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OPSOMMING 

DIE GESAGSVERHOUDING TUSSEN DIE ONDERWYSER EN SY WERKGEWER 

Die gesagsverhouding tussen die onderwyser en sy werkgewer (d.i. die 

onderwysdepartemcnt sowcl as die bcstuursliggaam van die staatsondersteunde skool) 

is bestudeer. 

Hierdie gesagsverhouding is vanuit onderwysrcgtelike sowel as administratiefregtelike 

beginsels bespreek om te verseker dat die onderwyser wei oor sekere regie, 

verpligtinge, voorregte en vryhedc beskik. 

Verder is daar 'n empiriese ondersoek geloods na die kennis waaroor die onderwyser 

beskik ten opsigte van sy verhouding met sy werkgewer. In hierdie vraelys is daar 

enkele meningsopnames ten opsigte van die dienskontrak en die 

indiensnemingsonderhoud gemaak. 

Die kennis waaroor die onderwyser beskik ten opsigte van sy gesagsverhouding teenoor 

sy werkgewer hlyk 'n groot leemte te wees. 'n Behoefte is vanuit die empiriese 

ondersoek geldentifiseer dat daar meer klem op onderwysregtelike aspekte rakende 

die gesngsvcrhouding gegee moet word. Dnarhy is die ondcrwyscr ook meer gedienstig 

om 'n geskrewe dienskontrak te annvaar. Tydcns die indiensnemingsonderhoud is daar 

ook enkele aspekte gcldentifiseer waaraan vera! die hestuursliggaam van die 

staatsondersteunde skool aamlag kan gee om die keuse vir die pos so doeltreffend as 

moontlik te maak. 

Laastens is 'n samevatting ten opsigte van die literatuurstmlie sowel as die empiriese 

ondersoek gegee. Sekere gevolgtrekkings is gemaak wat aanhevelings na aanleiding van 

die navorsing sowcl as aanbevelings vir verdere navorsing voorhou. 
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SUMMARY 

THE AUTHORITY RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHER AND HIS 

EMPLOYER 

The authority relationship between the teacher and his employer namely, the 

Department of Education as well as the governing body of state-aided schools, has 

been studied. 

The authority relationship was studied from the viewpoint of educational law as well as 

administrative law. This enable the teacher to have secured rights, obligations, 

privileges and liberties. 

An empirical study has been done to determine the knowledge of the teacher regarding 

his relationship with his employer. Opinion survey has been conducted with regard to 

the contract of service as well as the employment-interview by means of a 

questionnaire. 

There seems to he a lack of knowledge regarding the authority relationship between 

the teacher and his employer. The questionnaire identified that more emphasis must be 

put to educational law principles with regard to the authority relationship. A written 

contract of service which is signed both by the teacher and his employer is also a 

favourable consideration. There are certain aspects of the employment interview which 

were iderllifil.'d to improve the quality of <kdsion-making by the governing body of 

state-aided schools. 

Finally, a summary was made from the literature study and the empirical study. Certain 

conclusions and recommendations were then made concerning this study as well as any 

future research. 
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1 

ORicNTERING 

1.1 INLEIDING 

Een van die mees hasiese verhoudingc waarin die mens staan, is die 

gesagsverhouding. Waar hierdie gesagsverhouding nie sinvolle vergestalting kry nie, 

tree chaos en anargie in (Van der Walt & Dekker, 1983:279). Hierdie 

gesagsverhouding veronderstel gesagsdraers en gesagsvraers. Elk is met eiesoortige 

gesag heklee wat met groot omsigtigheid en verantwoordelikheid tot uitvoer gehring 

moet word (Vander Westhuizen, 1986:11). 

Met die uitvaarcliging van die Wet op Ondcnvysaangclccnthcdc (Adrninistrasie 

Volksraad), 1988 (Wet 70 van 1988) staan die onderwyser in 'n tweeledige 

gesagsvcrhouding, rwamlik teenoor die onderwysdeparterncnt en die hestuursliggaam 

van die staatsondersteunde skool. Vir die doeleindes van hierdie skripsie sal 'n 

algemene verwysing na die wcrkgcwcr na die onderwysdepartement sowel as die 

bestuursliggaam van die staatsondersteunde skool verwys. 

Die onderwysreg word gekenmerk deur 'n ongelyke gesagsverhouding tussen twee 

regsubjekte, naamlik die onderwyserwerkgewer en die onderwyser. Die werkgewer, as 

regsuhjek, is met hoer gesag beklee en het die reg om op 'n dwingende wyse teenoor 

'n onderwyser op te tree, aangesien onderwys in puhlieke belang en nie in individuele 

belang geskied nie (Bray, 1988:22). 

As gevolg van hierdie ongelyke gesngsverhouding tussen die onderwyser en die 
werkgewer ontbreek die volle wilsooreenstemmlng vun ulhei purtye met die sluiting 

van die dienskontrak. Ann die onderwyser word 'n hep:wlde status toegeken, gekoppel 

aan sekere regte, verpligtinge, voorregte en vryhede, mnar hy het geen of beperkte 

hcdingingsmag (Van Wyk, 1Wi7a:4X). 

Die werkgewer is verantwoordelik vir die juridiese harmoniering van die belange 

hinne die onderwysstelsel, veral ten opsigte van medeseggenskap, inspraak en 

koordinering (Van Wyk, 19H7a:29). Dit word egter bemoeilik deur die ongelyke 

gesagsverhouding tussen die onderwyser en sy werkgewer (Bray, 1988:21). 

Die onderwyser, binne die onderwysstelsel, beskou en aanvaar dat die gesagspersoon, 

op grond van sy posisie, die reg het om hom tot groter doeltreffendheid te rig 

(Gorton, 1983:517}. 
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Hierdie gesagsposisie kan in so 'n mate mishruik word dat vcrskuilde tuggevalle na 

vore kom wat volgens die hasiese reels van natuurlike geregtigheid juridies 

onhoudhaar is. In hierdie geval tree die werkgewer dissipliner teenoor 'n onderwyser 

op deur hyvoorheeld van verplasing en rangverlaging gehruik te maak, sonder dat die 

voorgeskrewe tugmaatreels gevolg is en aan die reels van natuurlike geregtigheid 

voldoen is (Van Wyk,19R2: 57). Die saak van Van Coller v Administrator, Tramvaal 

1960( I) SA 1/0(1) (vgl. Bylaag A) is 'n sprckende voorbeeld hiervan (Prinsloo & 

Beckmann, 19R7:1R9). 

In 'n studie deur Van Wyk (1987b:27-49) oor die juridiese vakkomponent van 

onderwyseropleiding in die RSA hlyk dit dat die klem tydens onderwyseropleiding 

hoofsaaklik op juridiese reelings rakende onderwys- en skoolbestuur, didaktiese en 

opvoedkundige aangeleenthede gele word. 

As gevolg van onvokloende opleiding beskik die onderwyser nie oor genoegsame 

kennis om die volgende te kan hanteer nie: 

Die onderwyser is nie voldoende toegerus om juridiese sake korrek te kan 

hanteer nie (VanWyk, 19R7b:51-53). 

Die onderwyser gebruik nie die regte kanale om 'n klagte te I~ of te besleg nie 

(Cawood el a/., 191\0:13). 

Die onderwyser is nie daarvan hewus dat daar van ongeoorloofde maniere 

gebruik gemaak word om teen hom op te tree nie (Wiechers, 191\4:266). 

Uit die voorafgaande hlyk die probleem van hierdie navorsing rondom die volgende 

twee vrae te wentel: 

1.1.1 Wat is die aard en wese van die gesagsverhouding tussen die onderwyser en sy 

onderwyserwerkgewer? 

1.1.2 Wat is die onderwyser se juridies-akademiese kennis rakende die 

gesagsverhou<ling tusscn die onderwyser en sy onderwyserwerkgewer? 

1.2 IHE I>OEL VAN IHE NAVOI(SING 

In hierdie navorsing word gepoog om: 

1.2.1 te bepaal wat die gesagsverhouding tussen die onderwyser en die 

onderwyserwerkgewer is; en 
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1.2.2 die juridies-akademiese kennis van die onderwyser rakende die 

gesagsverhouding tot die onderwyserwerkgewer te hepaaL 

1.3 NAVORSINGMETODES 

1.3.1 Uteratuurstudie 

Ten einde hogenoemde doelstellings te hereik is van 'n literatuurstudie (primere en 

sekondere hronne) gehruik gemaak om die jongste sieninge oor die gesagsverhouding 

te bepaal. Gegewens wat so ingesamel is, is hetekenisvol geevalueer, waarna tot 

enkele gevolgtrekkings gekom is. 

'n ERIC-soektog is onderneem met hehulp van die volgende trefwoorde: "government 

school relationship, teacher administrator relationship, power structure, education 

work relationship, employer employee relationship, administrative organization, 

bureaucracy, authority". Meer resente tydskrifartikels is vanaf 1989 aangevra. 

1.3.2 Empiriese ondersoek 

'n Gestruktureerde vraelys, gekoppel aan praktykgerigte prohleme, is aan al die 

blanke Afrikaanse staatsondersteunde (Model-C) sekondere skole in die Wes· 

Transvaal Streck (N = 19) uitgestuur om die juridies-akademiese kennis van die 

onderwyser ten opsigte van sy gesagsverhouding met die onderwyserwerkgewer te 
bepaal. Die keuse vir hierdie teikengroep was die var'ierende grootte van die skole, 

die hoeveelheid skole wat nahy gelee is en die maklike bereikhaarheid daarvan in 

hierdie betrokke streek. 

Daar is van ewekansige steekproefneming gebruik gemaak om slegs agt skole te 
identifiseer om aan die empiriese ondersoek deel te neem. AI die onderwysers, dit 

sluit in hoofde, ;1djunkhoofde, dcpartemcntshoofde en onderwysers, van die betrokke 

skole het die vraelys voltooi. 

Die data wat van die vraelyste verkry word, is met behulp van die hoofrekenaar van 
die PU vir CliO ingesleutel en verwerk. Die SAS (Statistical Analysis Systems) 

rekenaarpakket is gebruik by die verwerking van die data. 

1.4 TERREINAFUAKENING 

In hierdie navorsing is onderwysers (dit sluit in onderwysers, departementshoofde, 
adjunk-hoofde en hoofde) van blanke Afrikaanse staatsondersteunde sekondere skole 

in die Wes-Transvaalstreek betrek. 
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1.5 TERREIN VAN IHE STUIHE 

Samevattend word die terrein van die studie waarin die onderhawige studie gestel is, 

in Figuur 1.1 voorgestel. 

Flguur 1:1: Ole relkwydte van die studle (Oosthulzen & Bondeslo, 1988:15) 

UNIVERSELE WERKLIKHEID 

JURIDIESE WERKLIKHEID 

WERKLIKHEIOSINSETTE 

Onderwyser 

-Kind 
verhouding 

Personereg 
Familiereg 
Strafreg 
Kontraktereg 
ensovoorte 

Onderwyser 

-Ouer 

verhoudlng 

1.6 VOORUITSKOUING 

Onderwyser 

-Onderwys

bestuurder 

verhoudlng 

PEDAGOGIESE WERKLIKHEIO 

WERKLIKHEIDSINSETTE 

Ortopedagoglek 
Soslopedagoglek 
Onderwysbestuur 
Fundementele pedagoglek 
ensovoorta 

ONDERWYSER 

-WERKGEWER 

VERHOUDING 

Onderwyser 

-Onderwys

professle 

verhoudlng 

In lloofstuk 2 word die :wrd en wesc van die gesagsverhouding tussen die onderwyser 
en sy werkgewer van nader beskou. Aspekte wat in hierdie hoofstuk aandag sal geniet 

is: 
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• 

die hegronding van gesag in die onderwysstclsel; 

onderwysregte!ike gesagsdeterminante in die onderwysstelsel; 

die administraticfrcgtdikc gcs;1gsvcrhomling; 

adrninistratiewe onderwyshandelinge; 

staatsaa nspree kl i kheid; 

delegering van gesag; 

aanstcllings; en 

diensheeindiging. 

