
9 	 DIE BEEiNDIGING VAN VERDEELDE BEHEER OOR DIE ONDERWYS EN 

VERDERE ONTWIKKELING IN DIE PROVINSIALE ONDERWYSBEHEER 

9.1 INLEIDING 

Die vertika1e verde1ing van onderwysbeheer soos dit voor 1967 in 

1
Suid-Afrika bestaan het ), het onder and ere die volgende probleme 

in die ontwikkeling van die subonderwysstelsel vir Blankes ver= 

oorsaak:

* 	 die invoering van suksesvolle gedifferensieerde onder= 

wys, veral op sekondere skoolvlak, is bemoei1ik; 

* 	 koordinasie in die onderwysvoorsiening in Suid-Afrika is 

in die wiele gery; en 

* 	 dit het tot onderlinge wedywering om leerlinggetalle tus= 

sen die verskillende onderwysowerhede gelei. 

Op aanbeve1ing van verskillende regerings- en provinsiale kom= 

missies, kerke en opvoedkundiges is die Nasionale Adviserende On= 

derwysraad (NAOR) in 1962 saamgestel. Een van die opdragte van 

die NAOR was om die vraagstuk van verdee1de beheer oor die onderwys 

te beeindig. Die gevolg van die werksaamhede van die NAOR was die 

drie belangrike onderwyswette wat in 1967 uitgevaardig is, naam= 

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

die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys (Het 1.10 van 1967) en die 

Wet op Onderwysdienste (Wet 41 van 1967). Deur die aanvaarding 

van die drie onderwyswette is die subonderwysstelsel vir Blankes 

in die Republiek van Suid-Afrika (RSA) gewysig en is daarin ge= 

slaag om In funksionele oplossing vir die vraagstuk van verdeelde 

beheer te vind. 2) 

Die was vir die Suid-Afrikaanse onderwys In triomfjaar om= 
1) Vgl. par. 1.3.13. 


Z) Vg!. POl'. 1.~.1l. 
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dat die ideale bereik is waarvom' ('aar jarelank 'n ,'tl'yc gevoer 

is. Die Minister van Onderwys. Kuns en Wetenskap het by di" in: 

diening van die drie onderwyswette onder andel'e die volgende Vel': 

klaar: "Ons (het) vandag seker dii: belangrikste ll'.ylpaal in 

die ontwikkelingsgeskiedenis van die primere en sekondere onder= 

wys in die Republiek van Suid-Afrika gekom. ,,3) C. P. Mulder het 

ook by 'n latere geleentheid poneer dat daar in die toekoms !la 

1967 verwys sal word as 'n keerpunt in die geskiedenis van die 

011derwys in Suid-Afrika. 
4 

) A.L. Kotze~) het in dieselfde vel': 

band gese: "Die jaar 1967 is een van die betekenisvolste jare 

in die geskiedenis van onderwys wat ons land nog beleef het. 

Nie minder as drie onderwyswette is deur die Parlement 01' di (' 

wetboek geplaas en a1 drie is van be50ndere belang." 

Die redes waarom die drie genoemde onderwyswette as mylpale in 

die onderwysontwikkeling in Suid-Afrika beskou kan word, is die 

volgende: 

* 	 Daar is in viet 39 van 1967 vir die eer"te keel' '!l Ild,; LO= 

nale onderwysbeleid vir alle Blanke-onderwy,; in Suid-Afri= 

ka neergele. 

* 	 By Wet 41 van 1967 is die vraag van vcr.le.. lde of(,icrwyshe= 

heel' opgelos. 

* 	 'n Mate van koordinasie tussen die werksaamhede van die 

verskillende beheerliggame 001' die onderwys is bewerkstL,] = 

* 	 Belangrike ontwikkelinge ten opsigte van die toop,l,,;;1 ")' 

van cie beleid van pedifferensieerde onderwys in die skol.. 

is moontlik gemaak. 

3) Soos aangehaal deur VERMAM. D.H. I>i. agte!'gl'Olfd "" i""Ukalli6. van enke!e b.gi7IBelll in 
verba1ld "",t 'n "",,':<maLe onds""1I8bsZeid ".;~ die RepubZi.k van Suid-Af'rika: 'n H".tori.'"' 
prinsipilJLe studio, p. 323 . 

• ) Loc.cit•• 


S} KOTZE, ~.L. Toekomsblik na aanleidlng van die nuwe onderwyswet. o..de"'1lsb!.ad, Julie 13(,7, 

p. 	 lS3. 
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Dit is 	veral Wette 39 en 41 van 1967 wat van besondere belanp is 
vir 	die beheer oor~primere en sekondere onderwys. 

9.2 DIE ONDERWYSWETTE VAN 1967 

9.2.1 	 Die Wet Gp die Nasionale Ondepwysbeleid, 1967 (Wet 39 

van 19(7) 

Deur die aanvaarding van die Wet op die Nasiona1e Onderwysbe1eid. 

1967 is daar vir die eerste keer in Suid-Afrika van owerheidswee 

In bree onderwysbeleid neergele wat in a1 vier provinsies nagevo1g 

moet word. In die Wet word bepaal dat die Minister, na oor1egp1e= 

ging met die Administrateurs en die NAOR, die onderwysbe1eid 
6binne die raamwerk van die vo1gende tien beginse1s kan bepaa1: } 

• 	 In die staat- en provinsia1e sko1e moet die onderwys In 

Christe1ike karakter he. Die ge1oofsoortuiging van die 

ouers en leer1inge moet egter geeerbiedig word wat betref 

godsdiensonderrig en godsdienstige p1egtighede. 

* 	 Die onderwys meet In bree nasiona1e karakter he. 

• 	 Die moedertaa1, indien dit Afrikaans of Enge1s is, moet 

die medium van onderrig wees. 

• 	 Eenvormige skoo1p1igvereistes moet van krag wees . 

• 	 Gratis onderwys moes deur alle staats- en provinsiale 

skole verskaf word. 

• 	 Onderwys moet ooreenkomstig die bekwaamheid, aanleg en 

be1angstel1ing van die leerlinge en vo1gens die behoeftes 

van die land voorsien word. 

• 	 Koordinasie op nasionale grondslag van curricula, sil1abi 

en eksamenstandaarde meet bewerkstellig word, met inag= 

neming van die handhawing van verskeidenheid soos wat dit 

in bepaa1de omstandighede vereis word. 

6) 	 SUIIl-AFRlKto (Republiek). ilot J9 van 1967, art. 2. 
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* Die ouergemeenskap se aandeel in die onderwys moet deur 

middel van ouer-onderwysersverenigings. skoolkomitees, 

beheerrade en skoolrade,of_op enige ander wyse versek~r 

word. 

* 	Die aanbevelings van amptelik erkende onderwysverenigings 

moet by die onderwysbeplanning in ag geneem word. 

* 	Eenvormige diensvoorwaardes en salarisskale vir onderwys= 

ers moet verseker word. 

Die verskillende Administrateurs is verantwoordelik vir die imple= 

mentering van die onderwysbeleid, soos vasgestel deur die Minis= 
d .•~n. 	 h 1 on k'e~e prov~ns~es. 7)ter, u ers 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid het binne die raamwerk 

van die nuwe onderwysbeleid voorsiening gemaak vir die voortbe= 

staan van die NAOR. Die lede is deur die Minister, in samewerking 

met die Administrateurs, aangestel en moes hulle op die gebied 

van die Opvoedkunde onderskei het. Die pligte van die NAOR be= 
8)

hels onder andere die volgende: 

* 	 Die NAOR moet die Minister adviseer aangaande die onder: 

wysbeleid wat gevolg moet word vir sover dit die profes: 

sionele aspekte van die onderwys betref. 

* 	 Advies moet gegee word insake enige taak wat deur die 

Minister of deur 'n administrateur aan die NAOR voorgele 

is. 

* 	 Die aansien van die onderwysberoep moet deur die NAOR ge= 

handhaaf en bevorder word. 

* 	 Indien nodig, moet die NAOR die Minister adviseer insake 

navorsing op onderwysgebied. 

1) 	 Lea. c(.t•• 

B) 	 Ibid., art. ". 
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Verder is daar ook vocrsiering gemaak vir die instelling van die 

Komitee van Onderwyshoofde (KOH). Die KOH bestaan uit die onder: 

wyshoofde van die verskillende onderwysdepartemente. Die verant= 

woordelikheid van die KOH is om die Minister te adviseer oor die 

wyse waarop die onderwysbeleid op 'n gekoordineerde wyse geimple= 

menteer kan word. Enige ander onderwysaangeleentheid kan ook ' 

deur die KOH onder die aandag van die Minister gebring word. 9 ) 

9. 2.2 Die 'rle t op Gevorderde Tegniese On.denvys. 1967 

(Wet 40 van 1967) 

Deur middel van die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967 is 

daar voorsiening gemaak vir die oprigting van kolleges vir gevor= 

derde tegniese onderwys (sedert 1979 bekend as technikons). 

Volgens die onderhawige Wet is die technikons opgerig om hoof: 
10saaklik tegniese onderwys op die tersiere v1ak aan te bied. ) 

Volgens artikel 4 is die Kaapse Tegniese Kollege, Natalse Tegnie= 

se Kollege, Pretoriase Tegniese Kollege en Witwatersrandse Tegnie= 
11)

se Kollege omskep tot kolleges vir gevorderde tegniese onderwys. 

Sedert 1967 het die Vaaldriehoekse en Port Elizabethse Technikons 

eok tot stand gekom. Hierdie kolleges val, soos die universitei= 

te, onder die direkte beheer van die sentrale regering. 12 ) Daar 

is deur middel van die Wet gepoog om die verdelingslyn tussen die 

sekondere en tersiere onderwys verder te bestendig, deurdat die 

soorte inrigtings waar onderwys op beide vlakke verskaf is, vel': 

minder is. 

9) Ibid., art. 6. 

10) SUID-AFRIKA (l!epubliek). Mot 40 lWI 196?, art. 2. 


u} Ibid., art. ~. 


