenings moes aan die skoolrade of ander beheerinstansies 

verskaf word om hul taak suksesvol uit te voer. 

* 	 Laastens is dit aan die Administrateur en die Provinsiale 

Raad opgedra om, binne die bepalings van die Ordonnansie, 

enige maatreels te tref waardeur die ontwikkeling van 

die onderwys verseker sou word. 

Die uitvoering van die onderwysbeleid en die implementering Vdn 

die onderwysbeheer is oorgedra aan die Direkteur van Onderwys, 

die permanente hoof uitvoerende ondepdYsbeampte van die Onderwys= 

departement. Die Direkteur van Onderwys was benewens vir die 

cnderwysbeheer ook verantwoordelik vir die ui tvoering van ander 

opdragte wat spesifiek in die Ordonnansie of in enige regulasie 

uiteengesit is. 

8.4.2.2 Plaaslike onderwysbeheer 

8.4.2.2.1 Skoolrade 

Die Oranje-Vrystaat is in verskillende skoolraaddistrikte ver= 
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deel en in elke skoolraaddistrik is In skoolraad saamgestel. 

Daar is bepaal dat daar ten minste vyf openbare provinsiale 

skole binne In skoolraaddistrik moes wees en dat die skoolraad 

uit soveel lede moes bestaan as wat daar openbare skole binne 

die skoolraaddistrik was, met die voorbehoud dat die skoolraad 

nie uit meer as nege lede kon bestaan nie. Vir die verkiesing 

van die skoolraad moes elke afsonderlike skoolkomitee binne 

die skoolraaddistrik drie lede afvaardig. Hierdie afgevaardig= 

des kon kandidate vir die skoolraad nomineer en het stemreg 

gehad vir die verkiesing van al die lede van die skoolraad. Die 

s k001raad ~s v~r n ty per van r~e Jaar saamgeste . ~e · '. d k d" 1 70) D' 
71)pligte van die skoolrade het 	onder meer die volgende behels: 

* 	 Die skoolrade het kragtens Ordonnansie 9 van 1920 beheer 
72 oor alle provinsiale skole ) binne die skoolraaddistrik 

verkry. 

* 	 Enige lid van In skoolraad kon enigeen van die skole 

ender die beheer van die betrokke skoolraad besoek. Die 

lid mag egter nie met die onderrig van die onderwysperso= 

neel, ingemeng het nie. 

* 	 Gereelde verslae betreffende die onderwysvoorsiening 

binne die skoolraaddistrikte moes deur die Direkteur 

aan die betrokke skoolrade voorsien word. Die skoolrade 

was by magte om die Onderwysdepartement insake enige aan= 

geleentheid in die verslae te adviseer. 

* 	 Die skoolrade moes die Onderwysdepartement ook adviseer 

met betrekking tot die voorsiening en instandhouding van 

alle skoolgeboue en ander onderwysfasiliteite binne die 

onderskeie skoolraaddistrikte. Geen nuwe fasiliteite 

kon voersien en geen bestaande fasiliteite kon verander 

word nie voordat die skoolraad nie geraadpleeg is nie. 
10) IUid., artt. 1-9, 1l. 

11) IUid., art. 24. 

72) Vg!. par. 8.4.2.2.3. 
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* 	 Privaatskole moes aansoeke om staatstoekennings aan die 

skoolrade in wie se gebied die betrokke privaatskool 

gelee was, stuur. Die skoolrade moes die Direkteur met 

betrekking tot sodanige toekennings adviseer. 

* 	 Alle fondse wat deur die Onderwysdepartement aan die 

verskillende skoolrade toegestaan is vir die voortgang 

van die onderwys in die onderskeie skoolraaddistrikte 

moes behoorlik geadministreer word. 

* 	 Klagtes of aanbevelings wat deur die plaaslike skool= 

komitee geopper is, moes deur die onderskeie skool= 

rade ondersoek en sover moontlik opgelos word. Indien 

nodig, kon die skoolrade die Direkteur oor verdere op= 

trede adviseer. 

* 	 Verslae, statistieke en rekenings wat deur die Onderwys= 

departement vereis is, moes deur sKoolrade versamel en 

aan die Onderwysdepal'tement verstrek word. 

* 	 Met die goedkeuring van die Direkteur kon die onderskeie 

skoolrade 'n onderwyser binne hulle onderskeie skoolraad = 

distrikte verplaas. Sodanige verplasing moes egter die 

betrokke skoolkomitee en die onderwyser se goedkeuring 

wegdra. 

* 	 Laastens was die skoolrade by magte om uit eie geledere 

kommissies te benoem om sekere spesifieke take uit te 

voer. 

8.4.2.2.2. Plaaslike skoolkomitees 

By alle provinsiale skole wat onder beheer van 'n skoolraad ge= 

val het moes daar plaaslike skoolkomi tees saamgestel vlord. Die 

getal lede van die skoolkomitees sou deur die Administrateur be= 

paal word, maar mag nie minder as vyf en nie meer as sewe lede 
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wees nie. Die skoolkomitees is deur die ouers van die leerlinge 

k • " 	 d" 73) D' l'ver ~es v~r n ampstermyn van rle Jaar. le magte en p_lgte 

van die onderskeie skoolkomitees het onder meer die volgende in= 

gesluit: 74 ) 

* 	 Enige aangeleentheid wat tot voordeel van die skool sou 

strek, moes deur die skoolkomitees onder die aandag van 

die skoolraad gebring word. 

* 	 Die skoolure kon in oorleg met die prinsipaal van die 

skool bepaal word. Die lengte van die skooldag moes 

egter nie in die proses verander word nie. 

In Leerling kon op grond van onsedelikheid, herhaaldelike 

wangedrag, In gebrek aan sindelikheid of weens 'n aan= 

steeklike siekte deur die skoolkomitee verbjed word om 

die skool te besoek. Indien die ouers egter geldige be= 

swaar teen die t'eslissing van die skoolkomitee gehad het, 

kon hulle hul op die Administrateur beroep vir In finale 

beslissing. 

Indien 'n skriftelike klagte in verband met die onderwys 

of die onderwysers ontvang word, moes die skoolkomitee 

die saak ondersoek, waarna aan die skoolraad verslag 

gedoen moes word. 