Hoofstuk 3 word gcwy aan die empiriese navorsing wat die interpretering van data 

insluit. 

lloofstuk 4 word afgc~taan aan 'n samevatting, gcvolgtrckkings en aanhevelings ten 

opsigte van die afgehandelde navorsing sowel as vir verdere navorsing. 
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2 

DIE AARD EN WESE VAN DIE GESAGSVERIIOUntNG TlJSSEN 
DIE ONDERWYSER EN SY WERKGEWER 

2.1 INLEIJ)JNG 

In die vorige hoofstuk is tlaar kortliks na die motivering en die navorsingsontwerp 

van hierdie studie gckyk. In hierdie hoofstuk gaan tlaar gepoog wort! om tleur 

mitltlel van 'n literatuurstutlie die aartl en wese van die gesagsverhoutling, 

waarbinne die ontlerwyser met sy werkgewer staan, te tlcurgrontl en enkele 

gevolgtrekkings ten opsigte van hiertlie gesagsverhoutling te maak. 

Die mens en die wereltl waarin hy woon is as suhjekte aan Got! se soewereiniteit 

ontlerworpe wat vergestalting vim! in sy ewige onverantlerlike wette. Hiertlie 

heginsel, in die vorm van norme en reels, is tleel van die mens se heheersingsoptlrag 

(Van tier Westhuizen & Oosthuizen, 1989:747). 

Die leefwereld van die onderwyser wort! aan bepaaltle gesagsterreine en 

gesagsverhoudings geken (l'otgietcr, 1990: 108). Die ontlerwyscr het nie net met 

leerlinge te make nie, maar ook met kollegas, die skoolhoof, die ouers, en vele 

meer. Dinne hierdie verskeitlenheitl van verhoutlinge kan harmonic slegs realiseer 

indien die ontlerwyser op hoogte van aile partye se bevoegtlhcde ten opsigte van die 

ontlerwys is. I Iierdie hcvocgdhetlc wort! in verskillentle onderwyswette, regulasies, 

tlepartementele handleidings en omsendhriewe uiteengesit (VanWyk, 1982:15). 

Die Departemcnt Onderwys en Kultuur, Atlministrasie: Volksraatl (hierna DOK 

(A:V)) het vyf beginsels vir onderwysvoorsicning vir staatsonderstcumle (Model C-) 

skole uitgespel, naamlik (DOK (A:V), 1992:1 ): 

Dienslewering 

Moedertaalonderwys 

Kultuurgchonde onderwys 

Gcdiffcrcnsiccrdc ondcrwys 

Omkrwysvoorsicning vir lccrlingc uit die tradisionclc en/of natuurlikc 

vocdingsgcbicd van 'n hcpaaldc skool. 
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2.2 IHE UEGIWNIHNG VAN GESAG IN DIE ONUERW\'SSTELSEL 

Die Christenonderwyser het verleende. ontvangde en wettige gesag en hly in die 

uitoekning daarvan verantwoordclik teenoor God, sy mcerdcres en minderes 

(Romeinc 13:1; Vander Walt & Dekker, 19113:247). 

Die gesagsverhouding, een van die basiese verhoudinge waarin die mens staan, is 

onderworpe aan orde en gchoorsa:unheid. Waar 'n gehrekkige gesagsdraer· 

gcsagsvraervcrhouding tcenwoordig is, tree chaos en :lllargie in (Van der Walt & 

Dekker, 19113:279). 

Gesag is 'n reg wat aan 'n persoon toegeken word om 'n opdrag uit te voer en word 

onderskei van mag wat die intrinsieke geestelike vermoe is om ander persone se 

gcdrag, gesindhcid of hcsluitc tc hci'nvloed (Oosthuizcn, I ()92:511). 

In elke samelewingsverhand, wat sy eie waardes en norme ontwikkcl, is daar die wat 

lei en heheer en die wat volg, wat verseker dat eenheid in die sosiale mde van die 

gemeenskap hewerkstellig word (Chamhers, 19111: 1·5). 

Die gesagsdracr-gesagsvraerverhouding kun slegs tot volle uiting kom us duar 

vertroue tussen die gesagsdraers en gesagsvmers is (Vnn der Wnlt & Dekker, 

1983:2113). Daarom maak die gesagsdraer van reels en regulusies gehruik om die 

wyse van lewe van die gesagsvraer te reel of te reguleer (Van der Westhuizen & 

Oosthuizen, 19119:746). Vir die ondcrwyser heteken dit dat 'n goeie en gesonde 

gesagsverhouding tussen die onderwysdepartement, die hestuursliggaam en die 

onderwyser ontstmm (Darnard, 19i!4: 175; Potgieter, 1990: 103). 

Gesag is derhalwe 'n reg tot doelwithereiking en sukses en suksesvolle aanwending 

hiervan lei llaartoe dat onderwyscrs en hoofde saam 'n professionele kultuur in die 

skool kan skcp (Lieberman, 1Wii!:653). 

Om te verscker dat 'n profcssionclc kultuur in die skool gcskep word, moet daar 

vervolgcns duidelikheid verkry word om wic die werkgcwer van die onderwyser is. 

2.3 I)IE WERK<;EWElt VAN l>IE ONilERWYSER IN I)IE STAATSONHER· 

STEtlNilE Sl\:001. 

Dit hlyk uit hepalings van die Wet op Ondcrwysaangelecnthede (Wet 70 van 19811) 

(hierna genoem "die WET') dat die Onderwysdepartemcnt sowcl as die 

hestuursliggaam van die st;l;llsondersteunde skool (vgl. paragraaf 2.5.3.2) die 

werkgewer van ondcnvyspersoneel in die staatsondersteunde skool is. 
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Enkele van die funksies wat <leur die Ondcrwysdcpartcmcnt volvoer word, is 

byvoorbeeld soos volg: 

Die instclling van poste en die hehcer van diensstate hinnc die departement 

(Artikel 66); 

die diensstate en diensvoorwaardes (wat onder andere voordele sons 

salarisse en verlof insluit) van die onderwyser, in gesuhsidieerde poste, word 

deur dk minister hepaal (Artikd 66- (•tl); 

die instelling van 'n staatsondersteumle skool word deur die minister behartig 

(Artikel 29). Hy het egter ook die gesag om 'n staatsondersteunde skool weer 

te sluit indien hy van mening is dat die skool nie in belang van die onderwys 

aangewend word nie (Artike131A): en 

benewens die departementele heheerfunksies van die 

Onderwysdepartement, word die bestuur, beheer en die uitvoerende gesag 

van die staatsondersteunde skool deur die WET aan die betrokke 

hestuursliggaam toegeken (Artikel 31 ). lnbegrepe hierby het die 

bestuursliggaam onder andere die gesag om (onderworpe aan die vooraf 

verkrei! gocdkl•uring van dil' minister) omlcrwyscrs hy die hctrokke skool mm 

te stel, te bevorder of te ontslaan (Artikcl 97). 

Die hoof van 'n staatsondcrsteunde skool is die sentrale skakel tussen die 

DOK(A:Y), onderwysadviseurs (heheer en vakkundig), onderwysers, leerlinge, die 

hestuursliggaam, oucrs en die gemeenskap (DOK (A:V),I992:22). 

Die gesagsverhouding tussen die ondcrwyser in die staatsondersteunde skool en sy 

werkgewer word skcmaties in figuur 2.1 voorgestel. 

Flguur 2.1: Ole onderwyser se gesagsverhoudlng tot sy werkgewer 

I!'==O=N=D=E=R=W=Y=S=D=E=P=A=R=T=E=M=E=N=T=d ----l 
BESTUURSUG,GAAM! II 

II 
ONDERWYSER 

II 
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Die onderwyser en sy werkgewer (d.i. die onderwysdepartement en die 

bestuursliggaam van die staatsondersteunde skool) se regsposisies moet derhalwe 

duidelik wees om te verseker dat 'n gesomle en professionele onderwyskultuur 

geskep kan word. 

Die regte waaroor elkeen van hierdie partye heskik word vervolgens vanuit 'n 

juridiese oogpunt beskou. 

2.4 ONIJEI{WYSREGTEUKE GESAGSDETEni\HNANTE IN J)JE 

ONI>ERWYSSTELSEL 

Een van die belangrikste kenmerke van die regswetenskap in die algemeen is dat dit 

die leefwereld van die mens orden (Oosthuizen & Bondesio, 191\i\:14; Van Wyk, 

19R7a:ll) deur die hepaling van wedersydse kompetcnsies, regte en vcrpligtinge van 

die mens (Van Wyk, 191\2:15). Dit geskied deur middel van die skepping van 

strukture, die tocwysing van take, die vcr!.:ning van gcsag, die an>akening van 

bevoegdheidsterreine, die harmoniering van regte en die herstel van orde waar dit 

versteur word (VanWyk, 1987b: 13). 

Die reels van die onderwysreg hepaal die wyse van !ewe in die onderwys (Van der 

Westhuizen & Oosthuizen, 19H9:746). Daardeur word verseker dat daar 'n balans 

tussen die vryheid van die individu en die openhare helang gehandhaaf word 

(Hosten et al., 1979:680) en die heginsel van redelikheid, hillikheid en regverdigheid 

tereg kom (J>otgiet.:r, 199(); lh!J). 

Bier is regskennis vir die onderwysleier van groot helang aangesien hy sy regskennis 

kan gehruik, nic net om rcgsgedingc tc vcrmy nic, maar ook om ondergeskikte 

wetgewing sodanig te implementeer dat heleidmaking makliker geskied {Dogotch, 

1Wlii:X6; Eiler, 1989:26). Die onderwyshcstuunlcr moct dcrhalwc rckening hou met 

juridiese sowel as hcstuursheginsels (Van dcr Westhuizen & Oosthuizen, 1989:743) 

sonic sal die ondcrwyscr nic 1kurgaans profcssionccl kan optrcc nic (Oosthuizen & 

Dondesio, 19118:211-29). 

Verder vereis die professioncle gedragskode dat die onderwyser van die regsreelings 

wat op die onderwys hetrckking het, kcnnis moet dra (VanWyk, 1987h:6). 

2.4.1 ()ie docl vnn die ondcrwysrcg 

Die doel van die ondcrwysrcg is om orde hi nne die onderwysstelsel te weeg te bring 

(Venter, 1985: 137; Wiechers, l'll\4: I). 
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Die gesag wat deur die minister gcdelcgcer is (kyk paragraaf 2.3), is 'n tipiese 

ordcrccling om te vcrsckcr dat 'n gcsondc gcsagsverhouding tussen die onderwyser 

en sy werkgewer tot staml sal kom. 

2.4.2 Die wcsensaard van die ondcrwysreg 

Sinkerne soos vergelding, orde of ordening, harmoniering en ampshediening is 

gehruik om die omlerwysreg te omskryf, maar is cgter nie voldoende om die wese 

van die ondcrwysrcg tc tipecr nic (Van dcr Wcsthuizen & Oosthuizen, 1989:743-

746). 

Vergelding, ordening en harmoniering hi nne die onderwysreg dra daartoe by dat die 

belange van die verskillende regsubjekte heskerm word ten einde geborgenheid in 

die onderwysstelsel te ontwikkcl (Van der Westhuizen & Oosthuizen, 1989:747). 

Hierdie gehorgenheid skep nie net 'n veilige ruimte vir die opvoedeling nie, maar 

skcp ook 'n vcilige ruimte vir Jic harmoniesc fungering van die 

onJerwyser /werkgewer verhouding. 

Die Witskrif oor Onderwysvoorsiening ( 19X3: par. l) en die Wet Ol> Nasionale 

ncleid vir Algcmenc Ondcrwyssakc 76 van l'J84 bcpaal dat die Staat daarvoor 

vemntwoordelik is om die geestelike en materiele welsyn van die landsburgers te 

verseker. Daarvoor is dit egter nmlig dat die toepaslike infrastrukture, ook op 

onderwysvlak, geskep word om 'n ordelike samelewing tot stand te laat kom en in 

stand te hou (l'rinsloo & Bcrkmann, l'lX7:4). 