12) BARlIARD. S.S. Vel'l1"Zykende "PtlO6dkunde vir "na.UW!l3Btudent8, p. 52. 
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9.2.3 	 Die Wet op Onder'iJysdienste, 1967 (Wet 4.1 van 1967) 

Die be1angrikste bepa1ings van hierdie Wet betreffende die onder= 

wysbeheer is dat die provinsia1e owerhede, soos bepaal deur die 

Zuid-Afrikawet van 1909, weer beheer oor alle onderwys tot en met 

standerd 10 verkrY, terwyl die Onderwysdepartement van die sentra= 

le regering a11e tersiere onderwys beheer. In die Wet is daar 

voorsiening gemaak dat di~ deel van die sekondere onderwys, naam= 

1ik beroepsonderwys, wat tot in 1967 deur die Departement van 

Onderwys, Kuns en Wetenskap beheer is, weer onder die beheer van 

die provinsia1e onderwysowerhede sou ressorteer. Op In paar uit= 

sonderings naI3 ), het die provinsies beheer oor alle prirnere en 

sekondere onderwys verkry. Die Wet bepaa1 egter dat beroepsge= 

rigte onderwys slegs aan beroepsko1e verskaf moet word en dat die 

beroepsonderwys nie sonder die goedkeuring van die Minister ver= 
• 1~)ander k an word n1e. 

In die Wet is daar In nuwe omskrywing van "hoer" onderwys gegee. 

Die nuwe omskrywing van tersiere onderwys (dit wi1 se die onder: 

wys waarvoor die sentra1e regering direk verantwoordelik is) 
• 15)
1S: 

* 	onderwys gegee aan In universiteit of In universiteits= 

kollege; 

onderwys gegee aan In kol1ege vir gevordevde ;egniese* 
onderwys wat ingevo1ge die Wet op Gevorderde Tegniese 

Onderwys, 1967 (Wet ~o van 1967), ingestel fs; 
* 'onderrig wat in die kuns-, landbou, mynbol, aptekers- en 

ske~psvaartsko1e verskaf is, en wat die Minister, in oor= 

~t die Minister van Finansies, tot skole vir hoer 
13) SkoJ.. vi" baaonde,.. ondervys en .kola vi" kinde,.. pk~t••r kregtens di. Kind.wet was 

steeds ends" die babeer van die Ondervysdeparte..nt ven die sentrale ...."'ring. 

1~) SUID-AFRlKA (Republiek). IIIIt 41 !JaIl 1987, art. 9. 

B) Ibid., art. ~~. 
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onderwys verklaar het; 

* 	 buitengewone onderwys soos omskryf in die Wet op On= 

derwysdienste, 1967 (Wet 41 van 1967). (In die Wet word 

buitengewone onderwys gedefinieer as die onderwys wat 

nodig is om in die behoeftes van gestremde kinders te 

voorsien. Gestremde kinders is dowes, hardhorendes, 

blindes, swaksiendes, epileptici, serebraalverlamdes en 

enige ander kind wat die Hinister op grond van 'n bepaal= 

de gebrek as gestremd klassifiseer);16) 

* 	 'n opleidingskursus bedoel vir nie-skoolpligtige persone 
17)wat met die goedkeuring van die Minister verskaf word; 

* 	 voltydse onderwys van 'n peil wat hoer is as die peil 

wat gewoonlik vir die standerd tien-eksamen vereis word; 

en 

* 	enige ander onderwys wat die Minister van Onderwys, Kuns 

en Wetenskap (tans die Minister van Nasionale Opvoeding) 

in oorleg met die Minister van Finansies en met toe= 

stemming van die betrokke administrateur tot hoer onder= 

wys mag verklaar. 

9.2.4 	 Die betekenis van die onde'!'Wy8wette Van 1967 vir me 

onderwysbeheer in die RSA 

Die uitvaardiging van die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 

die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys en die Wet op Onderwys= 

dienste was 'n poging om 'n bevredigende oplossing vir die verti= 

kale verdeling van die onderwysbeheer te vind. Ingevolge die 

wette is die formulering en uitvoering van die nasionale onderwys= 

beleid die volle verantwoordelikheid van die Minister. Die Wet 

op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 (Wet 39 val. 1967), bepaal 
16) Il>id•• art. 1 om by1ae 1. 


11) Il>id•• art. 8(1). 
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dat die t1inister, na oorlegpleging met die administrateurs en die 

NAOR (tans NOR), die onderwysbeleid van die RSA kan bepaal. Hie~ 

die beleidsbepaling moet binne die raamwerk van die beginsels uit: 

eengesit in Wet 39 van 1967 geskied. IS) Die woordj ie "na" (dit 

wil se die Minister bepaal die beleid "na" oorlegpleging met die 

administrateurs en die NAOR) is veral betekenisvol. Aan die 

Minister word 'n wetteregtelike prerogatief verleen om "nat! die 

oorlegpleging nogtans na goeddunke te handel indien hy dit nodig 

sou vind. (Indien die woordjie "in" gebruik was, sou die Minis:: 

ter slegs diebeleid kan vasstel met die instemming van die in:: 

stansies wat hy moet raadpleegJ Met betrekking tot hierdie reel:: 

ing poneer S.S. Barnard dat: " .•• die sentrale regering vir 

die eerste keel' sedert Uniewording by wyse van wetgewing be heel' 

ocr alle vorms van onderwys in die land verkry (het) - beslis 'n 
• d' • • 1,,19)stap 1n 1e regte r1gt1ng. 

Deur middel van die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967 is 

daar gepoog om die verlangde horisontale verdelingslyn tussen 

tersiere en sekondere onderwysvlak daar te stel. Hierdeur is die 

eventuele verdeling van die beheer oor die onderwys tussen die 

sentrale en provinsiale onderwysowerhede moontlik gemaak. 

Ten opsigte van die praktiese implementering van die nasionale 

onderwysbeleid, is daar in die Wet op Onderwysdienste, 1967 (Wet 

41 van 1967), voorsiening gemaak vir 'n horisontale verdeling van 

die onderwysbeheer. As verdelingslyn is die einde van standerd tien 

geneem. Volgens die Wet word alle onderwys tot op standerd 10
20peil, op enke1e uitsonderings na ), onder die beheer van die pro: 

vinsiale owerhede geplaas, terwyl die Onderwysdepartement van die 
18) Vglook par. 9.2.1. 


19) BARlIUD. S.S. BUmk..-ondsn.lflll in Tran8t:Jaa~ in /t£;'tozoles-pedagogE.." p<l'f'f1pllktt"f, p. l~O. 


20) Vg!. pal'. 9.2.3. 
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sentrale regering die beheer oor die tersiere onderwys behartig. 

Die uitsonderings wat gemaak word, is buitengewone onderwys en 

onderwys verskaf in die kinderwetskole. Aangesien genoemde on= 

derwys van 'n hoogs gespesialiseerde en eksklusiewe aard is, is 

dit onder die beheer van die Onderwysdepartement van die sentrale 

regering geplaas. In die nuwe bedeling is die provinsiale ower= 

hede verantwoordelik vir primere en sekondere onderwys (met die 

,uitsondering van die onderwys hierbo genoem) binne die betrokke 

provinsie. terwyl die sentrale regering sy regstreekse onderwys= 

verskaffing moet beperk tot bona fide tersiere onderwys. 

Die eerste belangrike konsekwensie van die Wet op Onderwysdienste 

van 1967 was die oordrag van beroepsonderwys, soos verskaf aan 

die sekondere beroepsgerigte skole, aan die provinsies op 1 April 

1968. 'n Tussentydse reeling is egter tussen die Departement van 

H .. 0 d 21) d' .• f , d doer n erwys en le provlnsles getre waar eur eersgenoem e 

vir die eerste paar jaar na die oorskakeling nog verantwoordelik 

was vir die afneem van eksterne eksamens in die beroepskole. 

Hierdie reeling het daartoe bygedra dat die oorskakeling met die 

mins moontlike ontwrigting kon geskied. 22 ) 

Die horisontale verde1ing van die verantwoordelikheid vir die im= 

plementering van die nasionale onderwysbeleid kan soos in figuur 

9. 1 op bladsy 371 voorges tel word. 

21) In 1968 is die onOo""Ysverllltwoordelikhede van die Depart.mont van Onde""Ys, Kuns en We' 
ten.kap dour die !leparteant van Hair Ondonoyll oorgen..... 

22) stE'lN, H.J. T.gtt£_ on.:W""'lIa op ••kbmII"", ekooZvlak ...1' BZank.. in Suid-Afrika tot 
1974, p. 109. 
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FIG. 9.1 	 Die horisontaZe verdeZing van die veran~oordeZikheid 

vir die imp Zemantering van die nasionaZe onderwysbe Zeid 

OnderuysvZak Onderuysdepartement 
in beheer 

Tersiere onderwys Onderwysdepartement van die sen= 
trale regering 

HorisontaZe verdeZingBZyn (die einde van standerd 10) 

Sekondere onderwys Provinsiale onderwysowerhede 

Primere onderwys Provinsiale onderwysowerhede 

A.L. Kotze23 ) het die betekenis van die 1967-onderwyswette saam= 

gevat toe hy beweer het dat die uniale en federale kenmerke van 

die RSA ook in die oooorwyswetgewing ten toon gestel is. Die unia= 

le kenmerk lei tot die 11 • eenheid van beleid. doel en strewe

en die federale kenmerk van ons konstitusie lei tot provinsiale 

beheer wat verskeie ontwikkelingspunte daarstel waardeur daar deur 

geskikte raadpleging en koordinering In rykdom van idees byeenge= 

bring word en ons die beste bydraes saamweef tot die doeltreffend= 

ste praktyk." 