* 	 Enige onderwyser was verplig om na 'n behoorlike kennis= 

gewing voor die skoolkomitee te verskyn ten einde ver= 

langde inligting aan die skoolkomitee te verskaf. 

* 	 Die skoolkomitee kon by die skoolraad aanbeveel dat die 

onderwyser op grond van onsedelikheid, herhaaldelike 

dronkenskap of die herhaaldelike oortreding van die een 

of ander regulasie geskors word. Die Direkteur moes 

egter die skorsing bekragtig (art. 85). 

73) Ibid., art. 25-29. 


7.. ) Ibid•• artt. 33, 83, 85. 
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* 	 Indien 'n skoo1komitee daarvan oortuig was dat In on= 

derwyser nie oor die nodige bekwaamheid beskik nie, on= 

bevoeg was om onderrig in die voorgeskrewe moedertaa1 te 

verskaf of weenS 'n liggaamlike of geeste1ike ge: 

brek nie onderwys kon verskaf nie, kon die skoolkomitee 

by die skoolraad aanbeveel dat die onderwyser tydelik ge= 

skors word. Die skoolraad moes dan verder ondersoek in= 

geste1 het, waarna In finale beslissing deur die Direk= 

teur geneem moes word. 

* 	 Die skoolkomitee kon die skoolraad insake enige aange= 

leentheid voortvloeiende uit die inspekteursvers1ag van 

die skool adviseer. 

* 	 In Subkomitee moes uit die geledere van die skoolkomitee 

benoem word om die skool minstens een keel' per jaarte 

besoek. 

* 	Enige pligte Hat wettig deur die skoolraad of die On: 

derwysdepartement aan die skoolkomitee opgedra is, moes 

stiptelik uitgevoer word. 

* 	 Indien In vakante onderwyspos by 'n skool ontstaan, moes 

die betrekking,vo1gens artikel 83, in die Staatskoerant 

geadverteer word. Die skoo1komitee moes uit die aansoeke 

een of twee applikante keur en die name vir finale goed= 

keuring en aanste11ing aan die Direkteur voorle. 

8.4.2.2.3 	 Beheerrade as p~aaslike beheerliggame by skole wat nie 

onder beheer van skoolrade geval het nie 

Volgens die Ordonnansie van 1920 is sekere skole nie onder die 

beheer van die skoo1rade geplaas nie. Hierdie skole is pertinent 

in die Ordonnansie genoem. 75 ) Die p1aaslike beheer by hierdie 

7S) 	 Ibid., art. 23. 
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skole was in die hande van die beheerrade wat deur die Admini= 

strateur benoem is. Die samestelling, magte en verantwoordelik= 

hede van die verskil1ende beheerrade is vir elk afsonderlik by 
• b 76)wyse van regu1as~e epaa1. 

8.4.3 	 Die aanbeveZinga van die PPOvinaiaZe Onderwyakommiaaie 

(1951) oor die beheer oor die onderwY8 

In 1951 is aan die Provinsiale Onderwyskommissie, onder die 

voorsitterskap van W.J. Pretorius, die Pretoriuskommissie, op= 

gedra "om ondersoek in te ste1 en verslag uit te bring oor die .. 
volgende aspekte: • Die beheer van Onderwys - die Admini= 

strasie, die onderwysdepartement en sy amptenare, skoolrade, 

skoolkommissies (skoo1komitees) en beheerrade.,,77) Die 

Pretoriuskommissie moes gevolglik in sy verslag onder andere 

aanbevelings ter verbetering van die onderwyserbeheerstruktuur 

voorle. Die beheerstruktuur wat die Kommissie ondersoek het, 

was die beheerstruktuur wat ingevo1ge Ordonnansie 9 van 1920 

ingeste1 is en wat in 'n mindere mate by Ordonnansie 15 van 

1920 gewysig is. Die Kommissie het aandag geskenk aan die be= 

staande probleme in die onderwysbeheer, waarna voorstelle ter 

verbetering van die verhouding tussen die aandee1 van die sen~ 

trale onderwysowerheid en die p1aaslike beheerliggame onder: 

skeidelik aan die Pro~insiale Raad voorgele is. 

8.4.3.1 Sentrale beheer oor die onderwya 

Die Pretoriuskommissie het, soos die Nicolkommissie van 1937 

in Transvaa178), bevind dat die Administrateur-in-Uitvoerende 
76) nYld., art. 34. 


77) OlWlJE-VRYSTMT (Provinsie). V.. ,..Zag van die p..."nPIII."z.. ""dol'loJ!l8k............, 1961, p. 10. 


78) VgL par. 8.3.2.2. 


339 



Komitee geneig was om In te uitvoerige beheer oor die onderwys 

uit te oefen. Hierdeur het die gevaar van oorheersing deur 

leke-opinie, dit wil se oorheersing deur politieke leiers, on= 

rusbarend groot geword. Volgens die Kommissie was die onderwys 

In gespesialiseerde en ingewikkelde beroep, wat meegebring het 

oat die regerende gesag nie die aanbevelings van hulle deskundige 

amptenare ligtelik van die hand moes wys nie. Die Kommissie het 

aanvaar dat die vorming van die onderwysbeleid prinsipieel die 

verantwoordelikheid van die Administrateur-in-Uitvoerende Komi= 

tee was, maar het aanbeveel dat die beleidsvorming in noue 

samewerking met die Direkteur van Onderwys moes geskied. Verder 

is aanbeveel dat, wanneer die onderwysbegroting goedgekeur is, 

die uitvoering daarvan ten volle aan die Direkteur van Onderwys 

oorgelaat moes word. Betreffende die magte en verantwoordelik= 

hede van die Direkteur en die Onderw~sdepartement het die Kom= 

missie verklaar dat die bestaande stelsel doeltreffend gefunk= 

sioneer het. Die Kommissie het gevolglik aanbeveel dat die 

verantwoordelikhede van die Direkteur op generlei wyse ingekort 
• 	 79)word n~e. 