Onderwysers moet kcnnis van en insig in regsheginsels en regsrcels he, omdat (Van 

Wyk, 19S2: 14-17): 

• 

tlie onderwyser nie op 'n harmoniese wyse met sy kollegas kan saamwerk as 

hy nie op hoogte van die betrokke persone en instansies se bevoegdhede is 

nie; 

regulasics en prosedures in verhand mel indiensneming, tugondersoeke, 

lyfstraf, en so meer geld; 

hegrip van onderwyswelte grootliks gaan :101ang van die onderwyser se 

kennis van juridicse terme en begrippe; 

sekere handelinge se geldigheid a01ang van bepaalde vereistes waaraan dit 

moet voldoen; 
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die hcsomlcre gcsagspos1s1e wat ondcrwyscrs hcklce, talle juridiese 

implikasies het, veral ten opsigte van moontlike aanspreeklikhcid vir 

nalatigheid tydens toesig oor lecrlingc in hepaalde situasies; en 

die ondcrwyser kennis moet dra van sy hesondere aanspreeklikheid, 

verpligtinge, hevoegdhede en regte ten einde homself te kan handhaaf om 

onnodigc regsgedingc tc voorkom vcral ten opsigtc van wangcdrag 6f die 

oorlreding van die profcssionelc gcdragskode. 

Die ondcrwysrcg is dus die gehccl van voorskriftelike reels wat tussen die 

gesagsdraer en die gcsagsvracr geld en waardeur die onderwysgemecnskap juridies 

georden word. Die wese van die onderwysreg le daarin om 'n gehorge klimaat vir 

die lecrling te skep ten cindc opvocdcnde ondcrwys tc laat re:disccr. Dit skcp ook 

geborgcnheid vir die onderwyser sodat 'n veilige, ordclike en bevredigende 

onderrig-, leer- en wcrksklirnaat daargcstcl word. 

2.5 UIE Al>l\fiNISTRATIEFitEGTELIKE GESAGSVEIUIOUDING 

Die administmticfrcgtclikc gcsagsverhouding word deur die ongelyke verhouding 

tussen die gcsagsdraer en die gcsagsvraer gekenmerk (Wiechers, 1984:50). Die 

werkgewer (d.i. die onderwysdepartement en die bestuursliggaam) is met die 

nodige gesag heklee (Dmy, I<J8H:21; Eiler, 1989:25-26) wat verseker dat openhare 

helang hevonlcr word aangesien openhare bclang sw:mrder as individuele helang 

w.:cg (Bray, 1 111-\~:22, l'rinsloo <~ llcdwwnn, 111~7: lXX; Venter, 1'1~5: I·D, l·H). 

2.5.1 Die ongclykc gcsagsn~rhouding 

Binne die ongelyke gesagsverhouding stllan die werkgewer in verhouding met 

individue en/of grocpe personc. Dit gee aanleiding tot die ontstaan van individuele 

(die omlcrwyser self) en algemcne (onderwyscrlmrps, FOR en T.O.) regsver

homlings (Wicchcrs, 1 9S4:6J). 

Die staat is, ten opsigte van individuele en algemene regsverhoudinge, met die 

nodige gesag heklee om op 'n eensydige, dwingcnde wyse die onderwysstelsel te 

orden en kan die inhoud van die hcsta:lllde regsverhouding aanvul, wysig, opskort of 

heeindig (Venter, 1985:167; Wicehers, 19!\4:3). 

2.5.2 Die individuclc en algemcnc rcgsvcrhouding 

'n Jndividuele regsverhouding ontstaan wannecr 'n persoon hom op hoer gesag 

(hyvoorheeld die Uitvoercndc Direktcur van Onderwys) heroep. Die individuele 

11 



regsverhoudings wat reeds bestaan mag nie deur toekomstige algemene reelings 

beYnvloed word nie (Wiechers,l984:70). Wanneer diensvoorwaardes dan gewysig 

word, en 'n omlerwyser reeds aangeslcl is, sal hy nie somler mcer sy pos verloor as 

hy nie aan die nuwe vereistes voldoen nie (DOK (A:V),1992:4) (vgl. paragraaf 

2.6.1.2). 

Flguur 2.2: Die lndlvlduele en algemene regsverhoudlng 

Atgemene 
regsverhoudl ng 

(Aangepas uit Bray, IIJ8l'\:25) 

ONDERWYSDEPARTEMENT 

Minister 

II BEROEPSRAAD 

-1 
II ONDERWYSKORPS 

II 

II-

Wanneer groepe persone (bv. onderwyserverenigings) 

lndlvlduele 
regaverhoudlng 

lndlvlduele 
onderwyaer 

teenoor die 

onderwysadministrasie le staan kom, ontstaan 'n algemene regsverhouding 
waarbinne die regsuhjekte gelyksoortig hehandel word (IJray, 1988:22-24; Wiechers, 

1984:6-t). Algemene verhoudings word deur wctgewing geskcp. gewysig of vernietig 

(Wiechers, 11)84:64-72). 

Die individuele regsverhouding groei uit die algemene regsverhouding en word 

gevnlglik deur hesluite en heperkinge hinne die omvang van die algemene 

regsverhouding hehcer (Bray, 1981>:24). 
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2.5.3 me suhjekte van die administraticfrcgtclike verhouding 

2.5.3.1 me ndminislrnticwe owcrhcidsorgaan (vgl. paragraaf 2.3) 

Die atlministratiewe owerheidsorgaan is 'n staatsorganisasie wat met 

owerheidsgesag beklee is (Wiechers, 19R4:73). 

Vcreistes vir 'n owerhcidsorgaan is volgens Wiechcrs ( 1984: 74-77) die volgende: 

Formc!e toetse 

i) Die owerheidsorgaan moet statuter ingestc! wees by wyse van 

owerheidsoptrede; en 

ii) die hcpaaldc orgaan moct hy die magshicrargie van die staat 

ingeskakel wces. 

Materie!e toetse 

i) Die aard van wcrksa:unhede van die nrga:m moct tc make he met die 

verskaffing van open hare dienste; en 

ii) die orgaan moet die draer van owerheidsgesag wees, uit hoofde 

waarvan hy hyvoorhee!d eensydige dwingcnde voorskrifte vir sy lede 

nmak en as sodanig ook dissiplincr kan optree teen diegene wat nie 

die voorskrifte nakom nie. 

Gemeet aan bostaandc vereistes is die onderwysdepartement we! 'n administratiewe 

owerheidsorgaan aangcsien die ondcrwysdepartemcnt: 

wei van owerhcidswec af ingestel is omrede die staat ver:u11wnordclik is vir 

openharc onderwys; 

by die magshicrargic v:an die staat inskakel aangesien die hoer 

administratiewe orgaan (byvoorhceld die minister) die bevoegdheid het om 

opdragte te gee oor interne werking, prosedmes en optredes van die 

onderwysdepartcment; 

in sy huidige vorm wei 'n openhare diens is; en 

wei die dr:1er van owcrheidsgcsag is dcurdat eensydige dwingende voorskrifte 

gemaak kan word wat dissiplincre aksics vereis indien van die voorskrifte 

afgcwyk word. 
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2.5.3.2 Die bcstuursliggaam van 'n staatsondcrslcunde skool 

Die hestuursliggaam van die staatsondcrsteunde skool word ook binne die 

administratiefregtelike regsverhouding hetrek omdat die bestuur, beheer en 

uitvoercnde gcsng dcur die WET (1\rtikel 31) aan die bestuursliggaam toegeken is 
(vgl. paragraaf 2.3). 

Venier heskik die hestuursliggaam oor hcstuursgesag, maar mag nie opdragte 

deurgcc aan die skoolhoof wat tccnstrydig met die landswctte of onderwysbeleid is 

nie (DOK (A:V), 1992:25) 

2.5.3.3 Private pcrsone 

Om 'n administratiefregtelike regsverhouding tot stand te bring, moet die owerheid 

dwingend teenoor 'n regsuhjek kan optree. Oosthuizen (1987:24) omskryf 'n 

regsuhjek as "enige wese of entiteit wat die draer van kompetensies, regte en 

verpligtinge kan wees". 

Die regsverhouding is twcerld van aard (Prinsloo & neckmann, 1987:30): 

Tussen die regsuhjck, as rcgshchhcmlc en antler regsuhjekte wat 

eersgenoemde se regte moet eerhiedig en nie daarop inbreuk maak nie; en 

Die verhouding tussen die rcgshchhcnde en sy regsgoed (enige entiteit wat 

vir die mens ckonomiesc waanlc inhnu). 

Alhoewel die gcsagsvraer (die ondcrwyscr) in 'n ondergeskikte posisie leenoor die 

gesagsdraer (die onderwyserwerkgewer) hinne die administratiefregtelike 

verhnuding staan, kan die onderwyser, die draer van suhjcktiewe regte, steeds die 

ondcrwyscrwcrkgcwcr privaatrcgtclik :tansprccklik hou indicn sckcre regte en 

vryhedc van holll weerhou word (Wiechers, 1984:78-80). Die privaatregtelike 

vcrhouding is cg1cr nic 'n gcsagsvcrhouding nic. 

2.5.4 Sintcse 

Uit hostaande hesprcking hlyk dit dat die ondcrwyser in 'n ongelyke 

gesagsvcrhouding mel sy ondcrwyscrwcrkgewer staan. Die onderwysdepartement, 

as owerheidsorgaan, is met die hoogste gcsag in die verhouding bcklee. 

Die verhouding tusscn die ondcrwyser en die onderwysdepartement neem ook twee 

vormc aan. n;tamlik: 
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die imlividude verhoutling wat hcstaan wanneer die ontlerwyscr self of <leur 

middel van die korrekte kanale hom op hoer gesag heroep; en 

die algemene verhouding wanneer die onderwyser • as lid van die 

onderwyservereniging - op sekere regie, verpligtinge en vryhede kan 

staatmaak. 

Die administrmiefreg verlccn heskerming aan hepaalde suhjektiewe regie, 

hevoegdhede, voorregte en vryhede van die onderwyser. Die administrasie, as 

owerhcidsorgaan (d.i. die onderwyserwerkgcwer), kan wei inhreuk op hierdie regie, 

voorregte, hevoegdhedc en vryhede maak wanneer dit in die openhare helang moet 

optree en die reg dit wei toelaat (Wiechers, 19X4:X6). 

Bogenoemde gesagsverhouding skep die hasis vir hcpaaldc funskies wat hinne 

hienlie gesagsverhouding verrig kan word hetsy hierdie funksies wetgewend, 

kontrolerend of suiwer administraticf van aard is. 

2.6 AUMINISTHATIEWE ONHERWYSIIANDEUNGE 

Administratiewe onderwyshandclinge kan omskryf word as hcstuurshandelinge wat 

hinne die skoolstruktuur gestalte vind (Bray, 19XX:45). llier is dit hestuurstake soos 

delegering, opstel van skoolreels, uitoefening van regverdige tug, ensovoorts wat van 

belang is. 

Skoolhestuur dck die administratiefrcgtelike gchied deur<lat dit in sy funksionering 

aan wetgewende-, kontrole- en suiwer administratiewe handelinge gestalte gee 

(Bray,l988:46). 

Ongeldige administnniewe handelinge het geen regskrag nie en word as nietig 
heskou, maar 'n gehrekkige administratiewe handeling het wei regskrag en kan 

afgedwing word totdat dit as ongeldig verklaar word (Bray, 1988:56). 

Ten einde duidclik te ondcrskd tussen die verskillende administratiewe 

onderwyshandelinge word daar in die volgende paragraaf kortliks na elkeen verwys. 

2.6.1 Sonrtc administraliewc handt'lin!!C 

Owerheidsgesag kan nie willekeurig uitgeoefen word nie omdat die uitvoering 

daarvan aan regsvoorskrifte onderhewig is. 
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Ingevolge Artikel 31(1) van die WET bestuur en heheer die hestuursliggaam van 'n 

staatsondersteunde skool die skool deur van sy uitvoerende gesag gehruik te maak 

wat aan hom dcur wctgcwing vcrlccn is. 

Met die implementering van 'n handves van fundamentele regte sal aile wetgewing 

(insluitende aile onderwyswette) onderworpe aan die handves gestel word. Waar 

daar teenstrydighede voorkom sal voorkeur aan die handves gegee word (Bray, 

1992: 17). 