9.3 ENKELE WYSIGINGS OP DIE ONDERWYSWETTE VAN 1967 TEN OPSIGTE 

VAN DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE SENTRALE REGERINGEN DIE 

PROVINSIALE OWERHEDE IN DIE ONDERWYSBEHEER 

23) ){OTZE, A.t. Toekomsbl1k na aanle!ding van die nuwe onderwysvet. OndoNllsblad. Julie 

1967, p. 157. 
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9.3.1 	 Pre-primere onderwys onder beheer van die provinsiale 

owerhede 

In In persverk1aring op 14 April 1968 het die Minister van Hoer 

Onderwys, na baie jare van onsekerheid, k1euteronderwys vir B1an= 
24

ke kinders in Suid-Afrika duide1ik omskryf. ) In die persver= 

k1aring het die Minister bekend gemaak dat hy die aanbeve1ings 

van die Komitee van Onderwyshoofde (KOH) insake on= 

derwys aanvaar het. Vo1gens die aanbeve1ing moet die pre-primere 

onderwys nie-verp1igtend van aard wees, maar waar dit we1 bestaa~ 

moet dit onder die beheer van die provinsia1e onderwysdepartemente 

gep1aas word. A11e inrigtings waar onderrig aan In aanta1 kinders 

verskaf word, moet by die onderskeie onderwysdepartemente geregi= 

streer word. Hierdie sko1e moet gevo1g1ik aan sekere minimum 

vereistes ten opsigte van geboue, toerusting, personee1, opvoed= 

ingsprogram, inskrywings, 1engte van die skoo1dag en die taa1= 

medium vo1doen. Die skole vir pre-primere onderwys word ook ge= 
2Sdee1te1ik uit staatsfondse in stand gehou. ) 

9,3.2 	 Die wysigingwet op die Nasionale OnderwysbeZeid, 1969 

(Wet 73 van 1969) se invloed op die onderwysbeheer 

Deur midde1 van die Wysigingswet op die Nasiona1e Onderwysbe1eid, 

1969 (Wet 73 van 1969) is verdere veranderinge en aanvu11ings 

aan die Wet op die Nasiona1e Onderwysbe1eid van 1967 aangebring. 

In Be1angrike my1paa1 wat met die Wet van 1969 bereik is, was 

dat a11e onderwysers vir sekondere onderwys slegs aan universi= 

teite moet word. Die toegewing is egter gemaak dat as 

In 	 die onderwysersko11eges onder beheer van 
2~) BARNARD. s.s. Bl<l:nk.,..""a..""'1Is in TransvaaL in 1ri3tol'ie3-petiagogi6S8 perspektie'. p. 168. 

25) /Jie BUl"iJ'lI'. 1969-04-14, p. 4. 
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provinsies vir 'n bepaalde tydperk kon voortgaan om sekondere onder::: 

wysers op te lei. 26 ) (Di~ tydperk het in 1973 verstryk.) Vol::: 

gens die Wet kan onderwysers vir die primere skole aan die ver::: 

skillende onderwyskolleges of aan universiteite opgelei word. 

Die opleiding aan die onderwyserskolleges moet in noue samewerk= 
. t' . .. k' d 27) 1ng me n un1vers1te1t ges le . 

Met hierdie reeling het die Departement van Hoer Onderwys volle 

of mede-seggenskap oor onderwysersopleiding verkry, aangesien die 

Departement (tans die Departement van Nasionale Opvoeding)'ook 

beheer oor 1e unlvers1te1te et. 28)d•••• h 

In Wet 73 van 1969 is die NAOR soos heringeste~ by Wet 39 van 1~67 

vervang deur die Nasionale Onderwysraad (NOR). In die Wysigings= 

wet van 1969 word bepaal dat die ~Iinister die NOR soos volg kan 

saamstel: 29 ) 

* 	 hoogstens sewe lede word op die Uitvoerende Komitee van 

die NOR benoem, van wie een lid as voorsitter en twee 

lede as ondervoorsitters dien; 

* 	 hoogstens twee lede vir elkeen van die provinsies en een 

lid vir Suidwes-Afrika (hierdie lede word na oorlegpleging 

met die betrokke provins~e administrateurs aangestel); 

twee lede van die Departement van ~Ioer Onderwys; 

* 	 vier opvoedkundedosente, elk verbonde aan 'n universiteit 

uit een van die vier provinsies; 

* 	 een lid wat die universiteite as sodanjg moet verteenwoor= 

dig; 

* 	 een lid van In vereniging van Afrikaanssprekende onderwys= 
26) SUID-AFRIKA Olepubliek). w.t 73 van 1969, art. 2. 


27) wc. cH•. 

28) YgI. par'. 9.2.3. 


29) SUIJrAFRlKA (Republiek). Wet 73 van IIJ6IJ, art. 5(1). 
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el'S en een lid"van In vereniging van Engelssprekende on= 

derwysers (hierdie lede word aangestel na raadpleging 

met die Federale Raad van onderwysersverenigings); 

* 	 een lid van of die Vereniging van Kolleges vir Gevorderde 

Tegniese Onderwys of die Suio-Afrikaanse Vereniging vir 

Beroeps- en Tegniese Onderwys; en 

* 	 hoogstens drie ander lede. 

Die NOR is, soos die NAOR, slegs adviserend van aaI'd. Die primere 

funksie is om die Minister te adviseer aangaande die onderwysbe= 

leid vir Blankes. Verder moet die NOR navorsingswerk oor die on= 

derwys koordineer en die nodige stappe doen om die beeld van die 
-. f' b 30)bree onaerwyspro ess~e te vel' eter. 

9.3.3 VePandering van die samestelling van die NOR, 1974 

In 	1974 is die aantal lede van die NOR van 29 na 19 verminder. 

Die voltydse Uitvoerende Komitee van sewe lede is afgeskaf waar= 

na die Uitvoerende Komitee slegs uit vyf lede. in In deeltydse 

hoedanigheid,sou bestaan het. Die NOR word tans soos volg deur 

die Minister van Nasionale Opvoeding3l) saamgestel: 32 ) 

die ses onderwyshoofde (naamlik die Sekretaris van Nasionale Op= 

voeding en die Direkteurs van Onderwys in die Kaapkolonie, Trans= 

vaal. die Oranje-Vrystaat, Natal en Suidwes-Afrika); een voorsit= 

ter en een ondervoorsitter deur die Minister aangewys; twee rek= 

tore van twee verskillende universiteite; vier dosente verbonde 

aan verskillende universiteite (nie van die universiteite waar= 

aan die rektore verbonde is nie); een lid van die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing; een lid van 'n vereniging van 

Afrikaanssprekende onderwysers; een lid van In Engelssprekende on= 
30) 	 Loc. <>it.. 
31) Die 1lop4l't....nt van Hoer Ondervy,. .talln ••dert 1970 !>elcend as die Depart.Dent van Nasie: 

nale Opvoeding. 

32) 	 SUID-AFRlKA (Republ1.Ic). lI.t 92 ..... 1914, art. 5. 

374 

http:Republ1.Ic


~lerwysersvereniging; een lid van .die Suid-Afrikaanse Vereniginr 

vir Tegniese en Beroepsonderwys; een direkteur van '71 ko11ege vi!' 

.:;evorderde tegniese onderHYs (technikon). Die pligte van die NO:; 

is egter nooit verander nie. 

9.4 	 ONTWIKKELINGE IN DIE PROVINSIALE ONDERWYSBEHEERS;ELSELS, 

1967-1979 

9.4.1 	 Inl.eiding 

In a1 vier die provinsies van die RSA is daar gedurende die on= 

derhawige tydperk gebou op die beheerstrukture soos wat dit on= 

midde1lik voor 1967 bestaan het. In die Kaapprovinsie , Transvaal 

en Natal het daar geen struktuurveranderinge p1aasgevind nie. 

Slegs kleinere veranderinge is aangebring om by die veranderde om= 

standighede aan te pas en in die behoeftes te voorsien. In die 

Oranje-Vrystaat is daar egter In be1angrike struktuurverar,derin)', 

aangebring. Die verandering is, soos in die ander drie provin= 

sies, meegebring deur veranderde omstandighede op die onderwys= 

gebied en was 'n poging om tekortkominge in die bestaande stelse1s 

ui t te skake 1. 

9.4.2 	 Die ~eeZings met betPekking tot die onderwy8behee~ in die 

Kaapp~ovinsie> 1967-1979 

9.4.2.1 InZeiding 

Ordonnansie 20 van 1956 is nog steeds, so os voor 1967, die gelden= 

de onderwysordonnansie in die Kaapprovinsie. Verskeie ~ysigines 

is sedert 1967 aan die Ordonnansie aangebring. Dit sluit onder 
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andere veranderinge in die cnderwys~eheerste1se1 in. Die be= 

1angrikste veranderinge is teweeggebring deur midde1 van Ordonnan= 

sie 15 van 1979. As gevo1g van die veranderinge kan die huidige 

ree1ings met betrekking tot die onderwysbeheer soos vo1g saamgevat 

word. 

9.4.2.2 	 "Sentrale" beheel' 001:' die provinsiale onderuys in die 

Kaapprovinsie 

Die "sentra1e" beheer oor die provinsiale onderwys in die Kaappro= 
33vinsie berus 'by die Administrateur. ) Die uitvoering van die 

onderwysbeleid en die voorsiening van doelmatige onderwys in die 

Kaapprovinsie is die verantwoorde1ikheid van die Onderwysdeparte= 

ment met die Direkteur van Onderwys as permanente hoof uitvoerende 

onderwysbeampte. Die Ondenl'ysdepartement is verantwoordelik daar= 

voor om a11e funksies te vervul wat nodig is vir of in verband staan 

met die administrasie van en beheer oor die onderwys, met inbegrip 

van die algemene beheer oor die sko1e en koshuise onder beheer 

van die Departement, en vir die opste1 en toepassing van curricula 

en sil1abi. Die Direkteur is onder andere ook verantwoorde1ik 

vir die uitvoering van inspeksies om ondersoek in te ste1 na die 

toestanJ van die skoolgeboue, terreine en toerusting; die organi= 

sAsie. inhoud en metQejes van die onderwys; die bevordering van 

die leerlinge en die doe1treffendheid van die sko1e in die a1= 
34 )

gemeen. Die orr,anisasiestruktuur kan soos in figuur 9.2 voor= 

gestel word. 