8.4.3.2 Plaaslike onderwysbeheer 

Tydens die ondersoek het dit vir die Kommissie duidelik geword 

dat daar verskil van mening was oor die verantwoordelikhede van 

die plaaslike onderwysbeheerinstansies. Die bestaansreg van die 

plaaslike beheerliggame is egter nie bevraagteken nie. Die wens= 

likheid vir die voortbestaan van plaaslike onderwysbeheerliggame 

was op die volgende argumente gegrond: 80 ) 

* 	 Daar is beweer dat die skole prinsipieel aan die ouers 

behoort het. 
79) ORANJE-VRYSTAAT (ProvinsieJ. Vel'8/.ag """ die p:rovinlliaZe cmdrfnJyBko..m.B8ie, 1901, pp.38.4o. 

80) Ilrid., 1" ..... 
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* 	 'n Verdere argument ten gunste van plaaslike beheer oor 

die onderwys was dat die kind volgens die doopbelofte en 

die verbondsgedagte ook in 'n besondere verband tot die 

kerk gestaan het. Die ouers en die kerk het gevolglik 

die primere seggenskap oor die onderwys van die kind. 

Skoolrade en skoolkommissiesse waarde was dus veral 

daarin gelee dat die ouers en die kerk deur die liggame 

medeseggenskap oor die onderwys verkry het. 

* 	 Dit was die plig van die ouers om te eis dat die onderwys 

ooreenkomstig hUl Christelik-nasionale lewensbeskouing 

geskied. Deur die liggame vir plaaslike beheer oor die 

onderwys kon die ouers sorg dra dat aan hul vereistes 

voldoen word. 

* 	 Laastens is beweer dat die bestaansreg van die plaaslike 

beheerliggame bewys is deur die feit dat hulle tot 1951 

reeds veel bygedra het tot die bevordering van die on= 

derwys in die Oranje-Vrystaat. 

Uit die getuienis wat gelewer is, het di t vir' de Kommissie duidelik 

geword dat die skoolrade steeds hUl pligte op In bevredigende 

wyse nagekom het. Verskeie versoeke is egter gerig dat die skool= 

rade volle beheer oor die fondse, wat deur die, Onderwysdepartement 

beskikbaar gestel is en wat bestem was vir beurse en die oprigting 

en instandhouding van skoolgeboue, sou he. Die Kommissie het 

egter bevind dat die staatsgeld beter deur die provinsiale ower= 

hede geadministreer kon word. Die Kommissie het gevolglik, na 

oorweging van die verskillende aanbevelings, besluit om geen 

verandering in die magte en pligte van die skoolrade v~~r te stel 
. 81) 

n~e. 
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Wat die rnagte en pligte van die plaaslike skoolkomitees betref, 

het daar belangrike verskilpunte uit die getuienis na yore ge= 

korn. Die verskille het ontstaan uit die regvan die skoolkomitees 

om medeseggenskap te he in die aanstelling van onderwysers in 

vakante onderwysposte. Die een groep, hoofsaaklik bestaande uit 

verteemlOordigers van die onderwyserskorps, het beweer dat die 

skoolkomitees nie bevoeg was om oor die akademiese en profes= 

sionele bekwaamheid van applikante te oordeel nie. Die groep 

het voorgestel dat die onderwysers deur In keurkomitee bestaande 

uit akademiese en professionele kenners, aanbeveel moes word vir 

aanstelling. In Ander groep hetdaarenteen beweer dat die ouers 

wel deeglik belang het by en seggenskap in die onderwysersaanstel= 

lings moes he. Die skoolkomitee was, as verteenwoordigers van 

die ouers in staat om onderwysers aan te wys wat by die omgewing 

sou En cp In harmoniese wyse met die ouers sou saamwerk ter 

bevordering van die belange van die skool en die kinders. 

Nadat genoemde aanbevelings oorweeg is, het die Pretoriuskommis= 

sie besluit om aan te beveel dat die bestaande praktyk behou 

word. Hiervolgens moes die skoolkomitee in samewerking met die 

skoolhoof sy aanbevelings vir vakante onderwysposte aan die 

Direkteur voorle. By die aanstelling van skoolhoofde het die 

Kommissie aanbeveel dat die plaaslike Inspekteur van Onderwys 
82)

geraadpleeg moes word. 

8. 1+.3.3 Samevatting 

Vi t die verskillende aanbeveli van die Pretoriuskommissie blyk 

dat die Kommissie min probleme in die onderwysbeheerstruktuur ge= 

sien het. Die enigste veranderings wat voorgestel is, was klei= 

82) Ibid., pp. 56-58. 
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ner aspekte waardeur die praktiese funksionering van die struktuur 

verder verbeter sou word. 

8.4.4 	 Die bepaZings van Orodonnansie 16 van 1954 in verl:land met 

die ondenuysbeheero in die Ol'anje-Vrystaat gedurendE die 

tydpel'k 1954 tot 1966 

Ten einde die verskillende wetwysigings te konsolideer en sekere 

van die aanbevelings van die Pretoriuskommissie te implementeer 

is Ordonnansie 16 van 1954 deur die Provinsiale Raad goedgekeur. 

Hierdie Ordonnansie sou vir meel' as twee dekades die geldende 

onderwyswet van die Oranje-Vrystaat wees. Die Ordonnansie het, 

wat die onderwysbeheer betref, nie struktuurveranderinge teweeg= 

gebring nie, maar het slegs kleiner veranderinge aan die samestel= 

ling, magte en pligte van die verskillende komponente van die 

beheerstruktuur aangebring. Die veranderings was grotendeels 

daarop gemik om die beheerstelsel betel' te laat funksioneer. 

8.4.4.1 Sentl'ale beheero ooro die ondEvwys 

Die oppergesag oor die onderwys het by die Administrateur, as 

amptelike verteenwoordiger van die Uitvoerende Komitee, en die 

Provinsiale Raad berus. Die Administrateur moes sorg dat die 

algemene onderwysbeleid uitgevoer word, dit wil se dat die Chris= 

telike beginsel in die onderwys erken, geopenbaar en bevestig 

en dat die nasionale beginsel gehandhaaf word. By die leerlinge 

moes 'n Christelike lewens- en wereldbeskouing ontwikkel word, 

terwyl 'n gesonde gevoel van trou aan die gemeenskaplike vader= 

land en 'n waardering vir die eie taal, kultuur en tradisies aan= 

gekweek word. Die spesifieke verantwoordelikhede van die Ad: 

ministrateur-in-Uitvoerende Komitee gedurende die onderhawige 
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· d 	 d 83)perlo e kan soos volg saamgevat WOI' : 

* 	 Die nodige skoolgeboue en onderwysfasiliteite moes ver= 

skaf word. 