2.6.1.1 Administraticwc wctgcwcndc handclingc 

Administratiewe wetgewende gesag word uit algemene voorskrifte in wetgewing 

verkry en verseker goeie skoolorganisasie hinne die onderwyssfeer (Bray, 1988:47). 

Eerstevlak wetgewing word deur die parlement uitgevaardig (hyvoorheeld die 

WET). Met twcedcvlak wetgewing het die Minister die hevoegdheid om regulasies 

uit te vaardig. Derdevlak wetgewing vind vergestalting binne die grense van die 

hetrokke skool in die vorm van onder andere die skoolheleid en skoolreels 

(Oosthuizen, 19'12:59). 

2.6.1.2 Suiwcr ndministraticwc handclingc 

Suiwer administratiewe handelinge is daardie handelinge wat die individuele 

administratiefregtelike verhouding (vgl. p:mtgraaf 2.5.2) hepaal, wysig en heeindig 

(Wiechers, 1984: 129) en word getoets aan die regsvereistes wat vir geldige 

administratiewe handelinge (vgl. par 2.6.2) gestel word (Bray, 1988:55). 

Meersydige administratiewe handelinge vereis meer as een regsuhjek betrokke (die 

sluiting van 'n dicnskontrak) en 'n ccnsydige administratiewe handcling word deur 

die owcrheidsorgaan sondcr die toestemming van die ondergeskiktcs verrig (die 

neerle van prosedures) (VanWyk, 1982:43). 

2.6.1.3 Administraticwe kontrolchandclingc 

Administratiewe kontrolehandelingc vind plaas waar 'n hoer liggaam heheer oor die 

handelinge van die laer liggaam uitoefcn. Binne die onderwysstruktuur is daar 'n 

kragtige struktuur van interne kontrole wat deur wetgewing verplig en deur die 

onderwysheroepsraad (FOR) tot uitvoer gebring word (Bray, 1988:50). 

Ingevolge Artikel 98 van die WET speel die hestuursliggaam van die 

staatsonderstcunde skool hier 'n helangrike rol omdat aile gesag ten opsigte van 
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tugondersoeke na onbekwaamheid en wangedrag aan die hestuursliggaam oorgedra 

is (vgl. paragraaf 2.10). 

Waar 'n onderwyser die geldigheid van die administratiewe handeling van sy 

werkgewer teenoor hom hevraagteken, het die onderwyser die reg om hom op 'n 

hoer orgaan (dit is die llestuursliggaam) te heroep om sy klagte hevredigend op te 

los (VanWyk, 19R2:43). Wanneer aile administratiewe remedies uitgeput is en geen 

oplossing gcvind is nic, dan aileen mag die onderwyser hom tot 'n hof wend 

(Oosthuizen, 19R7:92). 

2.6.1.4 Sintcsc 

Administratiewc omkrwyshamlelingc wat hinne die struktuur van die 

onderwysdcpartemcnt plaasvind, vim! hinne die administratiefregtelikc gehied van 

wetgewende, kontrole- en suiwcr administratiewe handelinge plaas (Bray, 19!\8:58). 

Elke handeling word aan wetgewing ontleen en word deur kontroleh:mdelinge 

beheer en gekontroleer in die uitvoering van wetgewing. 

Die administratiewe onderwyshandcling. om geldig te wccs, moet aan sekere 

vereistes voldoen. 

2.6.2 Vercistcs ''ir die geldighcld '·an administrntiewc ondcmyshandclingc 

2.6.2.1 Statutcl'c vcrcistcs 

Vercistes van hierdie aard word aan wctgewing ontleen en kan twecrlei van aard 

wees, naamlik (Bray, 19SS:ll:l): 

Gehiclknd 

Aanwysend 

die nakoming van voorgeskrcwc proscdurcs is verpligtend, 

hyvoorhecld die omlcrsoek na 'n aanklag teen 'n 

nnderwyscr; en 

daar kan onder sekere omstandighedc van die 

voorgcskrewe prosedurcs afgewyk word. 

2.6.2.2 Gemecnregtelike vereistcs 

Die gemcne reg kan beskou word as die deel van ons reg wat nie statuti':r vasgele is 

nie, maar onder meer in r<:gspraak opgcteken is (Bray, 1988:1!\) (vgl. paragraaf 2.8). 

Om te verseker dat reg en geregtigheid geskied is die volgende beginsels van die 

gemcne reg van groot hclang, naamlik: 
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die reels van natuurlike geregtigheid (die kwasie-judisiele bevoegdheid); 

die ultra vires leerstuk; en 

die bona-fides vereiste. 

(a) Kwasie-judisiCie bevoegdhcid 

Kwasie-judisicle hevoegdheid word aan die onderwyshestuurder verleen wanneer hy 

as kwasie-regter optree, heslissings neem en strafmaatreels hepaal wat die regte, 

bevoegdhede, verpligtinge en voorregte van die onderwyser aantas (Oosthuizen, 

1992:60). Kwasie-judisiele bevoegdheid het nie dieselfde gesag as die van 'n hof nie 

omdat dit nie deur 'n regsprekende liggaam uitgeoefen word nie (Oosthuizen & 

Bondesio, 198H:29). 

Om hierdie taak na behore uit te voer is kennis van die kwasie-judisiele 

bevoegdheid sowel as die reels van natuurlike geregtigheid nodig (Oosthuizen & 

Bondesio, 1988:29). 

Die reels van natuurlike geregtigheid verseker dat hillik en regverdig opgetree word 

(Bray, 19R8:65). Hierdie reels vul wetgewing aan en moet gehoorsaam word 

(Hosten eta/., 1979: 685) (vgl. paragraaf 2.7.2). Die reels kan soos volg opgesom 

word (Bray, 19R8:65-67; Oosthuizen & Bondesio, 1988:29-30): 

Enige pcrsoon op wie se bestaande regte, bevoegdhede en voorregte inhreuk 

gemaak word, moet 'n geleentheid kry om sy saak te stet. Die awli a/teram 

par/em reel moet gehoorsaam word (Van Coller v Administrator, Transvaal 

1960 1 SA 110 (T)- kyk Bylae A). 

Enige oorweging wat teen die pcrsoon mag tel moet aan hom oorgedra word, 

sodat hy sy saak doelmatig kan verdcdig (Jeffery v President, South African 

Medical and Dental Council 1987 1 SA 387 (K)). 

Die administratiewe orgaan wat sy diskresie uitoefen bchoort redes vir die 

hesluit wat geneem word te gee (Voorsitter, Nasionale Vervoerkommissie v 

Sonnex (Edms) Bpk 1986 3 SA 70 (A)). 

Die administratiewe orgaan wat 'n diskresie uitoden moet onhevooroordecld 

en ohjektief wees (nemo dehet e.ue iudex in causa propia sua - niemand kan 

regter in sy eie saak wees nie ). 
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Deur aan die reels van natuurlike gcregtigheid tc voldoen, word verseker dat 

(Baxter, 19!N:53X-540): 

akkurate en ingcligtc hesluitncming moontlik is; 

hesluitc in opcnhare hclang gencem word; en 

voorsiening vir helangrikc proseswaardcs gcmaak word. 

(b) Die ultra-Pire.\· lecrstuk 

Indien die onderwysdepartcment, hestuursliggaam of die skoolhoof in die uitvoering 

van hul pligtc die perke van die magtigende wctgewing oorskry, tree die persoon of 

orgaan ultra vires (huite sy hevoegdheid) op (Rray, 19XX:ti0). Tesame hiermee vereis 

die lcgalitcitsheginscl dat aile uitvocrcndc handclinge in oorccnstcmming met die 

algemene voorskrifte van die wet vcrrig moct word (I Josten eta/., 197<J:6X5). 

(c) Die bona-fides vereislc 

In die uitvocring van administratiewc ondawyshamlclinge is dit moontlik om met 

goeie hedoelinge (bona fides) of opsctlik en hewustelik met kwade hedoelings (mala 

fides) 'n ongeoorloofde doe! te hereik (llray, 19XX:ti7). Mala fides optrede kan hy 

die administratiewe orgaan hepaalde gevolge veroorsaak (Rray, 1988:71-72): 

Wanneer 'n hurgerlike hof direk genader word in 'n tugondersoek tree die 

applikant mala fides op indien wetgewing hepaal het dat interne remedies, 

wat deur interne kontrole heskikhaar is, eers uitgeput moet word; 

die hof het in die geval van mala fides optrede hy geregtelike kontrole 'n 

hersieningshevoegdheid; 

die mala Jides-hesluit van die administratiewe orgaan word deur die hof 

lcmgwrwys na die administraticwc orgaan vir heroorweging of wysiging van 

sy hesluit; en 

ongeldige handelingc deur die administratiewc orgaan lei tot middellike 

aanspreeklikheid deur die staat. 

Enigc administraticwc orgaan moct aan die vcrciste van gocic trou voldoen om hom 

sodoende te vrywaar van regsgedinge (Baker, 1988:16). Waar onderwysers in 

regsgedinge hetrokke raak, word hulle op 'n hocr standaard as die van die gewone 

redelike man geevalucer (Essex, 19X7:212). 
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2.6.2.3 Sintcsc 

Die reels van natuurlike geregtigheid en die kwasie-judisicle handeling moet by aile 

administratiewe onderwyshandelinge toegepas word om doeltreffende 

staatsadministrasie te verseker. 

Dit is hclangrik dat die hestuursliggaam en die skoolhoof werklik aandag gee aan 

die saak wat voor hom dien en dat wetgcwende, gemeenregtelike en regsprekende 

voorskrifte gevolg word. Dit verseker dat aan die legaliteitsbeginsel en die ultra 

vires reel voldoen word. 

Om hostaande effektief en doeltreffend te kan doen moet daar voldoende beheer 

oor hierdie administratiewe onderwyshandelinge uitgevoer word. 

2.6.3 Bchccr oor administraticwc ondcrwyshandelingc 

2.6.3.1 Nie-geregtelikc bchccr (interne kontrolc) 

Nie-geregtelike beheer verwys na die struktuur wat binne die onderwysstelsel 

hestaan waarvolgens klagtes, onsekerhede en ondersoeke hanteer word deur dit na 

'n vlak net hoer as jou onmiddellike hoof te verwys (Bray,l9S8:28). 

Dit verseker dut die hocr orgaan enige heslissing kan regstel, nuwe getuienis kan 

uanhoor en die aungeleentheid van nuuts af kun heroorweeg (Bruy,1988:73; Hosten 

('fa/., 1'171J:hXO). Daarhy is die wcrkgcwcr in 'n hctcr posisic nm interne lmndelinge 

effekticf, goedkoop en vlot af te handel (Bray, 1992:23). 

Aile interne rem.:di.:s w;lt hcstaan moet, uitgcput word voordat daar van geregtelike 
kontrole gehruik gemaak word, aangesien dit neerkom op die dwarsboming van 
prakticse onderwysatlministrasic wannea die wrontrcgtc hom dirck tot 'n hof wend 

(Bray, 1988:75-76 ). 

2.6.3.2 Geregtelikc kontrole (ckstcrnc hchccr) 

Howe oefen geregtelike kontrole uit waar 'n onregmatigheid of onreelmatigheid nie 

deur interne kontrnle r.:ggestel is nic (Bray et at., 1989:23). Nadele verbonde aan 

hierdic vorm van kontrolc is hoc koste, vertraging, risiko en kan ook tydrowend 

wees (llosten <'I at., 1979:680). 
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Die volgende wyses van gcrcgtclike kontrolc word onJcrskei: 

I lersiening word dcur die I looggcrcgshof uitgcocfcn w:~ar vcrsuim is om :~an 

die geldigheidsvcreistcs te voldoen, met ander woorde 'n hcwering van ultra 

vires (oorskryding van magte) of mala jitles (ter kwader trou) (llosten eta/., 

1979:681). 

Stallll<;re appa viml pl;ws by die aanhoor van regs- en fcitc kwessies. Appclle 

geskied vanaf lacr howe na die llooggercgshof, kragtens die 

Landdroshowewet, volgens 'n spesiale voorgeskrewe appelprosedure (Bray, 

1988:79). 

lntenlik - Die interdik is 'n docltreffende gercgtelike remeJie wat aangevra 

word waar die vrccs hcstaan dat 'n handcling van die uitvocrende liggaam 

die applikant sal henadeel of om die liggaam te weerhou om met sy 

onregmatigc daad te volhard (Bray, 19X8:80). 