33) KM!' nIE GOEtE HOOP (Provinsie). 01'""""""",.:. 1lO van 1956, art. 3, .oos i""Ysig by Ordon" 
nana!e 10 van 1971" art:. 2. 

3~) !bid.. artt. ~-6. 
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FIG. 9.2 Die :'boonste" ol'(Jam;u!sle"stl'w<tuUl' van die Kaap::: 
35Zandse OndePWysaepartement, 1979 ) 
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Ondetwys 

9.4.2.3 PZaas like beheel; oar die onde1'!JyS 

9.4.2.3.1 InZeiding 

Ten opsigte van die plaaslike beheer oor die onderwys is daar 

tydens die tydperk 1967-1979 belangrike veranderinge aangebring. 

Hierdie veranderinge is aangebring deur middel van die Wysigings= 

ordonnansie op Onderwys (Ordonnansie 15 van 1979). In die Wysig= 

ingsordonnansie is daar nie voorsiening gemaak vir die instelling 

van nuwe soorte plaaslike onderwysbeheerliggame nie. Die bestaan= 

de beheerliggame, naamlik skoolrade, skoolkomitees en advieskomi= 

tees, is behou maar belangrike veranderinge is in die samestelling 

en pligte van die skoolrade en skoolkomitees aangebring. As ge= 

volg van wysigings kan die huidige (1979) reEllings met betrekking 

tot die plaaslike beheerliggame 5005 volg saamgevat word. 

9.4.2.3.2 Die skooZraae 

35) R""t,..... Oktcbet' 1979, pp. 1-8. 
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Kragtens Ordonnansie 20 van 1956, soos gewysig, is die Admini= 

strateur van Kaapland by magte om die provinsie in verskillende 

skoolraadsgebiede te verdeel en vir elke skoolraadsgebied 'n 
36)

skoolraad saam te stel. Elke skoolraad bestaan uit 6,9 of 12 

lede soos wat die Administrateur mag bepaal. In Derde van die 

aantal lede word deur die Adrninistrateur benoem terwyl rwee-derdes 

van die aantal lede deur die kieskolleges van die betrokke 

skoolraadsgebied se skoolwyke verkies word. E!ke skoolraadsge= 

bied is naamlik in ver~killende skoolwyke verdeel en vir elke 

skoolwyk word 'n skoolraadslid verkies deur die kieskolleges wat 

bestaan uit alle skoolkomiteelede van die skool of skole in die 
37)

betrokke skoolwyk. Die verskillende skoolrade word vyfjaarliks 

saamgeste!.38) Die bevoegdhede, funksies en pligte van die on= 

derskeie skoolrade kan soos volg saamgevat word: 39 ) 

* 	 Die skoolrade is belas met die toesig oor en instandhouding 

van alle skoolgeboue en -terreine in die onderskeie skool= 

raadsgebiede. 

* 	 Die skoolrade moet sorg dra dat doelmatige onderwysfasili= 

teite binne die grense van die onderskeie skoolraadsgebie= 

de verskaf word. 

* 	Geld wat uit die Provinsiale Inkomstefonds aan die ver= 

skillende skoolrade toegeken word, moet geadministreer 

word. 

* 	Die Direkteur van Onderwys moet deur die skoolrade insake 

onderwysontwikkelings in die onderskeie skoolraadsgebiede 

geadviseer word. 

* 	Skoolrade is verplig om alle rekords te hou en alle ver= 

slae en opgawes te verstrek wat deur die Direkteur vereis 

word. 
36) KAAP DIE GOEIE HOOP {Provinsie). ~i. ZO """ 19fi8, artt. 11-U. 


37) lbid., artt. 12. 1~-16. soos ge"Ysig by Ordonnande 15 van 1979. art~. 3, 5-7. 


38) Ibid., art. 25, 8008 ge"Yslg by Ordonnansi. 15 van 1979, art. 15. 


39) !bid., art. ij2, 5""" gewysig by Ordo""ansl. 15 Van 1979, art. 23. 
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9.4.2.3.3 Skoo lkomi tees 

In die Kaapprovinsie moet daar vir alle provinsiale skole skool= 


komitees saamgestel word. EIke skoolkornitee bestaan uit vier, 


ses of agt lede soos wat die verantwoordelike skoolraad rnag be= 


paal. Die lede van die skoolkomitee word deur die ouers van die 


leerlinge verkies. Die skoolkomitees word vir In tydperk van 

40drie jaar saamgestel. ) Die taak van die skoolkomitee ten opsig= 

41)te 	van die plaaslike onderwysbeheer is soos volg: 

* 	 Die skoolkomitees dien as die amptelike mondstuk van die 

ouers van die leerlinge ty die onderskeie skole. 

* 	 Enige saak wat betrekking het op die welsyn of doeltref= 

fendheid van die skole kan deur die onderskeie skoolkomi= 

tees onder die aandag van die Onderwysdeparternent gebring 

word. Die voorbehoud \lord egter gestel dat die skoolkomi= 

tees nie by die skoolonderrig as sodanig rnag inmeng nie. 

* 	 Die skoolkomitees moet die Onderwysdepartement adviseer 

met betrekking tot die aanstelling van onderwysers by 

die onderskeie skole. 

* 	 Die onderskeie skoolkomitees moet hulle van tyd tot tyd, 

in oorleg met die hoofonderwyser, vergewis van die toe= 

stand van die onderwysgeriewe by die onderskeie skole. 

Enige tekortkorninge moet aan die Departernent gerapporteer 

word. 

* 	 Enige pligte wat deur die Onderwysdeparternent aan die 

skoolkomitees opgele word, moet stiptelik uitgevoer word. 

9.4.2.3.4 Advieskomitees 

~O) IOtd., art. 46, 5""" &ewysig by Ordonnansie 15 van 1979, art. 26. 


~1) Ibid•• art. 5~, 0""" gewysig by Ordonnansie 15 van 1979. art. 33. 
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Daar is verskillende skole in die Kaapprovinsie wat nie onder die 

beheer van een van die verskillende skoolrade geval het nie, 

naamlik die Suid-Afrikaanse Kollege-Hoerskool en die Suid-Afri= 

kaanse Kollege Juniorskool te Kaapstad, die Paul Roos-Gimnasium 

en die Paul Roos-Laerskool te Stellenbosch asook die skole vir 

beroepsgerigte onderwys. Die pligte van die skoolrade word in 

bogenoemde gevalle direk deur die Onderwysdepartement uitgevoer. 

Daar word egter voorsiening gemaak vir die samestelling van 

plaaslike beheerliggame vir die skole, naamlik advieskomitees. 

In die geval van die twee skole in Kaapstad en die twee op Stel= 

lenbosch word die advieskomitees deur die Universiteitsrade van 

Kaapstad en Stellenbosch onderskeidelik aangestel. Die pligte 

van die advieskomitees stem ooreen met die pligte van die 

skoolkomitees by die gewone provinsiale skole. By die 

skole vir beroepsgerigte onderwys word die advieskomitee deur 

die Administrateur aangestel en in hierdie geval word die pligte 

van elk van die advieskomitees by regulasie bepaal. By die 

plaasskole word die volle beheer deur die Onderwysdepartement 

uitgeoefen en word daar geen plaaslike beheerliggame saamgestel 
• 1+2)

nle. 

9.1+.2.1+ Opsomming 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat daar gedurende die tyd= 

perk 1967 tot 1979 geen struktuurveranderinge ten opsigte van die 

beheer vir provinsiale onderwys in die Kaapprovinsie aangebring 

is nie. Die belangrikste verandering was daarin gelee dat die 

titel Superintendent-Generaal van Onderwys na Direkteur van On= 

derwys verander is, en dat die samestelling van die skoolrade 

verander is. Dit was veral die laasgenoemde verandering wat die 

~2) Ibid.• art. 55-57, """" gewysig by Ordonnansie 16 van 1973, art. 2. 
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verhouding tussen die ouers en die provinsiale onderwysowerhede 

geraak het. Deur middel van die veranderinge is In twee-derde 

van elke skoolraad deur die skoolkomitees, die verteenwoordigers 

van die ouers, verkies. Die ouers het dus groter direkte seggen= 

skap in die werksaamhede van die skoolrade verkry. Die verhouding 

tussen die ouers en die provinsiale onderwysowerhede ten opsigte 

van die onderwysbeheer het egter nie verander nie. Die Onderwys= 

departement het steeds die finale seggenskap oor alle onderwysge= 

beure gehad, terwyl die ouers op die plaaslike beheerliggame in 

hoofsaaklik In raadgewende hoedanigheid dien. 'n Belangrike be= 

paling is egter dat die ouers, deur middel van die plaaslike 

skoolkomitee, die aanstelling van onderwysers moet goedkeur. 

Hierdeur kan die ouerreg, volgens die Christelik-nasionale uit= 

gangspunt , in die onderwysbeheer realiseer. Die huidige beheer= 

struktuur kan diagrammaties in figuur 9.3 voorgestel word. 

Kyk figuur 9.3 op bladsy 382. 

9.4.3 Beheer oor die provinsiale onaepwys in Transvaal, 

1967-1979 

9.4.3.1 InLeiding 

In Transvaal is daar sedert 1967 op die bestaande beheerstruktuur 

voortgebou. Gevolglik is geen struktuurveranderinge teweeggebring 

nie. K1einere wysiginge binne die struktuur is wel aangebring om 

die funksionering daarvan te vergemaklik, om by veranderde omstan= 

dighede aan te pas en om in veranderde behoeftes te voorsien. Die 

verhouding tussen die provinsiale onderwysowerhede is gevolglik 

nie merkbaar verander nie. Dit blyk uit In ontleding van die aan= 

deel van die "sentrale" (provinsiale) beheerliggaam en die plaas= 
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FIG. 9.3 Die onderwysbeheerst1'Uktuur in Kaapknd teen 1979 
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like beheerliggame in die beheer van die onderwys. 