* 	 Hulptoelaes moes, waar nodig, aan skole onder provinsiale 

beheer verskaf word. 

* 	Voorsiening moes gemaak word vir die afneem van die toe= 

pas like eksamens. 

* 	Waar nodig, moes voorsiening gaarvoor gemaak word om die 

leerlinge na die skool te vervoer. 

* 	Onder sekere voorwaards kon die Administrateur-in-Uitvoer= 

ende Komitee fondse beskikbaar gestel het wat as beurse 

en lenings aan leerlinge beSkikbaargestel kon word. 

Indien nodig, moes lening5 aan skoolrade verskaf word* 
sodat die onderwysontwikkeling doelmatig kon geskied. 

* 	 Laastens is die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee 

gemagtig om enigeen van diebevoegdhede (uitgesonderd 

die bevoegdheid om regulasies uit te vaardiwwat inge= 

volge die Ordonnansie aan hulle verleen is, aan die 

Direkteur oar te dra. 

Die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee was dus verantwoorde= 

lik vir die opstel en voorlegging van en onderwysbe= 

grotings, terwyl die Provinsiale Raad hierdie regulasies en be= 

grotings moes goedkeur. 

Die uitvoerende gesag en beheer oor die onderwys in die Oranje

Vrystaat is egter deur die provinsiale owerheid aan die Direk= 

teur as hoof van die Onderwysdepartement oorgedra. Die uitvoer= 

{ng van die onderwysbeleid en die totale ontwikkeling van die 

onderwys was die verantwoordelikheid van die Direkteur. In die 

63) 	 ORANJE-VRYSTAAT (Provinsie). Ordonnansie 16 van 1954.> art. 2. 



uitvoering van sy pligte sou hy 	deur die amptenare van die On= 
81+)derwysdepartement bygestaan word. 

8.1+.1+.2 PZaaslike beheer oor die onderwys 

8.1+.1+.2.1 Skoolrade as plaaslike onderwysbeheerliggame 

Volgens Ordonnansie 16 van 1951+ is die Oranje-Vrystaat in 25 

verskillende skoolraaddistrikte verdeel. In elke skoolraad = 

distrik is In skoolraad ingestel om beheer oor die onderwys aan 

die provinsiale skole in die skoolraaddistrik uit te oefen. 

Sekere skole, wat spesifiek in die Ordonnansie genoem is, het 

egter nie onder die beheer van skoolrade geval nie. Die skool= 

raad het uit saveel lede bestaan as wat daar provinsiale skole 

in die distrik was, met die voorbehoud dat daar nie minder as 

vyf en nie meer as nege lede moes wees nie. Die Administrateur 

kon egter spesiale goedkeuring verskaf dat die skoolraad uit meer 

as nege lede mag bestaan. Die skoolraad is deur verteenwoordi= 

gers uit alle skoolkomitees onder die beheer van die betrokke 

skoolraad verkies. 

Vir die verkiesing van die skoolrade het skoolkomitees van skole 

met 'n honderd en minder leerlinge twee afgevaardigdes benoem 

terwyl skole met meer as In honderd leerlinge twee afgevaardigdes 

benoem het, plus nog een vir elke honderd of gedeelte van 'n 

honderd waarmee die getal die eerste honderd oorskry het. In 

laasgenoemde geval kon nie meer afgevaardigdes benoem word as die 

aantal lede wat op die skoolkomitee gedien het nie. Die afgevaar= 

digdes wat op hierdie wyse benoem is, het die skoolraadslede 

verkies. Enige persoon kon onder sekere voorwaardes vir die ver= 

84) Ibid., art. 3. 
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kiesing van skoolraadslede genomineer word .. Skoolrade is vir 'n 
·• 1 85) D' •tydperk van drle ]aar saamgeste , le pllgte en bevoegdhede 

van skoolrade het onder meer die volgende behels: 85 ) 

* 	 Die skoolraad moes, onder toesig van die Onderwysdeparte= 

ment, beheer uitoefen oor alle provinsiale skole onder sy 

gesag. Die skool.raad kon egter nie .met die aanbeveling 

van onderwysers deur die skoolkomitee ingemeng het nie. 

* 	Die voorsiening en instandhouding van die onderwysfasili= 
teite in die skoolraaddistrik is aan die sorg van die 
skoolraau opgeur>a, Hierdie pligte moes in samewerking 

met Onderwysdepartement uitgevoer word. 

* 	Fondse wat aan die skoolraad toegestaan is vir die uit= 

voering van sy pligte moes behoorlik geadministreer word. 

* 	 Deur die Direkteur van tersaaklike advies te bedien, moes 

die skoolraad bydra tot die ontwikkeling van die onderwys 

in die skoolraaddistrik. 

* 	 Enige lid van die skoolraad kon skool besoek solank 

hy horn nie bemoei het met die onderrig wat deur die onder= 

wysers verskaf is nie. 

* 	 Indien die skoolraad sekere inligting verlang, was 'n on= 

derwyser verplig om, na behoorlike kennisgewing, die 

skoolraad van sodanige inligting te voorsien. 

* 	Die skoolraad was verplig om enige te vervul wat 

wettiglik aan horn opgedra is. 

8,4.4.2.2 SkooZkomitees 

Soos bepaal deur die Ordonnansie van 1954 moes daar vir elke 

skool wat onder beheer van die skoolraad geval het In skoolkomi= 

tee saamgestel word. Die lede van die skoolkomitee moes deur 

85 ) Ibid., artC;. _-6. 