2.6.3.3 Verskuildc lug~:cvallc 

Die owerheidsorgaan tug amptenarc in sckcre gevallc deur hulle na ander 

departementc oor te plaas of te degradeer of om merietes te weerhou (Van Wyk, 

1982:57; Wiechers, 1984:163). 

Waar 'n onderwysleicr hyvoorheeld tydens prestasietoekenning, sy eie persoonlike 

oortuiging teen 'n onderwyscr laat tel, moct die nodigc infrastruktuur geskep word 

om dit te voorkom (Newman, 1983:275-276; Collins & Nelson, 1983:253-254). 

In bostaamle gcvallc wat die vcrontrcgte sc regie aantas, is dnar nie van die 
voorgeskrewe tugmaatrccls (kyk paragrmlf 2.6.2.2) georuik gemaak nie aangesien hy 

onhcwus d:wrvan is dal hy aan ecn of antler oortrcding skuldig hcvim! is (Van Wyk, 

1982:57). 

llehecr hinnc die ondcrwysstruktuur word dcur nic-gcrcgtelike hehcer (interne 

kontrole) en gercgtelike hehecr uitgeocfcn. Die onderwyserwerkgewer moet hom 

nic aan vcrskuildc tuggcvallc sku!dig maak nic, aangcsicn hicrdic handeling geen 

regskrag hct nic. 

2.6.4 Sinlcsc 

Uit hostaamle hcspreking is dit duidelik dat die omlerwyscr hom in 'n komplekse 

gesagsverhouding hcvind. 
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Die omlcrwyscr word egter hcskcrm dcur die vcrcistes vir gcldige administratiewe 

onderwyshandelinge waarvoor onder meer die WET en die reels van natuurlike 

geregtigheid voorsiening maak. 

Om te verseker dat die omlerwyser in die uitvoering van sy pligte regmatig optree, 

word vervolgcns na staatsaanspreeklikheid as gevolg van die uitvoering van die 

administratkwl' handelingc gl·kyk. 

2.7 STAATSAANSI•REEKUKHEm AS GEVOLG VAN AI>l\1INISTRATIEWE 

HANDEUNGE 

Die omlerwysowerheid, as orgaan van die staat, is regstreeks met die uitvoering van 

staatsgesag gemocid en kan in die uitvoering van sy pligte !mite sy gesagsraamwerk 

optree en skadc a an 'n individu hcrokkcn (Bray, 19XR:H I). 

Jngevolge Artikel I van die Wet op Staatsaanspreeklikheid 20 van 1957 sal die Staat 

verantwoordelik wecs vir 'n onrcgmatige daad wat deur 'n dienaar van die staat in die 

uitoefening van sy pligte geplceg is. Hierdie handeling staan bekend as middellike 

aanspreeklikheid (llosten eta/., 1979:690; Prinsloo & Beckmann, 1987:210). 

Aangesien die gesagsvcrhnuding tussen die onderwyser en sy werkgewer deur 'n 

unieke tweeletlige gesagsorgaan naamlik, die onderwysdepartement en die 

heslllursliggaam van die staatsollllerstcundc skonl, gckcnmerk word, is dit 

nuodsaaldik dat staatsaansprccklikhcid in hicrdie studie aangcspreck moct word. 

Die handclinge van die dienaar kan in die uitocfening van sy pligte regmatig of 

onregmatig wecs. Dit is daarom hdangrik dat duidelik omlcrskeid tusscn rcgmatige 

en onrcgmatigc handclingc get ref wnnl. 

2.7.1 Regmatige administratiewe handcling 

'n Regmatige administratiewe handeling is die uitoefening van die 

onderwyserwerkgewer se gesag wat deur wetgewing wat aan hom verleen is (Bray, 

19l!H:82). 
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2.7.2 Onrcgmatigc handclingc 

'n Onrcgmatige handcling is 'n optrcdc wat inhreuk op die rcgte van 'n persoon maak 

wat hom skade op fisieke, emosionele en monetere terrein herokken (Saalfield, 

1983:29). 

Enige saak wat aanhangig gcmaak word sc feite rnoct aan die heskuldigde of 

verwccnler hckcml gemaak word sodat hy die gelecnthcid gcgun kan word om sy 

kant van die saak tc stel (Nelson, 1982:85) (vgl. paragraaf 2.6.2.2). 

Artikel 1 van die Wet op Staatsaanspreeklikheid 20 van 1957 hepaal dat 'n eis teen 

die Staat hcreghaar in die hof is indicn 'n onregrnatige daad deur 'n dienaar van die 

Staat in die uitvoering van sy pligte gepleeg is. 

"Kortliks gestcl, hctcken dit dat die staat in die onderneming van sy wydvertakte 

dienste, funksies en algemene v.:rsnrging van die openhar.: hclang, die risiko moet 

dra dat sy dienarc onregmatigc dade sal pleeg wat skade kan veroorsaak en wat 

vergoed moet word", aldus Wiechers (1984:349). 

'n Onderwysstudent is tydens praktiese onderwys onder heheer van die skoolhoof en 

in die pleeg van 'n onregmatige daad in die uitvoering van sy pligte, stel die student 

die staat middellik aanspreeklik (Prinsloo & Beckmann, 1987:238-243). 

2.7.3 Samevalting 

Die wcrkj!cwer kan aangesprt·ek word hy die pleeg van 'n onregmatige handelinge 

dcur die omlcrwyscr in die uiloefcning v;tn sy pligtc. Die aanspreeklike persoon sal 
die hoogste gcsagshchhemle vertecnwoor<liger van die onderwysdepmtement, 

naamlik die llitvoert•ml.- Oirt•ktt'llf v:tn Omlcrwys, wccs (Greene, lll89:1CJ). 

D<'q;like oplt'itling van ontkrwyst•rs in tlie ondcnvysreg is helangrik aangcsicn hullc 

op hierdie wyse mcer wcerhaar gem:tak kan word teen regsgedinge wat kan 

voortvloei uit die uitvoering van hul pligte (S:1metz et at., 1983:12). 

Die TO heskik oor regsfondse wat aangewenu word ter heskerming van onderwysers 

wut, in die bona-fide uitvoering van hul professionele pligte, in regsgedinge hetrokke 

ruak (Prinsloo & fleckmann, 1987:232). 

Om uitvoering aun onderwys- en skoolheleid te gee moet die gesaghehhende persoon 

die gesag he om van sy pligtc te delegeer sodut daar uitvoering aan hierdie heleid 
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gegee kan word. Aangesien delegering 'n hclangrike rol in enige organisasie speel 

word hierdie aspek nou van nadcr bcskou. 

2.8 UELEGERING VAN GESAG 

Die kompleksiteit van die gesagsverhouding tussen die onderwyser en sy werkgewer 

hinne die raamwerk van staatsaansprecklikheid vereis dat delegering van nader 

ondersoek moe! word. 

Delegcring is 'n hcstuurstaak waar die onderwyslcier sekcre take met die nodige 

verantwoordelikdd en gesag aan ondergcskiktcs toevertrou. Om besluitc effcktief te 

kan uitvocr moet ddegcring met die grootste sorg hanteer word. Sodoende word 

vcrsckcr dat daar 'n sinvolle wcrksvcrdcling en uitvocring van doelwittc is (Van der 

Westhuizen, 1990: 179). 

Die tockcnning van verantwoonlclikhcde, hinnc die raamwcrk van die 

gesagsverhouding, is 'n diskresionere bevoegdheid en moet as sodanig regtens korrek 

uitgeoefen word. Daarom moet dit voldoen Han die regsvereistes wat vir geldige 

administraticwe omlcrwyshandclingc gestel word (Bray, 19!'\H:33) (vgl. paragraaf 

2.6.2). 

2.8.1 Vorme van dclcgcring 

Delegering kan volgcns Wiechcrs ( 19H4:56-62) cen van die volgende vorme aanneem: 

UIE 1\UNIMAT OF OI'Uit·H; is die eenvoudigste vorm aangcsien die 

uitvocrder g<~en vcrantwoordclikhcid op hom ncem nic; 

tn:KONSENTitASIE vind hinne die grense van 'n hepaalde administratiewe 

hicrargic plaas om tc vcrseker dat wcrksaamhcde vionigcr en heter afgchandel 

word. Die purtyc wat deel aan die handeling hct is die delegans en die 

gedclegecrde (die verantwoordelikc). lleginsels wat in geuagte gehou moet 

word is dat (vgl. Figuur 2.3): 

i) die delegans bn die delegasie enigc tyd terugtrek; 

ii) die gedelegeerde tree volledig in die plek van die delegans op; en 

iii) die delcgans kan kontrolehandelingc op die gedclegeerde uitoefcn. 
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Flguur 2.3: Die dekonsentraaleverhoudlng 

Onderwysdepartement 

BESTUURSLIGGAAM FOR 

(Aangepas uit Bray, 1988:36) 

Gespesialiseerde take wat kundigheid vereis, word aan bepaaldc organe gedelegeer 

(Bray, 1988:35) sonder dat daar vervreemding tussen die organe in diesetrde 
departement plaasvind (Calabrese, 1989:75) 

DESENTRALISASIE behels die oordra van magte en funksies aan 'n 

selfstandige orgaan wat op sy eic fungecr en volle vcrantwoordclikheid vir sy 
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besluite neem (Pretorius, I IJXR: 133). Dit heteken dat die delegans geen magte 

het om namens die gedelegeerde op te tree nie (Wiechers, 19R4:59-6!). 

Flguur 2.4: Ole desentrallsasleverhoudlng 

Onderwysdepartement •--~----------, 

_.,. BESTUURSUGGAAM ...... ····-------------11> FOR .... 

Regislraleur 

Komi lee Komltee 

(Aangepas uit Bray, 19RX:3R) 
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Desentralisasie gee aan die onderwyser meer inspraak in die algemene hesluitneming 

van die skoollewe (Sbeive, 19SS:53-55). 

2.8.2 Juridicsc pcrspckticfv:tn dclcgcring 

Die algemene regsreel wat bier geld is t!elegmus 11011 pot est de/egare wat hepaal dat die 

persoon wat die gedelegeerde is nie sy gesag verder kan of mag suh-delegeer nie. 

Volgens Bray ( I')SX:35) geskied delegering juis aan 'n kundige persoon vir die 

uitvoering van die taak. (Vgl.ook Figuur 2.4.) 

Verantwoordelikbeid, duidelike taakomskrywing en 'n duidelike lyn van 

gesagsbierargie moet hestaan vir sinvolle delegering (VanWyk, 1989:135). 

Wannecr mag daar dan gcdelegeer word'! Volgens Baxter ( 19S9:432-433) bestaan 

daar statutere hepalings wat amptenare rnagtiging gee om van bulle magte na 

ondergeskiktes k <klegeer met die volgende voorhehoude: 

Die magte van die verantwoordelike persoon aan wie die taak gedelegeer is, 

moct duidelik omskryf word. 

Die persone wat die taak uitvoer moet net so goed opgelei en verantwoordelik 

wees as wat die hron van gesag is. 

Delegering is onlosrnaaklik gekoppel aan goeie hestuur met gepaardgaande 

regsimplikasies by die uitvoering van gedelegeerde take. Die skoolboof heskik nor 

gedelegeerde administratiefregtelike gesag en oorspronklike gemeenregtelike gesag 

(VanWyk, 19S9:S). 

2.8.3 llclcgcring in die ondcmysadmlnlstrasic 

Die gesagsorgaan het die hevoegbeid om i>esluite te neem wat die laer orgaan se 

l>elange raak. Die r,·('is van nal11urlikc gcrcgtighcid (vgl. paragraaf 2.6.2.2) moet 

eerl>iedig word, ook by vergaderings waar die regte, verpligtinge, voorregte of vryhede 

van persone aangetas kan word (Potgieter, 1990:247). 

Binne die gesagsverbouding tussen die onderwyser en sy werkgewer ontvang 

verskillende persone die nodige afgebakende gesag wat opvoedende onderwys laat 

realisecr (l.iel>erman, IIJXS:MIJ). 