9.4.3.2 [Xc I1sentmle 1' beheel' 001' die pl'ovillsiate onderuys 

Die beheer oor die provinsiale onderwys berus by die Administra= 

teur, bygestaan deur die Uitvoerende Komitee. Die taak van die 

Administrateur is om genoegsame voorsiening te maak vir doelmatige 

onderwysfasiliteite en vir die noodsaaklike onderwysdienste, by= 
43

voorbeeld klinieke en biblioteke. ) 

Die uitvoering van die onderwysbeleid en die voorsiening 

en 	instandhouding van die onderwysfasiliteite in Trans= 

vaal is opgedra aan die Transvaalse Onderwysdepartement 

met die Direkteur van Onderwys as permanente hoof uit= 

voerende onderwysbeampte. Die spesifieke verantwoordelik= 

hel van le n erwys epartement lS om:'d d' Od d . 1+1+) 

* 	 curricula en sillabi op te stel en te implementeer; 

* 	 voorsiening te maak vir die opleiding van onderwysers; 

* 	 alle provinsiale onderwysinrigtings, asook die werk van 

die onderwysers en leerlinge verbonde aan die inrigtings 

te inspekteer; 

* 	 die personeelsterkte van die verskillende provinsiale on= 

derwysinrigtings te bepaal; 

* 	 die vakansietye en die skoolkalender vas te stel; 

* 	 te reel vir die voorsiening van die nodige onderwysfasi= 

liteite by provinsiale onderwysinrigtings; en 

* 	 om sodanige regulasies en voorskrifte uit te vaardig waar= 

reur die voorsiening van doelmatige onderwys verscker s,,1 

Vlord. 
q3) 	 TRANSVAAL (Provinsie). o"don_i" 29 """ 1953, art. n, soos gewyoig by Ordonn.nsle 1&' 

van 1974, art. ~; Ordonnansie 1+ van 1961, art. 1; Orcionnanaie 5 van 1972, art.I. 


q~) Ibid.. art. 3, soos gewysIg by Ordonnansie 12 van 1977. art. 2. 
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'n Be1angrike verandering in die sentrale beheer gedurende die 

tydperk 1957 tot 1979 was die ontbinding van die Raad van Advies 
45

insake Onderwys op 1 September 1367. ) Die huidige organisasie

struktuur van die Transvaa1se Onderwysdepartement kan soos vo1g 

voorgeste1 	word. 

FIG. 9.4 	 Die "boonste" o'1'ganisasie-st'1'uktuur van die T'1'ans= 

vaaZse OndenJysdepa'1'tement teen 197946 ) 
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45) TRAHSVAAL (Pro.insie). Ord:mnans':.. 10 van 1976, art. 2. 
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9.4.3.3.1 SkooZrade 

Kragtens Ordonnansie 29 van 1953, soos gewysig, is die Administra= 

teur by magte om Transvaal in verskillende skoolraaddistrikte te 

verdeel. In elke skoolraaddistrik word In skoolraad saamgeste1 

bestaande uit ses, nege of twaalf lede, soos wat die Administra= 

teur mag bepaal. Skoolrade word verkies vir In tydperk van drie 

jaar47) deur In kiesl<ollege bestaande uit verteemlOordigers van 

die plaaslike beheerliggame van die provinsiale skole wat binne 

d · k 1 db' ~ 1'" 48) D' l' d' k dle 	s 00 raa sge le~ ge ee lS. le p 19te van le s oolra e 
• 	 b" kk d' 1 d 49)ko~ In ree tre e neer op le vo gen e: 

Die skoolraad 

* 	 oorweeg a11e sake wat deur In skoolkomitee, beheerraad of 

adviesraad aan horn voorgele word en kan aanbevelings daar= 

oor aan die Direkteur doen, maar die skoolraad besit geen 

bevoegdheid betreffende die aanstelling van onderwysers 

nie; 

* 	beveel by die Direkteur die raadsaamheid daarvan aan om 

die toelating van leerlinge tot enige bestaande onderwys= 

inrigting te beperk; 

* 	adviseer die Direkteur in verband met die instelling van 

vervoerskemas; 

* 	is verant"]oorcelik vir die instandhouding van geboue. 

meubels en toerusting van alle provinsiale skole onder 

sy beheer; 

* 	het die reg om die gebruik van skoolgeboue of-persele 

buite skoolure vir enige ander doel as skooldoeleindes 

toe te staan of te weier; 
q1) 	 TRAIISVAAL (Provinsie). OrdmnanBw ZI tla!I 1953, artt. 8-10, 8008 gevydg by Ordonnansie 12 

van 1977. art. 4. 

QS) 	 Ibid., art. 15 , 8008 ge."..ig by Ordonnansie 30 van 1960, art. ~. 

~9) IIna., artt.. 39-~4, 5008 gevyslg by Ordonnansle 12 van 1917, artt. 2, 10; Ordonnansie 17 
van 1969, artt. ~-6; O:rdonnande 8 van 1959, aM:. 1. Vg!. oak TRANSVAAL (Provinsie). 
Onderwysdeparte..nt. PlMsUk. bestuUl' tla!I ""'"'''''IIsi''''':gti>lgS (.kc14), p. 4. 
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* 	adviseer die Direkteur in verband met die voorsiening van 

geboue en terreine; en 

* 	 is verantwoordelik vir die toepassing van die bepalings 

van die Ordonnansie met betrekking tot verpligte skoolbe= 

soek. 

9.4.3.3.2 Skoolkomitees 

Volgens Ordonnansie 29 van 1953. soos gewysig. word daar vir elke 

provinsiale skool. onder beheer van In skoolraad, 'n skoolkomitee 

deur die ouers van die leerlinge verkies vir In tydperk van drie 
• 50) D' "1' . d' k k' d d' , ]aar. le ree lng In le pra ty lS at aar vlr alle prlmere 

en nuwe sekondere skole In skoolkomitee saamgestel word,51) Die 

skoolkomitees bestaan uit minstens ses en hoogstens agt letie, 

soos wat die sko01raad bepaal, Die verpligtinge van elke afson= 

derlike skoolkomitee is;52) 

* 	 om enige aangeleentheid wat na die mening van die skool= 

komitee betrekking op die welsyn of doeltreffendheid van 

die skool het onder die aandag van die skoolraad te bring; 

* 	om die nodige stappe te doen om te verseker dat die geboue 

en perseel van die skool in In goeie toestand onderhou 

word; 

* 	 om aan die aanstelling van onderwysers dee1 te nee m (die 

skoolkomitee moet die name van geskikte applikante om In 

vakante onderwyspos aan die Direkteur voorle vir finale 

goedkeuring en aanstelling); 

* 	 om alle pligte wat deur die betrokke skoolraad aan horn 

opgedra is, stiptelik en noukeurig uit te voer. 
sol Ibid., art. 118, lIOClS pwyd& by Ordollllanai. 11 Villi 1969, art. 2. Oirdonnansie 12 "an 1911, 

artt. 10-11. 
511 TRAHSVML (Prov1naie). ODderwyodepart....nt. l'Z<zatiJc. be.t""" ...... oniIs"""einJ"lgtinge 

(slcc>""), p. 10. 

52) TIWISVML (Provinaie). ~. Ji ...... 1111>1. art. SO, BOOS pwyai& by Ordonnansie 12 
van 1911, artt. 11-12. 
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9.4.3.3.3 Beheeppade 

Vir die sekondere skole wat nie onder die beheer van In skoolraad 

val nie(en I-at in die eerste bylae van Ordonnansie 29 van 1953 ver= 

meld word), word beheerrade saamgestel. Die beheerrade word deur 

die ouers of voogde (wat in Transvaal woonagtig is) van di~ leer= 

linge~uit eie geledere, verkies vir In tydperk van drie jaar. Die 

beheerrade bestaan onderskeidelik uit ses, nege of tHa.:llf 
53)lede, Soos wat die Administrateur map, bepaal. Die pligte 

54 van die onderskeie beheerrade is om: ) 

* 	 direkte beheer uit te oefen oor die gebruik van die skool= 

geboue en terrein; 

* 	 te sorg dat die geboue, terrein en to~rusting na behore 

in stand gehou word; 

* 	 die skoolraad te adviseer in verband met die voorsiening 

van nuwe geboue en toerusting; 

* 	 dle eebruik van die skoolgeboue en terrein vir f,cbruik 

buite skoolure te reel; en 

* 	 om die aansoeke om 'n vakante onderwyspos te oorweeg en 

die Direkteur te adviseer met betrekking tot die perman0 n= 

te aanstelling van onderwysers. 

9.4.3.3.4 Adviespade 

Vir die beroepskool (waar die ouers gewoonlik te ver van die skool 

af woonagtig is) kan die administrateur op aanbeveling van die 

Direkteur In advi~sraaG, bestaande uit ses, nege of twaalf 

1ede, aanstel. Die ampstermyn van die adviesrade is drie jaar. 

Die pligte van die adviesrade is dieselfde as di~ van die behecr= 
53) 	 ~~: 1~r;' 52. aoQS gewysig by Ordonnansi. 11 van 1969, artt. 2,8; Ordonnansi.12 van 1917, 

54) TRANSVAAL (Provinsiel. Onderwysdepart....nt. PZaaIIZiJuI best""'" I1<lft O>I<iI",,!;ri,,"';gtings 

(skoZe), p. 6. 
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~ 55)rade (kyk paragraaf 9.4.~.3.3) 

9.4.3.4 Samevatting 

Die beheerstruktuur het gedurende die tydperk 1967 tot 1979 geen 

radikale veranderinge ondergaan nie. Alle veranderinge was slegs 

daarop ingestel om by veranderende omstandighede aan te pas. Die 

belangrikste verandering was met betrekking tot die sentrale be= 

heer waar die Raad van Advies sedert September 1976 nie meer saam= 

gestel is nie. 