86) Ibid., art. 20. 
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die ouers van die leerlinge verkies word. Die skoolkomitee 

moes uit vyf of sewe lede, soos wat die Administrateur besluit, 

bestaan. Die skoolkomitee moes vir In tydperk van drie jaar 
87verkies word. ) Die pligte en bevoegdhede van plaaslike skool= 

88)
komitees het onder meer die volgende behels: 

* 	 Enige saak met betrekking tot die skool kon deur die 

skoolkomitee onder die aandag van die skoolraad gebring 

word. Die skoolraad moes die aanbevelings ondersoek en 

daarvolgens optree. 

* 	Die skoolkomitee kon die skoolure in samewerking met die 

skoolhoof bepaal, solank die minimum lengte van die 

skooldag ooreengestem het met die departementele vereis= 

tes. 

* 	 'n Lid van die skoolpersoneel kon na vooraf kennisgewing 

verplig word om voor die komitee te verskyn om sodanige 

inligting te verskaf as wat deur die komitee verlang 

word. 

* 	Die skoolraad kon deur die skoolkomitee versoek word om 

'n ondersoek deur die Direkteur aan te vra indien die 

skoolkomitee van mening was dat In onderwyser nie bevoeg 

was om sy taak uit te voer nie; onbevoeg was om deur 

middel van die voorgeskrewe voertaal onderwys te verskaf 

of weens In liggaamlike of geestelike gebrek onbekwaam 

geword het om onderwys te gee. 

* 	 'n Subkomitee moes uit die geledere van die skoolkomitee 

aangestel word om die skool kwartaalliks te besoek. Hier= 

die subkomitee kon egter nie met die onderrig wat verskaf 

is, ingemeng het nie (artikel 25). 

* 	Nadat In vakante onderwyspos in die OffisUiZe Koerant van 

87) Ibid., artt. 2l-2Q. 


88) Ibid., artt. 26, 60. 
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die Provinsie geadverteer is, moes die skoolkomitee uit 

die aansoeke In applikant ty die Direkteur aan beveel vir 

aanstelling in die pos. Die Direkteur se finale goedkeur= 

ing moes egter eers verkry word voord~ die 

van geword het (artikel 60). 

* 	 Laastens was die skoolkomitee verplig om enige verant= 

woordelikheid wat wettiglik aan horn opgedra is, uit te 

voer. 

8.4.4.2.3 Beheeppade 

Vir die enkele skole wat nie onder die beheer van die skoolrade 

geval het nie is daarook voorsiening vir plaaslike beheer, in die 

vorm van beheerrade, gemaak. Die samestelling, bevoegdhede en 

pligte van die beheerrade is elk afsonderlik by wyse van regula= 

sie bepaal. 89) 

8.4.4.3 Opsomming 

In Ordonnansie 16 van 1954 is daar vir gesentraliseerde onderwys= 

beheer met In mate van desentralisasie voorsiening gemaak. 

Die desentra1isasie was in die vorm van plaaslike beheer, wat 

histories en gefundeerd, aan die ouers en ander be= 

langstel1endes medeseggenskap in die onderwys gegee het. 

Die werklike oppergesag oor die onderwys was in die hande van die 

Administrateur-in-Uitvoerende Komitee en die Provinsiale Raad. 

Hierdie instansies was verantwoordelik vir die vorming en goed= 

keuring van die onderwysbeleid en die onderwysbegrotings. Die 

uitvoerende gesag is aan die Direkteur, as hoof van die On de rwys= 

departement, oorgedra. Die Direkteur vias verant"]oordelik 
89) 	 Ibid•• art. 27. 
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vir die inplemerrering van die onderwysbeleid en doe1matige cntwikke ling 

van die onderwys. Die finale goedkeuring van die Direkteur, as 

verteenwoordiger van die provinsia1e owerheid, was nodig vir 

alle veranderinge en ontwikkelinge op die onderwysterrein. 

Die plaas1ike beheer was in die hande van skoo1rade, skoo1komitees 

en beheerrade. Die skoolkomitees was die liggame waardeur die 

ouers op 'n demokratiese wyse 'n aandeel in die beheer oor die 

onderwys van hUl kinders verkry het. Hoewel die skoo1komitees 

nie belangrike uitvoerende magte gehad het nie, het hulle mede= 

seggenskap in die aanste1ling van onderwysers gehad. Hierdeur 

kon die ouers medeseggenskap verkry in die bepaling van die 

gees en rigting van die onderwys. In In poging om die onderwys= 

administrasie mak1iker te laat ver1oop, is skoo1rade ingestel. 

Die skoo1rade sou ook dien as skake1 tussen die skoo1komitees en 

die onderwysdepartement. 

Die onderwysbeheerstruktuur tydens die tydperk 195~ tot 1966 

kan soos in figuur 8.3 op bladsy 350 voorgeste1 word. 

8.5 DIE BEHEER OOR DIE ONDERWYS IN NATAL VANAF 1910 TOT 1966 

8.5.1 lJie Natalse ondeY'Wysbeheer vanaf Uniewording tot 1941 

In Natal was die belangrikste verandering wat deur unifikasie 

in die onderwysbeheer teweeggebring is, in die sentra1e beheer 

te vinde. Volgens Wet 5 van 1910, wat net voor unifikasie deur 

die Natalse Regering aanvaar is, was die oppergesag oar die 

onderwys in die hande van die Goewerneur en die Parlement met 

In Minister van Onderwys as die verantwoordelike persoon in die 

Regering. 90 ) Met unifikasie is die Goewerneur en die Parlement 

90) Vg!. par. 6.5.2. 
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deur die Administrateur en die Provinsiale Raad as regeringslig= 

gaam vervang. Die Provinsiale Raad was die wetgewende gesag 

terwyl die uitvoerende gesag in die hande van die Administrateur

in-Uitvoerende Komitee gesetel was. Aan die Provinsiale Owerheid 

is beheer oor 'n verskeidenheid van sake, onder andere die onder= 
91)

wys, oorgedra. Na unifikasie het die oppergesag oor die on= 

derwys gevolglik by die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee 

berus. In die Zuid-Afrikawet is daar egter vir 'n horisontale 
92verdeling van onderwysbeheer voorsiening gemaak. ) waardeur die 

Provinsiale Raad slegs beheer oor primere en sekondere onderwys 

verkry het. Die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee en die 

Provinsiale Raad was gevolglik ten volle verantwoordelik vir die 

ontwikkeling van alle onderwys op die primere en sekondere vlak. 