Die skoolboof ontvang byvoorbeeld diskresionere bestuurs-, heleids-, heplanning- en 

kontrolehevoegdhede hinne die gcdesentraliseerde verhouding wat hy op 'n 

selfstandige wyse moet uitoefcn onder die kontrole van bebeerliggame hoer op in die 
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onderwysgesagstruktuur en van die hcstuurliggaam van die st<tatsondersteunde skool 

(Bray, 19XIl:40-41); DOK (A:V), 1992:23-24). 

Die administratiewe verhouding in die skool herus op dekonsentrasie en die 

eenvoudige mandaat (Dray, 191l8:42). Die skoolhoof delegeer take aan kundige 

personeellede wat onder leierskap van die skoolhoof optree, aangesien die skoolhoof 

die gesaghehhemle orgaan is (Bray, J<lSS:42). 

Aangesien onderwysleiers die onderwys reel, moet hulle meer inspraak in 

beleidmaking he (Bogotch, 19XX:Il6). Wannecr onderwysers mcer 

verantwoordelikheid ten opsigte van hesluitneming kry, word hulle tot meer 

produktiewe deelname aan skoolaktiwiteite gemotiveer (Hamm & Brown, 1979:308). 

Die hevoegdheidsfeer van die skoolhoof kan nie volledig deur wetgewing en gemene 

reg afgehaken word nie en die hestaan van verswee bevoeghede is ook noodsaaklik 

ten eindc dodtrcffcndc skoolhcstuur tc bcvortkr (Prctorius, 1 91lll:213). 

lly die hepaling van die skoolhoof se dclegasiebevoeghede kan die volgende riglyne 

gevolg word (Bray, 198!{:43-44): 

Die skoolhoof moetuit hoof de van sy amp nor sekere kwalifikasies heskik; 

die skoolhoof kan gedclcgecrde hevoegdhede terugtrek en aan ander persone 

delegeer; 

die skoolhoof kan advics aannccm of afkeur en self die finale besluit neem in 

gevalle van delcgasie; 

die :wrd en omvang van die bcvoegdhede wat gede!egeer word. moet vasgestel 

en omskryf wont; en 

reels van w<'!suill<•g moL'I hy .tic vasstclling van dclegasid,evoegdhede gevolg 

word. 

Oordeelkundige en gesonde delegasie is goeie hestuursheleid aangesien dit 
solidariteit hou, 'n spangees skep en kanale vir kommunikasie oopstel (Bray, 

1989:44). 

2.8.4 Sintese 

Daar moe! gcwaak wnrd teen oormatige hurokratiese hestuur. Effektiwiteit van skole 

word gcmcet aan die gehaltc van leierskap dcur die skoolhoof (Geisert, 1988:57). 
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Vloeihaarheid moet 'n helangrike doelwit in die onderwys wees. Dit kan hereik word 

deur te verseker dat daar na 'n vlak van sentrale hesluitneming or staats- en 

suhvlakke heweeg word (Swanson, llJlN:276) (vgl. Figuur 2.3 en 2.4). 

Om te verseker dat die onderwysverhouding meer vloeihaar gemaak word, moet 

daar: 

verde ling van gesag tussen die staat, onderwyser en gemecnskap wees; 

die onderwysprofessie moet self hesluite aangaande organisatoriese en 

administraticwe take neem; 

sentralisasie van gesag bemoeilik hesluitneming en implementering; en 

desentralisasie van gesag lei tot ongelykheid in onderwysvoorsiening (Swanson, 

19X9:2XX). 

Delegering is 'n helangrike administratiewe onderwyshandeling. Die omsigtigheid 

waarmce dclcgering hanteer word gaan hcpaal of daar aan die regsvereistes vir 

delegering voldoen word. Effektiewe delegering verseker verder dat daar nie 

duplisering van pligte is nie en dat hinne die dcscntralisasie verhouding voldoende 

magte aan die werkgewer gegee is om te verseker dat aan opvoedingsgebeure 

uitvoering gegee word. Daar moet gewaak word teen oormatige desentralisasie 

aangesien dit lei tot ongelykheid in onderwysvoorsiening, dit hemoeilik hesluitneming 

en implementering. Tog moet daar verdeling van gesag tussen staat, onderwyser en 

gcmeenskap wecs om die onderwysverhouding meer vloeihaar te maak. 

2.9 AANSTELLINGS 

Wet 70 van l'lXX lwt hepaalde hl·vocgdhl·dc aan die hcstuursliggaam gedelegeer 

waaronder die aanstellings van onderwysers in onderwysposte en hevorderingsposte. 

Hierdie verantwoordelikheid moet met groot omsigtigheid hanteer word om te 

verseker dat die regte pcrsoon vir die pos aangestel word. 

In hierdie paragraaf word die aspek van a:mstellings hreedvoerig hesprcek aangesien 

die vae omskrywing van die onderwyserdienskontrak (gci"mplisccrdc take in plaas van 

uitgcspclde take) dikwels daartoe lei dat daar dikwels konnik tussen die onderwyser 

en die ondcrwysdepartement ontstaan (Lemley, 19X0:16). 
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2.9.1 Totstandkoming van die administratiefrcgtclikc vcrhouding 

Jlierdic vcrhouding kom op 'n ccnsydigc wyse deur middcl van wctgewing tot stand Of 

op 'n tweesydige wyse by wyse van 'n ooreenkoms (Wiechers, 1984:89-90). 

Vir Strazella (1988:60) is daar enkcle beginsels wat nagekom moet word by die 

hepaling van die statusooreenkoms: 

Diensvoorwaardes rnoet vooraf bepaal word. 

Die diensvoorwaardes moet duidelik, konsekwcnt en langdurig wees. 

Die diensvoorwaardes rnoet regverdig, ondubbelsinnig en onhevooroordeeld 

toegepas word. 

Alma! wat die diensvoorwaardes moet gehoorsaarn moet inspraak in die 

opstelling daarvan he. 

Hierdie beginscls vir die totstllndkoming van die statusooreenkoms word in die 

Staatsdienswet Ill van I'>X-i en die Wet op Staatsaansprecklikhcid 20 van 1957 

vervat. 

2.9.2 Wysiging of OJlhclTing van die adminislraticfrcgtclike verhouding 

Binne die administratiefregtelike verhouding kan die onderwysdepartement die 

verhouding eensydig wysig. Waar die ondcrwyser se wilsluiting henodig word vir die 

totstandkoming van die administraticfrcgtelike vcrhouding word die verhouding 

gewysig imlien albd partye daartoe tocstcm. Wysiging van die administratiefregtelike 

verhouding kan nie deur die onderwyser bep<~al word nie, maar hy kan wei die 

verhouding eensydig heeindig (Wiechers, 1984:92-94 ). 

2.9.3 lkglc, vcrpligtingc, vuorTcgtc en vryhcdc 

Die onderwyscr verkry deur middel van die administratiefregtelike verhouding sekere 

regte, bevoegdhede, verpligtinge en vryhede (Bray et af., 1989:15). 

Regie en hcvoeg1lhcdc word tlcur wctgewing hepaal en deur die gemene reg en 

regspraak aangcvul. 'n Onderwyser kan hom op 'n hof heroep om sy regte te beskerm 

en kan skadcvergocding cis as hy op 'n onregmatige wyse uit sy diens ontstaan word 

of voordele van hom weerhou word (Bray, 1988:27-28). So is die onderwyser geregtig 

op salaris, vakansie· en studieverlof vir diens gelewer en moet in kennis gestel word 
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ny uie nceimliging van uie statusoorcenkoms (Swart v Minister of Education anu 

Culture, House of Representatives 19X6 3 SA 331 (K)). 

In die geval waar 'n onuerwyser ontslaan woru weens uie daling in leerlinggetalle 

(Artikel 71(1)(b) van die WET) sal daar opnuut gekyk moet word na wetgewing om 

die regte van die onderwyser te beskerm. Om hierdie regie te beskerm behoort die 

onderwyserverenigings 'n helangrike rol as tussenganger te speel (Newman, 1983:273-

280). 

Om regverdig in die ontslagproscdure tc wees hehoort (Newman, 191\3:280; Collins & 

Nelson, 191\3:251,263 ): 

gocie hyvoordek aan die ontslune onderwyscrs gcgce tc word; 

vroee aftrcdingspakkcttc heskikhaar te wces; en 

onderwyscrs hul vakansieverlof en siektcverlof in salarisvoordele te kan 

omskakel. 

Tydens hienlie regmatigc oorwcging moet die reels van natuurlike gcregtigheid geld 

(Bray, 19X8:2X) (vgl paragraaf 2.6.2.2). 

2.9.4 Kontraks1uiting 

2.9.4.1 Wannccr vind kontraksluiling plaas? 

'n Kontrak word omskryf as 'n tweesydige regshandcling met die bcdoeling om 'n 
verhintcnis tnt stand tc hring en mot'l aan die volgt•mle vl.!rcistes voldocn 

(Onsthuizen, 191\7: 105): 

thwr mol"! wilsoort•t•nslt'lllllling wn·s; 

die prcstasics wa;m)()r hulle oorcenkom moe! moontlik en geoorloof wees; en 

sekere voorgl.!skrewe formaliteite moet nagekom word. 

Volgens Artikcl 97 (l)(h) van die WET hct die l>estuursliggaam van die 

staatsondersteunde skool die hcvoegdhcid om ondcrwysers aan te stel, te hevorder of 

te ontslaan, ondcrworpc a;m die vooraf verkree goedkeuring van die 

onderwysdepartment ('n gedelcgeerde taak dcur die Minister). 
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Die dienskontrak sal gesluit en bekragtig word wanneer die kandidaat die pos 

skriftelik aanvaar (DOK (A:V), 1992:16). 

2.9.4.2 Aard en inhoud van die statuskontrak (statusoorcenkoms) 

'n Statuskontrak is 'n aanbod wat vanuit bepaalde statutere reels gemaak word en 

hied aan die onderwyser sekere regte, verpligtinge, voorregte en vryhede. Die 

statuskontrak hestaan uit 'n aanhod wat hinne die raamwerk van hepaalde statutere 

reels gemaak word en deur die onderwyser aanvaar word. Wanneer 'n onderwyser vir 

meer as een pos aansoek doen en hy in 'n spesifieke pos aangestel word kan hy dit nie 

net hedank om 'n andcr pos te aanvaar nie (VanWyk, 11JR7a:4R;50). 

Die onderwysdepartement se dee! van die kontraktuelc verpligtingc het hctrckking 

op salaris, pensiocnvoordelc, studievcrlof, en so mecr en in ruil daarvoor moet die 

onderwyser altyd op sy pos wees, grondige kennis van sy vak he en deeglike werk 

hinne en huite die skoollewer (I'rinsloo & Beckmann, 19R7:1Rl). 

Weens die bevoegdhede wat aan die hestuursliggaam van die staatsondersteunde 

skool verleen is, is die toestemming van die Minister nie eens nmlig om 'n onderwyser 

in 'n nie-gesuhsidieerde pos aan te stel nie. Hier word die dienskontrak aangcgeaan 

tussen die hestuursliggaam en die betrokke onderwyser. Die bestuursliggaam, in 

hierdie geval, is vcrantwoordelik vir die hesoldiging van die onderwyser asook die 

ander voordele sons ooreengekom (Oosthuizen,1992:R5). 

2.9.4.3 mcns~:chnndenhcid 

Die dienste van 'n onderwyscr is hccltyds tot heskikking van die Dcpartcmcnt. 'n 

Onderwyser mag ook geen ander wcrk huite die departcment verrig sonder vooraf 

goedkeuring vw1 die Direktcur nic (Artikel 100 van die WET). 

Robson & Davis (19R3, 5-13) het in 'n ondersoek na die geskrewe, ondertekende 

dienskontrak (wat die diensverhouding omskryf) tot die volgende gevolgtrckking 

gekom: 

Die onderwyscr se professionalisme ten opsigte van sy diensverhouding kan 

bepaal word; 

groter wetmatigheid word aan be ide partye gegce; en 

tekortkmninge in die taakgeoricnteerde orgaan word gcclimineer. 
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2.9.5 Staatsnndcrstcundc skolc 

Die staat is vcrantwoordelik vir ondcrwyshclcid, onderwyshchcer en toesighouding 

(Van Wyk, 1982:41 ). Om in die gemeenskap se onderwysbehoeftes te voorsien het die 

staat staatondersteumle skole voorsien wat deur die ouergemeenskap onderhou en 

beheer word. 