Soos dit die geval was voor 1967, is die beheer oor die provirsiale 

onderwys nog steeds in die hande van die Provinsiale Owerheid, 

met die Onderwysdepartement as uitvoerende administratiewe lig= 

gaam. Om die al groter wordende verpligtinge te hanteer, is die 

Onderwysdepartement in omvang uitgebrei. Alhoewel alle onderwys= 

besluite die goedkeuring van die Onderwysdepartement moet wegdra, 

word die ouers nie geheel en al van die onderwysbeheer uitgesluit 

nie. Die skoolrade, skoolkomitees, beheerrade en adviesrade word 

as p1aaslike beheerliggame behou om sodoende steeds die beginsel 

van ouerseggenskap in die onderwys te vergestalt en om die belang= 

stelling van die ouers in die onderwys van hulle kinders te b~hou 

en te verseker. Die beheerstruktuur oor die provinsiale onderwys 

in Transvaal kan met figuur 9.5 geillustreer word. 

55) Ibid., pp. 6-7. Vg!. ook TRANSVAAL (Provin.ie). OMcmnansie 29 van 1953, .rtt. .S-52. 
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FIG 9.5 Beheer' oor' die pr'ovinsiale onik1'Wys in Tmnsvaal, 1979 
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9.4.4 Beheel' OOl' die pl'ovinsiale onrierwys in die Ol'anje

Vrystaat, 1967-1979 

9.4.4.1 Inleiding 

In die Oranje-Vrystaat is daar gedurende die onderhawige tydperk 

belangrike veranderings in die provinsiale onderwysbeheerstruktuur 

aangebring. Di~ veranderings was hoofsaaklik op die gebied van 

die plaaslike beheer waar die skoolrade ontbind is en die skool= 

komitees deur beheerrade vervang is. 

9.4.4.2 "Sentmle' beheel' 

Die gesag oor die provinsiale onderwys in die Oranje-Vrystaat 

word deur die Minister van Nasionale Opvoeding aan die Administra= 

teur. bygestaan deur die Uitvoerende Komitee van die Provinsiale 

Raad oorgedra. Die Administrateur is verantwoordelik vir: 56) 

* 	 die voorsiening en instandhouding van genoegsame onderwys= 

fasi1iteite in die Oranje-Vrystaat; 

* 	 die beta1ing van hulptoe1aes aan onderwysinrigtings onder 

provinsia1e beheer (inrigtings met besondere op1eidings= 

prob1eme) ; 

* 	 die beskikbaarstelling van vervoer. 10sies en studiebeurse 

aan leerlinge en studente; 

* 	die voorsiening van lenings aan beheerrade van provinsiale 

skole vir bepaa1de goedgekeurde projekte; en 

* 	 die uitvaardiging van regulasies ten einde die verlangde 

vooruitgang van die onderwys te verseker. 

Die uitvoering van die onderwysbeleid. die eventuele voorsiening 
56) ORANJt-VRYSTAAT (Provinsie). O~.. 16 """ 1954, art. 2, soos gewysig by Ordonnansi. 

13 van 1969, art. 1; Ordonnansi. 13 van 1976. aI'tt. 1-2. 
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en instandhouding van doelmatige onderwysfasiliteite en die in= 

speksiewerk van die onderrig in die skole, is die verantwoordelik= 

heid van .die Onderwysdepartement met die Direkteur van Onderwys as 
57

permanente hoof uitvoerende onderwysbeampte. ) 

Die Administrateur is by magte om die provinsie vir administratie= 

we doe1eindes in skoolstreke in te deel en vir e1ke sodanige 

streek In persoon in die diens van die Onderwysdepartement aan te 

ste1. Di~ persoon tree as streekbeampte van die Departement in 

die betrokke streek op en is bebu1psaam om die administratiewe 

1as van die Onderwysdepartement te verlig. 5B ) Deur die aanvaar= 

ding van artike1 3A is die skoo1rade ontbind en het die streek= 

beamptes die taak van die eertydse skoo1raadsekretarisse oorge= 

neem. Hierdie bepaling het op 1 Oktober 1976 van krag geword. 59 ) 

Die organisasie-struktuur van die Onderwysdepartement van die 

Oranje-Vrystaat kan soos in figuur 9.6 voorgeste1 word. 

FIG. 9.6 	 Die "boonste" organisasie-struktuu:t' van die Ond2rwysd2= 

partement van die oranje-vPystaat60 ) 

Direktaur ... o.de...,1 
Pennanente hoof uitvoenmde "ondelV('(sbeamplI 

Vllkkuadig 	 Aclllliniatratief 

r--- --'1-----.1 

57) Ilnd., art. 

Adjullk . direkteur Adjullk • direk!eu, Adjullk • direkteur 
I beplBMing I Ikon/role} 

j 
I I 

Ond.rwy•• In.p.k. Slcool.i.lkundill" lIusiBir Slcoolbibliote.k. 
buffJ nil1g tOraet en Voorligtinf}S 

dj.ns 

3, soos ge"}'sig by Ordonnansie 22 van 1966, art. 2; Ordonnansie .. van 1967, 
art. 5. 

58) Ibid., art. lA, BOOS gewysig by Ordonnansie 13 van 1976, art. 3. 

59) ORAliJE-VRYSTAAT (Proyinsie). Ol'donntl>!S':. 13""" 1918, art. 3. 

60) Saamgestel uit die post••trul<tuur in ORANJE-VltYSTAAT (Proylnsie). Clnderwysdepartement • 
.lao.rtJereWq, 1918, pp. 4-5. 
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9.4.4.3 Beheerraae as plaaslike beheerZiggame 

Ingevo1ge die bepalings van Ordonnansie 13 van 1976 is die skoo1= 

rade as p1aas1ike beheer1iggame ontbind en is die p1aas1ike skoo1= 
61komitees vervang deur beheerrade. ) 

Vo1gens die gewysigde bepa1ings moet die ouers (woonagtig in die 

Oranje-Vrystaat) van die 1eer1inge uit eie ge1edere vir e1ke pro= 

vinsiale skoo1 'n beheerraad verkies. Die beheerrade bestaan uit 

vyf of sewe 1ede, soos wat die Administrateur bepaa1, en word vir 
, d k d" 	 62) D" • kn ty per van r1e Jaar saamgeste1. 1e p11gte van d1e e1 een 

63 van die onderskeie beheerrade is onder andere om: ) 

* 	 a1gemene beheer oor die skoo1geboue, terrein en koshuise 

ui t te oefen; 

* 	 die Direkteur te adviseer in verband met enige aange1eent= 

heid wat die welsyn van die 8koo1 kan raak; 

* 	ondersoek in te ste1 en aan die Direkteur vers1ag te doen 

insake skriftelike klagtes wat van ouers ontvang word; 

* 	 skenkings bedoel vir onderwysontwikke1ing te administreer 

en vir die doel van die skenking aan te wend; 

* 	 die name van geskikte app1ikante vir 'n vakante onderwys= 

pos aan die Onderwysdepartement vir finale goedkeuring en 

aallste1ling voor te le; en 

* 	 om enige ander verantwoordelikheid wat aan hom deur die 

Departement opgedra is, stipte1ik en noukeurig uit te voen 

9.4.4.4 Opsomming 

Gedurende die periode 1967 tot 1979 het die beheer oor die onder: 
51) ORANJE-VRYSTAAT(P""vinsie). Ordonnansis 13 lXm 1976 , art. 3. 


52) ORANJE-VRYSTAAT (Provins1e). Ordonnansis 18 lXm 1954, artt. ~-5, 1, soos gewysig by Ordon= 

nansie 13 van 1976* art.lt. 

63) 	 IUd., art. 1~, 5005 gewysig by Ordonnansie 13 van 1916, art. ~. 

392 



wys in die Oranje-Vrystaat belangrike veranderinge ondergaan. 
Die veranderinge Has op :lie gebied van die plaaslike onderwys:: 

beheer waar die skoolrade ontbind is. Hulle administratiewe ver= 

antwoordelikheid word daarna dellr streeksbeamptes vervul. Die 

ouers het epJer steeds 'n aandeel in die onderwysbeheer en wel 

deur middel van die beheerrade, wat op hulle beurt die skoolkomi= 

tees vervang het. Ten opsigte van die sentrale beheer het geen 

werklike veranderinee plaasgevind nie. Die Onderwysdepartement se 

taak het egter al hoe omvangryker geword, met die gevolg dat die 

struktuur-organisasie van die Departement verander moes word om 

by die veranderende ornstandighede aan te pas. Die beheerstruktuur 

oor provinsiale onderwys in die Oranje-Vrystaat word in figuur 9.7 

voorgestel. 

Kyk figuur 9.7 op bladsy 394. 

9.4.5 Beheer oOP die onde~Y8 in Natal, 1987-1979 

9.4.5.1 In~eiding 

Soos in die geval van Kaapland en Transvaal, het die onderwysbe= 

heel' in Natal geen struktuurveranderinge ondergaan nie. Kleinere 

wysiginge is wel aangebring om by die veranderende behoeftes aall 

te pas en om die nuwe eise wat ontstaan het, die ilo()f te bied. 

Die aandeel van die "sentrale'gesag en die plaaslike f,esal', in die 

onderwysbeheer kan soos volg voorgestel word. 

9.4.5.2 Die "8entl'a~e" beheer oop die onderuys in Natal 

Alle provinsiale onderwys in Natal staan onder die beheer van die 

Administrateur bygestaan deur die Uitvoerende Komitee van die Pro: 

vinsiale Raad). Die Administrateur is daarvoor verantwoordelik 
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rr; 9.7 Die struktuur waardeur die beheer oor pY'MinsiaZe onderuys 

in die OY'anje-Vrystaat uitgeoefen word, 1979 
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64)
om: 

* 	 skole, koshuise en ander onderwysfasiliteite te verskaf 

en in stand te hou ten einde die voorsiening van doelma= 

tige onderwys te verseker; 

* 	hulptoelaes toe te staan vir die daarstelling van bykomen= 

de onderwysfasiliteite; 

* 	behoorlik gestigte onderwysersverenigings en ouer-onder= 

wysersverenigings te erken; en 

* 	 om alle nodige stappe te neem om die ontwikkeling van die 

onderwys te verseker. 