By die gebrek aan 'n uniale onderwysbeleid moes 'n Natalse onder= 

wysbeleid deur die Provinsiale Owerheid geformuleer word, terwyl 

die onderwys uit eie bronne en uit staatsubsidies gefinansier 

moes word. 

Soos voor unifikasie was die uitvoerende gesag oor die onderwys 

gesetel in die hande van die Superintendent van Onderwys as 

permanente. hoof uitvoerende onderwysbeampte van die Onderwys= 

departement. Die Superintendent was verantwoordelik aan die Ad= 

mmistrateur en het uitvoerige beheer oor die onderwys gehad. 

Die gevolg was dat die onderwysbeheer in Natal sterk gesentrali= 

seerd was. 93 ) 

Daar is voorsiening gemaak vir 'n mate van plaaslike onderwysbe= 

heer deur die samestelling van adviserende skoolkomitees. Die 

skoolkomitees het slegs adviserende verantwoordelikhede gehad, 
91) SUm-AFRlKA (\1nl .. ). De zutd-Afl'ik.aJ4et, 1909, artt.68. 70. 


92) Ibid., art. 8S(Hil. Vgl. ook pat'. 7.3.1. 


93) Vgl. pat'. 6.5.2. 


351 



waardeur hulle 'n en miskende plek in die Natalse 

onderwysbeheerstruktuur beklee het,94) het die be= 

punte van kritiek teen die waarin vir die 

van die adviserende skoolkomitees voorsiening ge= 

soos volg saamgevat: 

* 	 Die grootste tekortkoming in die wetgewing was die on= 

duidelikheid waarmee die taak van die adviserende skool= 

komitees omlyn is, Die taak van die komitees, naamlik 

n , , , to offer advice to the Department of Education 

upon any matters relating to education", 97) was vaag en 

het in werklikheid niks beteken nie. Aangesien die 

komitee nie kennel'S op die onderwysgebied was nie, was 

die aailievelings in baie gevalle of onuiooerbaar Of oorbodig. 

* 	 In die gevalle waar die Wet wel in In mate meer 

was betreffende die pligte van die komitees, het dit tot 

verwarring In die Wet word byvoorbeeld verklaar 

dat die skoolko~itee die skool moes inspekteer nadat die 

h00 f In ennlS geste lS. *T n· len h'ler le reg deur ' k' l' 98) d' d' d'le 

skoolkomitee sou word, sou dit sterk 

van die onderwysers uitgelok het, Hier is dus deur wet= 

gewing aan die skoolkomitees regte toegestaan wat heelte= 

mal onaanvaarbaar vir die onderwysberoep sou wees. 

* 	 Laastens was die dienstydperk van die adviserende skool= 

kornitees heeltemal te kort, Geen werklike bydrae k~n 

deur In komitee met 'n dienstydperk van slegs een jaar 

gelewer word nie, 

99Halherbe ) het Wet 5 van 1910 soos volg geevalueer: "A more 
9") Vgl. par. 6.5.2. 


95) MALHERBE. E.G. F:ducati-on in South A.frica, 1652-1922, pp.204-20S. 


96) NATAL (Colony), A.ct 5 r>! 1910, artt. 1-5. 


9 7) Ibid., art. 2. 


98) Ibid., art. 10. 


HALHERBE. 01" ai t., p. 204. 



unsc.tisfactory piece of education legislation ... would be 

difficult to find." As gevolg van die onbevredi[ende wetgewing 

is daar nie veel adviserende skoolkomitees saamgestel nie, en 

waar die komitees wel bestaan het, het hulle weini[t, tot die' on= 

derwysbeheer in Natal bygedra. Die meeste skoolkomitees het De= 

volglik ontbind sodat daar in 1918 nog net agt van die advise= 
. 	 100)

rende skoolkomltees bestaan het. 

8.5.2 	 Enke le onwikke Unge in die Natalse onderuysbeheer tydens 

die tyaperk 1942-1968 

In 1942 is Ordonnansie 23 van 1942 in Natal ui tgevaardir. om alle 

onderwyswette te konsolideer en te wysig. Hierdie Ord('nndosie 

het tot in 1966 die geldende onderwyswet gebly waarby die r,atalse 

onderwysbeheer gereel is. 

8.5.2. '. Sc;tra le onderuysbeh£er 

Volgens OI'c:onnil71s:ie 23 van 1942 het die sentrale beheer oor die 

onderwys in die nrovinsie Natal by die Administrateur, bYr.e~;taao 

deur dj.p r:5t'loerr'n"c; Komitee en die Provinsia1e Ra,ld, heru;;. Die 

pligte van d:w<lninistrateur-in-Uitvoerende Komitee is 800S voIr, 
. . 101)

ulteengeslt: 

* 	 Die Provinsiale Raad moes, waar nodig, skole stir., alle 

skole onder hulle beheer van die nodige fasiliteitr> voo!'= 

sien en bestaande fasiliteite in stand hou. 

* 	 Hulptoelaes en lenings moes toegestaan word aan onderwys= 

inrigtings wat nie direk onder die beheer van die provin= 

sie geval het nie en aan onderwysstudente aan oplei 

inrigtings vir tersiere en tegniese onderwvs. 
100) NATAL (Province), Department of Education. Repcrt ef th€ S!('e"':nt/Jndent of Edl;caticn. 

1918, pp. 2-3. 

101) NATAL (Provinsie). 01'donnansi. 23""" 1942, art. 2. 
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Behoorlik gestigte onderwysersverenigings moes deur die* 
Administrateur erken word. 

* 	 Alle ander aangeleenthede wat tot voordeel van die onder= 

wys kon lei, moes deur die Provir.siale Owerheid behartig 

en bevorder word. 