Die inspraak van die gcmcenslmp word hcvestig deur die demokraticsc verkiesing 

van die bcstuursliggaam van die slaatsondersteunde skool. Dit verseker dat die 

gemecnskapslcicrs, wat verteenwoordigend van die omliggendc gcmccnskap is, die 

skool kan bestuur soos deur die oucrs van die skool vereis word (Artikel 16, 19 en 31 

van die WET). 

Die hestuursliggaam van die staatsonderstcundc skool, onderworpc aan die 

goedkeuring van die onderwysdcpartcment, moct hekwame opvoeders se dienste 

bekom en hehou (Van Wyk, 1987a:47). Die dicnsstaat en dicnsvoorwaardes van die 

professionele personeel word deur die Departement, as verteenwoordiger van die 

staat, hepaal (DOK,A(V), 199 I :5). 

2.9.5.1 Registrasle van onderwyscrs 

Alvorens 'n onderwyser diens hy 'n staatsondersteunde skool kan aanvaar moet die hy 

by die hetrokke ondcrwysdcpartement geregistreer wees. Dit verseker deeglike 

keuring van moontlike kandidate (Van Wyk, 1987a:47). llicrdie vereiste geld egter 

net vir ondcrwyscrs wat in gesuhsidieerde poste aangcstcl word (DOK (A:V), 

1992: 16). 

Hierbenewens moet 'n onderwyser ook hy die Federale Onderwysersraad (FOR) 
geregistreer wces ongeag of dit 'n gcsuhsidieerde of 'n nie-gesuhsidieerde pos is 

(Artikcl Hh(:l)(a) van die Wet 01) Onderwyshclcid, 1%7 (Wet no 39 van 1%7)). Die 

FOR hou tocsig oor die gcdmg v:111 die onderwyser onderworpc ;wn die gedmgskode. 

Erkende onderwyserverenigings verteenwoordig die georganiseerde 

onderwysprofessie op provinsiale vlak wat op sy heurt weer lid van die FOR is (DOK, 

(A:V), 1992:7). Dy oortrcding van die hepalings rakende professionele gedrag is die 

onderwyser onderhewig aan tugmaatrccls en kiln i!S sodanig gestraf word (Prinsloo & 

Deckmann, 19!!7:181). 

2.9.5.2 Aanstclling van ondcrwyscrs 

'n Ondcrwyser kan in cen van die volgcndc hoedanighedc aangestcl word (TOD, 

1989a:J-2 en TOD, 19!\%:4-8): 
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Tydclike aanstelling- die tydsduur en die tydperk van aanstelling is heperk. 

J>crmancntc aanstclling- aanstelling in 'n pos waarvan die tyd onheperk is. 

l'crmancntc anospcrsonccl - 'n aanstclling in 'n permanente hoedanigheid, 

met aile voorregte, maar waarvan die tydperk heperk is (Artikel 67 (2)(a) van 

die WET). 

Sckondcring - 'n onderwyscr wat in 'n permancntc hocdanigheid aangestel is 

kan na cnige ander onderwyspos gesckondeer word vir solank as wat die 

Uitvoerende Direkteur dit nodig ag, waarna so 'n onderwyser weer terugkeer 

na sy permanente pos (Artikel 69 van die WET). 

nccltydsc aanstclling (pro rata) - aanstclling van 'n onderwyscr 111 'n nie

voltydse pos vir mindcr as 25 uur per week. 

Dccltydsc aanstclling (ho en hehalwe die normale roosterdag) - aanstelling 

van 'n onderwyser- wat reeds in 'n voltydse hoedanigheid diens doen - wie se 

dienste elders henodig word en wat addisionele ure, ho en hehalwe sy normale 

roostcrdag, ondcrrig moct gee. 

Die volgende, ingevolge Artikel 9tiA tot 98 van die WET, het op staatsondersteunde 

skole hetrekking: 

'n l'ersoon wat aangcstcl word ingcvolgc hcrrocpc wctte word geag as 

aangestel in die gesuhsidieerde pos hy die staatsondersteunde skool (Artikel 

96A). 

Die hestuursliggaam het die hevocgdheid om personeet aan te stet, te 

hcvordcr of tc ontstaan ondcrworpc aan voorafvcrkrcc gocdkcuring van die 

Minister (Artikcl 97). 

'n Persoon wat hy 'n openhare skool in diens was word met hehoud van salaris, 

verlofkredict en diensvoordete na 'n staatsondersteunde skool oorgeplaas 

(Artikcl 'J7A). 

By 'n ondcrsock na onhckwaamhcid en wangcdrag word die magte van die 

onderwyshoof (Uitvoercndc Direktcur) aan die voorsitter van die 

hestuursliggaam oorgcdra, maar ontslag of die versock om nie te hedank nie 

kan slegs met goedkeuring van die hetrokke Minister plaasvind (Artikel 98). 
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Aanstellings op posvlak 1 van die staatsondersteunde sknol word self deur die 

bestuursliggaam hanteer nmlat die :tanstellings om 'n permanente hoedanigheid in 

die vakaturelys geadverteer is (DOK, (A:V), 191)2: 16). 

Betreffcnde hcvorderingsposte word die huidige kanaal gevolg via die Kcurraad tot 'n 

kortlys, maar die bestuursliggaam het die bevoegdheid om die pos ook in die 

openharc mediate advertccr (DOK,A(V), 1992:6,16). 

Figuur 2.5 gee 'n verklarende samevatting van die rol en funksie van die organe wat 

tydens aanstellings 'n helangrike taak moet verrig. Die bestuursliggaam van die staats

ondersteunde skool het die bevoegdheid om die onderwyser op posvlak een ( 1) en 

bevorderingsposte aan te beveel en aan te stel met die Uitvoerende Direkteur wat 

goedkcuring verlecn vir die aanstclling. 

Figuur 2.5: J>crsoncchmnstcllings in die staatsondcrstcundc skool (Van Loggerenberg, 1992) 

AANSOEK KElllUNG AANJm. UESLUIT GOEJ>-
VELING KEUIUNG 

Rcgistra- Omlcrwyscr Kcurraad Keurraad Uit- Uit-
sie by TO I> voerende voerende 

Direkteur Direkteur 

Pcrmanente 
Uit-aanstclling Onderwyscr Bestuurs- Bestuurs· Bestuurs· 

l'osvlak I liggaam liggaam liggaam voerende 
Direkteur 

l'crmancntc Ondcrwyscr Uit- Uestuurs- Uit· Uit-
a nos- voerende liggaam voerende voerende 
nanstclling Oir<'ktcnr Oirekteur Direkteur 

~ ~----------- ~'"-·-- 1-·- . ~-· ·-· ·- -
Tydelikc 
aanstclling Onderwyscr Streck- Streck- rlestuurs- Uit-

l;anloor i;;llllOOf lit'gaam vocrcndc 
IJirekteur 

Pcrmancntc 
Uit- llit-a:tnstcllin~ Ondcrwyscr Kenr· Bcstuurs 

l'osvlak 2+ raad liggaam voerende voerende 
Dircktcur Dircktcur 
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Die hestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skoo\ spee\ 'n helangrike ro\ tydens 

indiensneming. Met verwysing na Figuur 2.5 is dit net met tydelike aanstellings waar 

die Streekkantoor 'n aanheveling gee vir die vul van 'n vakante pos. Aile antler poste 

se aanhevelings geskied deur die hestuurs\iggaam. 

Die hesluit om 'n onderwyser in 'n vakante pos aan te stel bents hy die Uitvoerende 

Dircktcur mo:t die uitsondering van permancnte aanstcllings op posvlak 1 en tydelike 

aanstellings. 

2.9.5.3 Diensvoorwaanles 

Aile diensvoorwaardes ( diensvoordcle, salarisse, salarisskale, toelae en 

verlofvoordcle) vir gesuhsidieerde onderwysers aan 'n staatsondcrstcunde skool is 

dieselfde as vir 'nonderwyser aanopcnhare skole (DOK, (A:Y), 19'!2: 17). 

2.9.5..t llicns~chondcnhcid 

Die hestuursliggaam vereis van die gekeurde aansoeker om hinne 'n redelike tyd 

.l"kri{t<'lik<' hewys aan die hestuursliggaam te !ewer of hy die pos aanvaar of nie (DOK 

(A:V), 1992:16). 

In staatsondersteunde skole kan die hcstuursliggaam die onderwyser in die praktiese 

klasse versoek om artikels tc maak om fondse op te hou vir hyvoorheeld die 

instandhouding van gchouc (DOK (A:V), 1992: 10,11). 

2.9.6 Sintese 

Tydens die oplciding en keuring van onderwyscrs moet onhekwame onderwysers nie 

tot die ondcrwyshcrocp toegclaat word nie (Claxton, 19ll6: Ill I). 

O'Neill en Brusutti ( I<Jll9:269-272) meen dat termynaanstellings met vrug ondersoek 

kan word aangesicn dit tot nuwe idees, entoesiasmc en insigte in die skoolopset kan 

lei. Dit sal daartoc lei dat hurokratiese heheeruitoefening verskraal omdat die 

onderwyscr hom verhind tot etiesc selfrcgulcrcnde gedrag en toewyding. 

2.10 JHENSIIEi!INIHGING 

Dienshecindiging \'an die onderwyser herus op die heginsels van normale of 

gedwongc dicnshceindiging. Vrywillige dicnshccindiging word van die kant van die 

ondcrwyscr gc"ini-,ieer deurdat hy die ondcrwysprofcssie hedank om hom op 'n antler 
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beroep toe te spits. Artikel 73 van die WET is hier van toepassing en die onderwyser 

moet hom deeglik van die prosedurereels vergewis. 

Gedwonge diensbeeindiging neem 'n ernstige afmeting aan, aangesien hier 'n klagte 

van onprofessionaliteit teen die onderwyser ondersoek moet word. In die 

onderwysprofessie berus onprofessionaliteit op twee bene, naamlik onbekwaamheid 

en wangcdrag wat aanleiding kan gee tot 'n tugondersoek. 

Enige van die volgende oortredings gee aanleiding tot diensheeindiging van die 

onderwyser (Erickson, l<JRI:ll4-1 lti): 

afwesighcid van 'n gcldigc kwalifikasie; 

bcsmctling met 'n aanstccklikc sicktc, hyvoorheeld veneriese siektes; 

tuberkulosc, ens; 

geen pos meer beskikhaar; 

gcen fondse heskikbaar om salarisse te finansier nie. In die geval word tydelike 

personecl ecrste ontslaan; 

immoraliteit; 

insubordinasie; en 

inkompetcnsie. 

lngevolge atikel 9R(4) van die WET verkry die voorsitter van die bestuursliggaam die 

uitvoercndc hcvocgtlhcid ten opsigte van ontslag/hedanking/ondcrsoeke onderworpe 
aan die voorafverkrce toestemming van die Minister (Art. 97(h) van die WET) met 

dien verstande dat die korrekte proscdures gcvolg word. 

Gronde vir dicnshccindiging word vollcdig en duidclik in die betrokke wette 

uiteengesit (TOO, 19R9a:14): 

Tydclikc aanstcllings enigeen van die partye kan diensbeeindiging 

hewcrkstellig dcur 2.J-uur kcnnisgcwing. 

Pcrmancntc :~anstcllings - Die hestuursligga:un van die staatsondersteunde 

skool kan ingevolge Artikel 71 van die WET in cnige van die volgende gevalle 

'n onderwyser se diens heeindig onderworpe aan die voorafverkree 

goedkeuring van die Minister: 
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i) as 'n onderwyser aan voortdurende swak gesondheid onderhewig is; 

ii) as 'n onderwyser die voorgcskn:we aftree ouderdom hereik; 

iii) as 'n onderwyser aan onhekwaamheid of wangedrag skuldig bevind is; 

of 

iv) indien die onderwyser na die mening van die Uitvoerende Direkteur 'n 

nadelige uitwerking hct op die skool of die onderrig van leerlinge. 

lndien die onderwyser vrywillig bedank, word 'n kalender- of skoolkwartaal 

kennisgewing vereis (Artikel TJ van die WET). 