Kragtens Ordonnansie 46 van 1969, soos gewysig, is die uitvoering 

van die onderwysbeleid opgedra aan die Natalse Onderwysdepartement 

met die Direkteur as permanentehoof uitvoerende onderwysbeampte.6~ 
Die verantwoordelikheid van die Natalse Onderwysdepartement word 

soos volg saamgevat: "Die funksies van die Departement is die 

uitvoering van alle werk wat vir die onderwys en die bevordering 

daarvan nodig is of daarmee in verband staan en die uitoefening 

van die bevoegdhede en pligte met betrekking tot onderwys waarvan 

daar in hierdie ordonnansie of enige ander wet en die regulasies 

melding gemaak word.,,66) 

Die organisasie-struktuur van die Onderwysdepartement, kan soos in 

figuur 9.8 skematies voorgestel word. 

64) NATAL (Provinsie). ~. 46 van 1969, art. 2. 

65) Ibid., art. 4, soos gewysig by Ordonnansie 33 van 1974, art. 3. 

66) Ibid., art. 5, sooo gewysig by Ordonnanoie 33 van 1974, art. 4. 
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FIG 9.8 	Die "boons te" organisasie-struktuur van die Natal-se Onder= 

wysdepartement6?) 
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9.4.5.3 	 Adviserende skoolkomitees en adviesrade as liggame ver= 

antwoordeUk vir ptaaslike ondenJysbeneer 

By alle provinsiale skole, uitgesonderd die skole vir beroepsge= 

rigte onderwys, moet daar adviserende skoolkomitees saamgestel 

word. Elke skoolkomitee word deur die ouers van die leerlinge 

verkies en die meerderheid van die lede van die betrokke skool= 

komitee moet ouers van die leerlinge van die skole wees. Elke 

skoolkomitee word vir 'n tydperk v.:m twee jaar verkies en die aan= 
67) NATAL (!'rovinsie). Ond."'Ysdepartement. TabeZl<I """ onds"",y•• tatistiek en iniigtinrJ, 197q 

p. 2. 
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tal lede word deur die ouervergadering bepaal. Die voorbehoud 

word gestel dat vir skole met minder as honderd leerlinge die 

ledetal minstens drie en hoogstens vyf moet wees en vir groter 
68)

skole moet die ledetal minstens vyf en hoogstens nege lede wees. 

D p 19 e van ~e s 00 om~tees ~s:. 69)~e · l' t d' k lk' 

* om sake wat die welsyn en doeltreffendheid van die skool 

raak, onder die aandag van die Direkteur te bring; 

om aanbevelings aan die Onderwysdepartement voor te le 

betreffende die aanstelling van skoolhoofde en adjunk

hoofde; 

* om vart tyd tot tyd in samewerking met die skoolhoof onder= 

soek in te stel na die toestand van die fisiese onderwys= 

fasiliteite en om enige tekortkominge aan die Onderwysde= 

partement te rapporteer; 

* om te help met die insameling van bykomende skoolfondse; 

en 

* om enige ander pligte te vervul wat deur die Direkteur 

aan die skoolkomitee opgedra mag word. 

By die skole vir beroepsgerigte onderwys word adviesrade saamge= 

stel. Die adviesrade word vir In tydperk van twee jaar saamgestel 

en bestaan uit hoogstens elf lede wat deur die Administrateur aan= 

gestel word. Die lede word soos volg saamgestel: drie lede word 

op grond van hul belangstelling in beroepsgerigte onderwys benoem; 

hoogstens drie lede word deur die ouers van die leerlinge verkies 

en hoogstens vyf lede word deur die Administrateur benoem om open: 

bare of ander belanghebbende liggame en organisasies te verteen= 

woordig. Die benoemde lede het In ampstydperk van drie jaar ter= 

wyl die verkose lede slegs vir twee jaar verkies word. 70 ) Die 
68) NATAL (Pro.insie). i?1'Om1lB;'ale X"",,;'.geIling 554 """ 1970, artt. 2-6. 


£9) Ibid., art. 9. 


70) Ibid., artt. 1~-18. 
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pligte van die adviesrade is dieselfde as die van die adviserende 

skoolkomitees. 71 ) 

9.4.5.4 apsomming 

In Natal is die beheer oor die provinsiale onderwys steeds, soos 

voor 1967, meer gesentra1iseerd as in die ander drie provinsies. 

Die Nata1se Onderwysdeparternent het naarn1ik wyer rnagte as die on= 

derwysdepartemente van die ander provinsies aangesien die p1aaslike 

beheer1iggame slegs adviserende, nie-wetlike 72 ) 1iggame is wat ook 

geen mede-seggenskap in die aanste11ing van onderwysers het nie. 

Die beheerstruktuur oor die provinsia1e onderwys word in figuur 

9.9 weergegee. 

Kyk figuur 9.9 op b1adsy 399. 

9.5 	 BEHEER OOR DIE ONDERWYS VERSKAF AAN DIE SKOLE ONDER DIE VER= 


ANTWOORDELIKHEID VAN DIE DEPARTEMENT VAN NASIONALE OPVOEDING 


9.5.1 Inl.eiding 

Gedurende die tydperk 1968 tot 1979 is daar twee groepe sko1e 

onder die beheer van die Departement van Nasiona1e Opvoeding 

(DNO), wat vir hierdie studie van be1ang is. Dit is die kinder= 

wetsko1e en die departementele sko1e vir buitengewone onderwys.73) 

9.5.2 Sentrale beheer 

Genoende soorte onderwys ressorteer direk onder die Minister van 
70 Ibid., art. 23. 


72) Ibid., art. 2. (Ni.......tlik. liggame is liggame sender uitvaerende gesag.) 


73) SUID -AfRIKA (Republiek). Depart.ment van Nasionale (lpvceding. Jo.arve!'S/,ag vi,. die ka= 

umdRrjaar 1978, pp. 3Q, 40. (Kinderwetskole is nywerheid- en verbeteringskcle en de: 
partementele skale vir buitengewone ondexvys is skole wat ten voIla onder die beheer van 
die ONO is en bedoel is vir verstandelik gest.remde en liggaaRllik geremdes.) I 
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FIG. 9.9 Die oncierwysbeheerstruktuur in Natal, 1979 
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Nasionale Opvoeding as die hoogste beleidbepalende en -uitvoerende 

gesag. Die l<1inister is verantwoordelik vir die bepaling van die on: 

derwysbeleid en vir die voorsiening van die nodige fondse ter 

finansiering van di~ soorte onderwys. 

Die uitvoering van die onderwysbeleid word deur die Minister van 

Nasionale Opvoeding oorgedra aan die Departement van Nasionale Op: 

voeding met die Sekretaris as permanente hoof uitvoerende beampte. 

Aangesien die Departement van Nasionale Opvoeding nie net vir die 

kinderwetskole en skole vir buitengewone onderwys verantwoordelik 

:is de, maar aangeleenthede soos miversi teitsonderwys, staatsargiewe, 

die Taaldiensburo, die Suid-Afrikaanse Raad vir Oorlogsgrafte, die 

Nasionale Filmraad en die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 

ook beheer, is die kinderwetskole en die departementele skole vir 

buitengewone onderwys aan die verantwoordelikheid van die Onderwy~ 

tak van die Departement van Nasionale Opvoeding opgedra. Die On= 

cel:'l·,ystak staan onder die beheer van die Direkteur van On~erwys as 
permanente hoof uitvoerende onderwysbeampte. Die Onderwystak is 
gevolglik spesifiek verantwoordelik vir die uitvoering van die 

onderwysbeleid, vir die voorsiening en instandhouding van die 

nodige onderwysfasiliteite en vir die professionele toesig 001" die 

onderwys wat aan kinderwetskole en departementele skole vir 
• cl k 74). I " b Ultengewone on erl>lys vers af word. Dle • boonste struktuur

organisasie van die Departement van Nasionale Opvoeding word in 

figuur 9.10 geillustreer. 

7q) SUID-AfRIM (Rep~liek). ao_nmnt8kenmsgMng R1859 run 1963, aM:. 2. Vgl. ook SUID
~fRIKA (RepubHek). Depart.ment van Nasionale Opvoeding. JOI1PVer'fllag vi,. die kaLenaer= 
Jaar 1978,t p. 24+ 
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FIG. 9.10 Die ''boonete'' organisallie -st:ruktlW.I' van die Departe= 
"1 d" 75)ment van Nas~ona~e Opvoe ~ng
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9.5.3 PLaasLike beheer oor die onderwys 

9.5.3.1 InLeiding 

Die tHnister van Nasionale Opvoeding (van 1948 tot 1967 bekend as 

die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap,is l<mgtens artikel 39 

van die Kinderwet, 1960 (Wet 33 van 1960), gemagtig om by die 

kinderwetskole rade van bestuur, bestaande uit drie tot nege lede, 

saam te stel om die plaaslike beheer oor die skole waar te neem/6) 
75) SUID-AFRIlCA (Republiek). Departe...nt van M ....ionale Opvoediog. ;~Nlaq vir dis Kaum= 

derjClCU' 1978, p. 2~. 