Die uitvoering van die sentrale beheer oor die onderwys is deur 

die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee aan die Direkteur van 

Onderwys as hoof van die Onderwysdepartement oorgedra. Die Direk= 

teur was verantwoordelik aan die Administrateur en moes sodanige 

bevoegdhede en pligte uitoefen as wat die Ordonnansie of enige 

regulasie aan horn verleen of opdra. Die Direkteur is bygestaan 

deur skoolinspekteurs, mediese skoolinspekteurs, skoolbesoekbe= 

amptes en klerke. Die funksie van die Onderwysdepartement was 

om die onderwys in Natal te bevorder en te ontwikkel. Verder 

moes die Departement alle bevoegdhede en verpligtinge ten opsig= 

te van de oorlerwvs wat in die Ordonnansie gemeld is, nakom en ui t= 
102)voer. 

8.5.2.2 PZaas like belzeer OOT' die onderuys 

In die Ordonnar.sie van 1942 is voorsiening gemaak vir die uitvaar= 

diging van bepaalde regu1asies deur die Provinsiale Raad waarin 

die stigting, verpligtinge en ampsvoorwaardes van adviserende 
' . .. 103)sk001koIDltees ulteengeslt lS. 

Die eerste regulasies, soos Gemagtig kragtens Ordonnansie 23 van 

1942, is in 1943 uitgevaardig, naam1ik ProvinsiaZe Kennisgewing 83 

van 1943. Volgens die regulasies kon adviserende skoolkomitees 

vir 'n groep provinsia1e skole in 'n bepaalde distrik of geb:ed, 

102) Ibid., art. 3. 

10'3) Ibid.. art. 67. 
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of 	vir afsonderlike provinsiale skole saamgestel word. In die 

geval van stadsgebiede moes die skoolkomitee uit sewe lede bestaan 

en in enige ander geval uit slegs vyf lede. Die ampstydperk van 

d· d'Vlserend k001 • twee Jaar. 104)le 	a e s komltee was . 

Die saIT~stelling van die skoolkomitees het op die inisiatief van 

die ouers geskied. Die burgemeester of voorsitter van In stads= 

raad, dorpsraad of van In gesondheidskomitee moes by die ontvangs 

van In versoek vir die stigting van In skoolkomitee In vergadering 

van ouers van alle leerlinge in die skole in die betrokke gebied 

byeenroep. Die versoek moes deur ten minste twaalf belastingbe= 

talers, wat ook ouers van leerlinge moes wees, onderteken word. 

Die doel van die vergadering was om lede vir die skoolkomitee te 

nomineer en te verkies. Daar sou met die verkiesing voortgegaan 

word indien daar ten minste een ouer vir elke tien leerlinge teen= 

woordig was en indien daar In voldoende aantal persone as lede 

van die betrokke skoolkomitee genomineer is. Die skoolkomitee 

mees deur die ouers, wat ook belastingbetalers moes wees, verkies 
word. 105) 

Die pligte van die adviserende skoolkomitees het onder andere die 
1 106)

vo_~ende behels: 

* 	 Hulle moes die Direkteur van advies voorsien oor enige 

saak in verband met die welsyn van die skool en losies= 

inrigtings binne hulle verantwoordelikheidsgebied. Die 

aanbevelings mog egter nie oor beginsels of met odes van 

die onderwys gehandel het nie. 

* 	Die skoolkomitees kon met die prinsipaal van enige skool 

in die gebied saamwerk by die insameling van fondse vir 

die skool. 
104) NATAL (Provinsie). Provi...iaZe Ksnnisgewing83 van 1941••<rtf. 1.9. 


105) Ibid., artt. 9-19. 


106) Ibid., artt. 2-3. 
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Enige skool binne die verantwoordelikheidsgebied Kon 

deur die lede van die skool<omitee besoek word. Reelilgs in 

verband met die besoektyd moes vooraf met die skoolhoof 

getref word. 

* 

Volgens Kalmijn107
) het hierdie reg11lasies nie die stigting van 

adviserende skoolkornitees aangemoedig nie. Die regulasies was 

steeds vaag en onduidelik, veral wat die pligte van adviserende 

skoolkomitees betref. 

Ten spyte daarvan dat daar veral uit die geledere van die Afri= 

kaanssprekende bevolkingsgroep teen die gesentraliseerde beheer 

oor die onderwys geprotesteer is, lOB) het die Natalse Provinsiale 

Raad geen werklike poging aangewend om die toestand te verbeter 

nie. In 1965 is daar weer regulasies uitgevaardig betreffende 

die samestelling en pligte van adviserende skoolkomitees, rnaar 

geen werklike verandering van die regulasies van 1943 is te= 

weeggebring nie. 109 ) 

B. 5 • 3 Opsonming 

Die onderwysbeheer in Natal was tydens die tydperk 1910 tot 1966 

sterk gesentraliseer. Die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee 

was verantwoordelik vir die vorming van die onderwysbeleid en die 

beskikbaarstelling van fondse om die onderwys te bevorder. Die 

uitvoering van die beleid is oorgelaat aan die Direkteur en die 

Onderwysdepartement. Adviserende skoolkomitees kon saamgestel 

word om In mate van plaaslike beheer te verseker. Aangesien die 

van die adviserende skoolkomitees nie duidelik omlyn was 
107) KALlHJN. W.M. 'n Hist<>l'is.s en Iooitisae atua;;s van die pl""""U1t.e .kootk"""'tees in Natal, 

p. 151

108) GREYLING. D.J. l>is NatalM O"",..n die (1['voedi"fl van sy kind, pp.11-20. 

lO~) NATAL (ProvlnsieL P.n:>viMiale KsnnisgM"fI 361 van 1965, artt. 1-3, 9-19. 
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nie en die eventue1e sameste11ing gehee1 en a1 op die inisiatief 

van die ouers berus het, het van ?laas1ike beheer weinig tereg 

gekom. 

Die twee be1angrikste kenmerke van die onderwysbeheer was dat die 

onderwys In staatsaangeleentheid was en los van die kerk gestaan 

het. 

Die beheerstruktuur oor die Natalse onderwys tydens die tydperk 

na unifikasie kan soos in figuur 8.4 op bladsy 358 geillustreer 

word. 

8.6 SAMEVATTING 

Na unifikasie in 1910 is die regering van die vier voormalige 

kolonies, naamlik die Kaap-. Natal-. Oranjerivier- en Transvaal: 

kolonie, deur die administrateur en die )rovinsiale rsad van 

elke provinsie vervang. Die wetgewende gesag binne die provinsie 

was in die hande van die provinsiale raad terwyl die uitvoerende 

gesag in die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee gesetel was. 

Benewens ander verpligtinge het die provinsiale owerhede die ver= 

antwoorde1ikheid gehad vir die ontwikkeling van die onderwys in 

die onderskeie provinsies. Volgens die horisontale verde1ing van 

onderwysbeheer, waarvoor die Zuid-Afrikawet voorsiening gemaak 

het, ~as die provinsiale owerhede hoofsaaklik vir primere en 

sekondere onderwys verantwoordelik. Die Qwerhede moes die onder: 

wysbeleid neerle en die onderwysuit eie bronne en staatsubsidies 

finansier. Ten opsigte van die onderwys was die Administrateur

in~Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir die opstel van die be: 

leid en begrotings. Die provinsiale raad moes die be1eid en 

begrotings. soos voorgele deur die Administrateur-in-Uitvoerende 

Kemitee goedkeur, waarna dit van krag geword het. 
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FIG. 8.4 Die onderwysbeheepstruktuur in NataZ, 1966 
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In al vier&e provinsies is die implementering van die onderwys: 

beleid en me 1.litbouil}?; van die provinsiale onderwys aan In Direk= 

teur van Onderwys as hoof van die Onderwysdepartement opgedra. 

Die Direkteur het in al vier die provinsies as hoof uitvoerende 

onderwysbeampte van die Onderwysdepartement wye magte en verant= 

woordelikhede met betrekking tot die onderwysvoorsiening gehad. 

In die Kaapprovinsie, Transvaal en die Oranje-Vrystaat het 

plaaslike beheerliggame na 1.lnifikasie In belangrike rol in die 

onderwysbeheer gespecl. In al drie die genoemde provinsies is 

daar voorsiening gemaak vir die instelling van skoolrade en skool= 

komitees. Die skoolrade was verantwoordelik vir die onderwys in 

In bepaalde skoolraaddistrik en was In poging om die onderwys= 

administrasie te desentraliseer. Die skoolrade moes as skakel 

tussen die skoolkomitees en die anderwysdepartement dien. Die 

skoolkomitees was die plaaslike beheerliggaam van In bepaalde 

skool en is ingestel om die beginsel van ouerdeelname aan en ouer=, 

seggenskap in die onderwys te implementeer. Aan beide liggame 

is duidelike gedefinieerde verantwoordelikhede toegestaan. 

In Natal was die poging tot plaaslike onderwysbeheer minder ge= 

slaagd. Daar is slegsvoorsiening gemaak vir die samestelling van 

adviserende skoolkomitees. Die skoolkomitees het gewoonlik die 

ouerseggenskap in In bepaalde gebied verteenwoordig. Omdat die 

provinsiale owerheid die pligte van die skoolkomitees nie duide= 

lik omskryf het nie, het die adviserende skoolkomitees In minder= 

waardige en ondergeskikte rol in die onderwysbeheer vervul. 

Die belangrikste kenmerk van die ontwikkeling van die beheer oor 

die onderwys in die onderskeie provinsies was dat elk van die 
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provinsies hulle eie tradisionele beheerstelsel behou het. 

Kleinere veranderinge wat deur middel van verskeie ordonnansies 

teweeggebring is, was slegs daarop gemik om die bestaande onder= 

wysbeheerstelse1 beter te 1aat funksioneer. 

In die drie provinsies, naam1ik die Kaapprovinsie, Transvaal en 

die Oranje-Vrystaat, is die ouerreg in die onderwysbeheer erken. 

Dit het voortgespruit uit die Christelike grondmotief van skep= 

ping, sondeval en verlossing waarop die Christelike lewensbeskou= 

ing gegrond is. Hierbenewens het die erkenning van die ouerseg= 

genskap in die onderwys ook op historiese gronde berus. Sedert 

1839, toe elk van genoemde drie provinsies as afsonderlike state 

bestaan het, is die beginse1 van ouerseggenskap in die onderwys= 

beheer in In meerdere of mindere mate erken en was die ouers ver= 

al verantwoordelik vir die algemene welsyn van die skool en vir 

die aanbeveling van onderwysers vir aanstelling in die vakante 

onderwysposte. Hierdie tradisi~ gegrond op die Christe1ike 

lewensbeskouing, is dus tot in 1966 in die onderwysbeheer van die 

drie provinsies erken en geeerbiedig. 

In Natal het daar van die ouerseggenskap weinig tereg gekom. 

Weer eens kan die toedrag van sake slegs vanuit In historiese 

perspektief verklaar word. Dit was naamlik vir die Nata1se 

regering voor 1910 nodig om In gesentraliseerde beheerste1se1 

daar te stel, ten einde te verseker dat die onderwysdoelstel= 

van verengelsing bereik word. Die gevo1g was dat alle 

op ouerseggenskap deur die Natalse owerheid teenge= 

staan is. Waar sulke seggenskap wel sporadies toegestaan is, 

het die ouerbeheerliggame slegs adviserende mag gehad en is 

hulle ni.e deur die Onderwysdepartement in die uitvoering van 
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hulle pligte ondersteun nie. Gevolglik het die ouers nooit 'n 

prominente rol in die onderwys gespeel nie. Hierdie tradisie 

is ook gedurende die tydperk 1910 tot 1966 in die Natalse onder= 

wysbebeer voortgesit. 

In 1967 is drie belangrike onderwyswette, naamlik die Wet op die 

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

vorderde Tegniese Onderwys, 1967 (Wet 40 van 1957), en die Wet op 

Onderwysdienste, 1957 (Wet 41 van 1957), deur die Suid-Afrikaanse 

Regering uitgevaardig. Deur middel van hierdie wette is daar ge= 

poog om die vraagstuk van verdeelde bebeer oor die onderwys op 

te los. Hierdie wette het egter weinig invloed op die interne 

onderwysbebeerreelings in die onderskeie provinsies gebad. 
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