76) SUID-AFRIlCA (Unie). Jlst 33 van 1960, art. 39. 
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Die Minister word ook kragtens artikel 3 van die Wet op Onderwys= 

dienste, 1967 (Wet 41 van 1967), gemagtig om adviesrade by die de= 

partementele skole vir besondere onderwys saam te stel. 77 ) 

9,5 ,3.2 Rade van bestuur vir die kinderue tsko le 

Die landdroste vir die distrikte waarin die betrokke skole gelee 

is, is lede van die rade van bestuur. Die ander lede van die on= 

derskeie rade van bestuur word deur die Minister aangestel uit 

persone wat besondere belang by die skole het. Personeellede van 

'n betrokke skool mag egter nie op di~ skool se I'aad van bestuur 

dien nie. Die ampstermyn van die lede van die rade is drie jaaI', 
78maar hulle kan weeI' vir veI'dere dienstermyne aangestel word. ) 

D ~e I'a e van estuur ~s om: 79 )· l' d' db'~e 	p ~gte van 

* 	 die Sekretaris van Nasionale Opvoeding (vanaf 1948 tot 

1967 bekend as die Sekretaris van Onderwys, Kuns en Weten= 

skap) te adviseeI' met betrekking tot die beplanning van 

kursusse, die beplanning, oprigting en gebruik van geboue 

met be trekking tot enige aangeleentheid wat die algemene 

welsyn van die skool raak; 

* 	die verslae van die prinsipaal en die inspekteurs te 001'= 

weeg en die Sekretaris van Nasionale Opvoeding te adviseer 

insake enige aangeleentheid wat uit die verslae vooI't= 

spruit; en 

* 	 om van tyd tot tyd 'n lid van die raad aan te wys om die 

skool te besoek en om 001' enige saak wat die belange van 

die skool raak, skriftelik verslag aan die raad van be= 

stuur te doen. 
77) 	 SUJIl-AFRlKA (Republiek). lI,t 41 V<III lSB?, art. 3. 

78) SUrll-AFRIKA (Republiek). Goa.uI""""ts~~"II RIBSS V<III 191J3.artt. 3-5. 

79) Ibid. art. 8. 
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9,5,3,3 	 Die adviesmdB van dBpartementeZe skoZe vir buitengeUJone 

ondBr'fJys 

Die :3dviesrade van die departemente1e sko1e vir buitengewone onder= 

wys word deur die Minister van Nasiona1e Opvoeding vir 'n tydperk 

van drie jaar aangeste1 en bestaan uit minstens vyf 1ede. Die 

lede kan na verstryking van hu1 ampstermyn weer aangeste1 word 

en bestaan uit persone wat be1ang het by die sko1e vir buitenge= 

wone onderwys, byvoorbee1d verteenwoordigers van we1synsorganisa= 

, 80) 	 D' l' d' d' d' d' lfd d'' s~es. le p ~gte van ~e a v~esra e ~s ~ese e as ~e van 

die rade van bestuur van die kinderwetskole,81) 

9.5.4 Opsomming 

Die kinderwetskole en die departementele skole vir buitengewone 

onderwys ressorteer direk onder die beheer van die Departement 

van Nasionale Opvoeding wat verantwoordelik is vir die sentrale 

beheer oor die sko1e. Die Departement van Nasionale Opvoeding 

het uitvoerige beheer oor die sko1e en a1le onderwysbesluite en 

-ontwikke1ings is van die Departement van Nasiona1e Opvoeding af= 

hanklik. Die ouers van die skole onder beheer van die Departe= 

ment van Nasionale Opvoeding word in die plaaslike onderwy~beheer 

verteenwoordig deur die onderskeie rade van bestuur en adviesrade, 

Die plaaslike onderwysbeheerliggame word deur die lHnister van 

Nasiona1e Opvoeding aangestel, aangesien die ouers van die leer= 

linge van di~ skole nie in die onmidde1like omgewing van die 

skole woonagtig is nie. Die taak van di~ plaaslike beheer1iggame 

is ook hoofsaaklik adviserend van aard. Geen werk1ike magte is 

aan die 1iggame opgedra nie. Die beheer oor die sko1e onder be= 

heel' van die Depal'tement van Nasiona1e Opvoeding is gevolglik in 

eo) SUIll-AFRlKA (Republiek), Gt;e""'''''''ntskB1lni.gM1I(J 112414 """ 1968, artt, 2-4. 

ell Ibid., art. 12. 
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In groot mate gesentraliseerd. Die struktuur verantwoordelik vir 

die beheer oor die onderw~s by die onderhawige skole word in 

figuur 9.11 gegee. 

FIG. 9.11 Die beheel' oar die kinderwetskole en depal'tementele 

skole vir bui tengewone onderwys 
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9.6 SAMEVATTING EN KRITIESE BESKOUING 

In 1967 is drie belangrike onderwyswette uitgevaardig, naamlik die 

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

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

die Wet op Onderwysdienste (Wet 41 van 1967), wat In invloed uit= 

geoefen het op die beheer oor Blanke-onderwys in die Republiek van 

Suid-Afrika. Deur hierdie wette word die huidige verhouding tus= 

sen die sentrale regering en die provinsiale owerhede ten opsigte 

Van die onderwysbeheer bepaal. In die Het op die Nasionale Onder= 

wysbe1eid, 1967 word bepaal dat die verantwoordelikheid vir die 

vorming van In nasionale onderwysbeleid by die Minister van Nas= 

ionale Opvoeding berus. Volgens die bepalings van die Wet moet 

die Minister, na oorlegpleging met die NOR (voorheen die NAOR) 

en die verskillende Adrninistrateurs, die onderwysbeleid bepaal. 

Die Minister bepaal die onderwysbeleid binne die raamwerk van die 

tien beginse1s wat in Wet 39 van 1967 vervat word. 

Nadat daar deur rnidde1 van die Wet op Gevorderde Tegniese Onder= 

wys, 1967 gepoog is om In horisontale verde1ingslyn tussen die 

sekondere en tersiere onderwys te bewerkstel1ig, word die verant= 

woorde1ikheid vir die irnplementering van die nasionale onderwys= 

beleid op In horisontale wyse tussen die verski11ende onderwys= 

owerhede verdeel. Die horisontale verdelings1yn is die einde van 

standerd tien. Volgens hierdie veroeling is die provinsiale onder= 

wysdepartemente, op enkele uitsonderings na, verantwoordelik vir 

alle pre-prirnere, primere en sekondere onderwys. Die uitsonder= 

ings is die buitengewone onderwys en die sogenaamde kinderwetskole 

wat, vanwee hu11e besondere aaI'd , onder die beheer van die Depar= 

tement van Nasionale Opvoeding val. Die Departernent van Nasionale 
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Opvoeding is verder verantwoordelik vir die implementering van die 

nasionale onderwysbeleid ten opsigte van tersiere onderwys en die 

onderwys aan nie-skoolpligtiges. Onderwyskolleges ressorteer 

egter steeds onder die beheer van die provinsiale onderh~sdepar= 

temente. 

Wat die onderwysbeheerstrukture betref, waardeur die verhouding 

tussen die owerhede en die ouers aangetoon word, is daar in Kaap= 

land, Transvaal en Natal geen wesentlike veranderinge in die 

strukture aangebring nie. Die enigste veranderinge was daarop ge= 

mik om die werksaamhede van die onderafdelings van die verskillen= 

de strukture beter te laat funksioneer. In die Oranje-Vrystaat is 

die skoolrade in 1976 ontbind en is hulle taak deur streeksbeamp= 

tes oorgeneem. Die name van die plaaslike skoolkomitees is ter= 

selfdertyd na beheerrade verander. Die naamsverandering het egter 

nie belangrike veranderinge in die pligte van die beheerrade ten 

opsigte van die pligte van die vorige skoolkomitees teweeggebring 

nie. Uit die onderskeie verantwoordelikhede van die sentrale 

owerhede en die plaaslike beheerliggame blyk dit dat die groot= 

ste verantwoordelikheid en gesag by die sentrale owerhede le en 

dat daar van ouerseggenskap weinig tereg kom. In Belangrike 

maatreel wat die ouerseggenskap bevestig is egter die feit dat 

die plaaslike beheerliggame in Kaapland, Transvaal en die Oranje

Vrystaat steeds die reg het om onderwysers vir vakante onderwys= 

poste aan te beveel, alhoewel die finale goedkeuring en aanstel= 

ling by die sentrale onderwysowerhede berus. Dit is In beginsel 

hierdie wat sedert die beginjare in die onderwysbeheer van die 

drie provinsies toegepas is en dus op besondere historiese 

gronde berus. Terselfdertyd is dit ook in ocreenstemming met die 

Christelik-Reformatoriese lewensbeskouing waarvolgens die ouers, 
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wat primer verantwoordelik is vir die opvoeding van hulle kinders, 

geregtig is daarop om die onderwysers aan te beveel vir aanstel= 

ling. In Natal is die plaaslike skoolkomitees slegs adviserend 

van aard en het die ouers nie die reg om onderwysers vir aanstel= 

ling aan te beveel nie. Die bepaling berus weer eens op his= 

toriese gronde, aangesien die onderwysbeheer in Natal voortdurend 

sterk gesentraliseerd was en daar veral v~~r Uniewording onder 

die Britse bewind geen seggenskap aan die ouers oorgelaat is nie. 

Die huidige praktyk in Natal stam dus uit die deistiese lewensbe= 

skouing van die Britse owerheid, op grond waarvan die owerheid 

vry was om, ter bereiking van die onderwysdoelstelling, die ouer= 

seggenskap uit te sluit en die beheer in die hande van die staat 

te sentraliseer. 

Weens die toenemende vraag na georganiseerde onderwys gedurende 

die afgelope dekade het die organisasie van die vyf onderwysdepar= 

temente uitgebrei ten einde aan die nuwe eise te voldoen. Die 

oorvleueling op di~ gebied word veral treffend geillustreer wan= 

neer die struktuur-organisasie van die verskillende departemente 

ontleed word. By elkeen van die onderwysdepartemente bestaan die= 

selfde onderafdelings om die nasionale onderwysbeleid te imple= 

menteer. In baie van die afdelings, byvoorbeeld die onderwys= 

buro's en die afdelings vir onderwysbeplanners word dieselfde werk 

gedoen sodat duplisering, oorvleueling en ongesonde wedywering 

veral met betrekking tot peil van onderrig en onderwysfasiliteite, 

met groot finansiele implikasies, algemeen voorkom. 
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