2.10.1 Ondernysrcgtelikc dctcrminantc vir gcdwonge dicnsbccindiging 

Wanneer personeel ontslaan word is hillikheid en regverdigheid helangrike beginsels 

wat nagekom moet word (Claxton, 19H6: IH2). 

Die reels van natuurlike geregtigheid (vgl. paragraaf 2.6.2.2) wat toegepas word 

tydens tugondersoeke is in werklikheid prosedurerecls en hehels die volgende 

(Oosthuizen & Jlondesio, IIJH7:29; VanWyk, IIJH2:47 en Wiechers, 191!4:237): 

Die audi a/teram panem reel wat beteken die anderkant van die saak moet 

aangehoor word; 

aile oorwegingc wat teen 'n ondcrwyscr kan tel, moet aan hom bekend gemaak 

word; 

die wcrkgcwcr moct onhevooroordccld wecs in die neem van sy besluit; 

die werkgewer mag hom nie laat lei deur deur oorwegings wat nie ter sake is 

nie; en 

die werkgewer moet rcdes vir sy hesluit gee. 

llierdie reels verscker dat al die fcite onder die wcrkgewer se aandag gehring moet 

word voordat daar 'n heslissing geneem word. 

Die vereistes vir 'n gcldigc administratiewe handeling is formecl en materieel van 

aard. Formele vereistes het hetrekking op die persoon wat die handeling verrig, die 

wyse waarop die hamleling verrig word en die gevolge van die handeling en behels 

hoofsaaklik dat (VanWyk, l'lH2:4H): 
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die uitvoerende beampte oor die nodige bevoegdheid moet beskik, dit wil s~ 

wannecr daar byvoorbeeld bepaal word dat slegs die Uitvoeremle Direkteur 

oor kwasie-judisiele bevoegdheid heskik dan het geen ander persoon daardie 

bevoegdheid om die betrokke handeling te verrig nie; 

die hepalings en prosedures wat in die betrokke wet uiteengesit is, nagekom 

moet word; en 

die hetrokke hevoegdheid op so 'n wyse uitgevoer moet word dat dit duidelik 

en nie verwarrend is nie. 

Daarenteen het materiele vereistes hetrekking op die inhoud van die handeling en 

moet ook in ag geneem word (VanWyk, 191l2:41l): 

Die werkgcwer mag nie die grense van sy bevoegdheid oorskry nie (dit wil s~ 

hy mag nie ultra t'ires optree nie ); 

diskresionere bevoegdheid kan deur die werkgewer uitgeoefen word; 

aan die hedoeling van die wetgewer moet uitvoering gegee word; 

die werkgcwcr rn:tg nic sy hcvocgdhcid vir 'n ongeoorloofde doel aanwend nie; 

en 

die administratiewe orgaan mag nie sy hevoegdheid aanweml vir 'n ander doel 

as waarvoor dit verleen is nie. 

2.10.2 Onbekwaamhcid 

Onhckwaamheid verwys na die onderwyser wat nie in staat is om die pligte ver-oonde 

nun sy pos op 'n hckwarnc wysc uit tc vocr nic (Essex, I9H7:212; Partington, 191l4:28). 

lngevolge Artikel 74( I) van die WET herus hierdie ondersoek op 'n bewcrlng dat 'n 

persoon in 'n permanente hoedanigheid ongeskik of nie in staat is om die pligte 

verhonde aan sy pos op 'n hekwame wyse uit te voer nie. 

Om te kan hepaal of 'n onderwyser sy pligte op 'n hekwame wyse uitgevoer het, moet 

die hesondere onderwyssituasie, die ondcrwyser se totale werklading en alle 

tersaaklike faktore en omstandighcde in ng geneem word (VanWyk, 1982:51). 
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2.10.2.1 Ondersock na bcwccrdc onbckwaamhcid van die onderwyser by die 

staatsondersteundc skool 

Artikel 74 (soos saamgclees met Artikel 98) van uie WET verwys na uie onuersoek 

van 'n hewering v;m onhekwa:unheid van persone in diens hy staatsondersteunde 

skole en inrigtings. Die volgemle prosedurereels kom navore uit Artikel 74 (DOK 

(A:V), 1992:41-42): 

Op die hewcring van moontlike oniH:kwaamhcid hcnocm uie voorsitter 

van die bcstuursliggaam skriftelik icmand as 'n ondersoekheamte om 

ondcrsoek na die hewering in te stel. 

2(a) Die ondcrsoekhcampte moct op versoek hcwys van sy aanstelling aan 

die bctrokke pcrsoon toon. 

(h) So 'n ondcrsock word op die voorge,krcwc wyse ingcstel (RSA, 1990). 

(c) Na afloop van die ondersoek moet alle stukke wat tyuens die ondersoek 

g<'hruik is aan die vuorsitter van die hestuursliggaam voorgele word. 

3 lndicn die voorsitler van die hestuursliggaam, na bestudering van 

inligtingstukkc, van mening is dat die aanklag ongegrond is moet hy die 

aangcklaagde pcrsoon skriftclik in kennis stel. 

4(a) Jndien die voorsitter van die bcstuursliggaam, na hcstudcring van die 

inligtingstukke, van mening is dat die aanklag waar is kan hy 'n 

kennisgewing, tesame met 'n afskrif van die verslag, op die 

voorgcskrewe wysc aan die betrokke persoon oorhandig waarin die 

pcr:-~oon 

(i) verwinig word dat verdere optrede ingevolge die Wet teen hom 

oorwceg wont; en 

(ii) versoek word, indien hy dit verkies, hinne 21 dae na ontvangs 

van sodanige kennisgewing sy skriftelik kommcntaar aan die 

voorsitter van die hcstuursliggaam voor le Je. 

(h) Kommentaar ingevolge pan1graaf (a)(ii) kan aan die voorsitler van die 

bestuursliggamn voorgele word waarna die voorsiller van die 

hestuursliggaam dit na die hetrokke ondersoekheampte verwys. 
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(c) Die ondcrsoekbcamplc le enige opmerkings oor die kommenlaar aan 

die voorsitter van die bestuursliggaam voor. 

5 Na oorweging van inligting in subartikel (4) kan die voorsitter van die 

bestuursliggaam 'n kennisgewing op die voorgeskrewe wyse aan die 

betrokke persoon stuur waarin hy verwittig word -

(a) dat hy na oordeel van die voorsitter van die bestuursliggaam ongeskik, 

of nie in staat is om die pligte verhonde aan sy pos op 'n bekwame wyse 

uit te voer nie; of 

(h) dat 'n verdere ondersoek vanaf dric maande tot een jaar na die 

kcnnisgcwing ingcstcl sal word. lly kan, indien hy dit verkies, hinne 30 

dac na ontvangs van die kennisgewing versoek dat 'n ander 

ondersoekheampte aangestel moet word as die ondersoekheampte wat 

oorspronklik ondersoek ingestcl het. 

6(a) Die voorsitter van die hestuursliggaam kan met inagneming van die 

tydpcrk soos in subartikcl S(b) vcrmcld 'n ondersoekheampte skriftelik 

aanstel om venler ondnsock in te stel. 

2.10.2.2 

(b) Die bepalings van subartikels 2 en 3 is mtllalis mulwulis van toepassing 

hy 'n vcrdere ondersoek in paragraaf (a) heoog. 

Opt•·ede teen onhekwmne pcrsuneel by die stuutsonderstcundc skool 

Artikel 75 van die WET het betrekking op die optrede teen onbekwame personeel: 

Na oorweging van die stukke sons genoem in Artikel 74(1) of Artikel 

7-l(h) kan die voorsitter van die bestuursliggaam 

(a) indicn hy van oonlcel is dat die onderwyser onbekwaam is om die pligte 

vcrhondc aan sy pos op 'n bckwame wyse uit te voer, hy die 

hestuursliggaam aanheveel-

(i) dat daar nie vcrder opgctree word nie; 

(ii) dat die pcrsoon hetrokkc na 'n andcr pos oorgcplaas moet word; 

(iii) dat sy salaris of rang, of sy rang sowcl as sy salaris; 

(iv) dat teen hom opgctree word ingcvolge subparagraaf (ii) en (iii); 

of 
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(v) dat hy uit sy dicns ontslaan word met ingang van 'n datum wat 

deur die bestuursliggaam bepaal word; of 

(b) indien hy van oordeel is dat daar 'n verbetering ten opsigte van die 

geskiktheid of hekwaamhcid van die betrokke persoon is, maar dat hy 

nog nie die vereiste standaard bereik het nie, daar ingevolge paragraaf 

(a) (i-iv) met hom gehandcl word. 

2 Die voorsitter van die bestuursliggaam moet die stukke wat betrekking 

het op die ondersoek saam met sy aanbeveling aan die bestuursliggaam 

voorle waarna die bestuursliggaam kan handel volgens die aanbevelings 

van die voorsitter van die bestuursliggaam of volgens enige aanbeveling 

wat kragtens suhartikcl ( 1 )(a) gemaak kon word. 

2.10.3 Wangcdrag 

Partington ( 1984:34) omskryf wangedrag as die afwyking in die sosiale !ewe, gedrag 

en interpersoonlike verhoudinge van die persoon. 

Daar moet s<>Ver moontlik gepoog word om 'n tugondersoek te vermy omdat (Foster, 

1986: 128-129): 

die betrokke onderwyser nie weer maklik 'n ander betrekking sal beklee nie; 

daar 'n verlaging in die prestige van die onderwysberoep is; en 

die onderwysproses ontwrig word. 

Dit is bel;mgrik om daarop te let dat indien enige van die prosedures in die tugproses 

nic nagckom word nic, sodanigc tugondersoek ongcldig sal wccs en die onderwyser 

heraangestel sal word. 

Dienshecindiging weens dissiplinc.'re optredc is gcwoonlik as gevolg van 

onbekwaamhcid, insubordinasie en gedragsafwykings (Collins & Nelson, 1983:250). 

Wangedrag word ook in wetgewing omskryf soos duidelik uiteengesit in Artikel 76 

van die WET: 

'n Persoon is aan wangedrag skuldig indien hy-

(a) 'n bepaling van die WET of 'n wet met betrekking tot die onderwys 

oortree of versuim om daaraan te voldocn; 
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(b) 'n handcling wat tot nadecl van die administrasie, dissipline of 

docltreffcndheid van 'n staatsondersteunde skool, kantoor of inrigting 

van die Staat strck, toclaat en/of dednecm aan die handeling; 

(c) 'n wettige bevel wat aan hom gegee is nie gehoorsaam nie of in woord 

en gedrag aan insubordinasie skuldig maak (insuhordinasie word 

volgens Grosse & Melnick (19RS:37) omskryf liS moedswil!ige en 

opsetlike verontagsaming van instruksies of opdrag of bevel deur 'n 

onderdaan). 

(d) traag of nalatig hy die verrigting van sy pligte is; 

(e) sonder die toestemming van die voorsitter van die hesuursliggaam enige 

privaatwcrk omlerneem wat met die vcrrigting van sy ampspligte in 

verband staan; 

(f) in die opcnbaar die administrasie van 'n staatsondersteunde skool 

kritiseer; 

(g) probeer om deur middel van nie toelaatbare kanale ingryping in 

verhand met sy amptelike posisie of dienwoorwaardes te verkry; 

(h) hom op skandelike, onhehoorlike of onbetaamlike wyse gedra terwyl hy 

aan diens is; 

(i) huitensporig gebruik nmak van sterk drank of dwelmmiddels; 

(j) gedurende Hmptelike werksure onder die invloed van sterk drank of 

dwelmmiddels is; 

(k) onderworpc word aan 'n bevel van sekwestrasie van sy hoedel of in 'n 

geldelike verleentheid raak; 

(I) sondcr die vooraf vcrkrcc toestennning vcrtmulike inligting hekend 

maak: 

(m} sondcr die tocstemming van die voorsitter van die bestuursliggaam 

enige kommissie, geld of ander beloning ontvang waarop hy uit hoofde 

van sy amp nie gercgtig is nie; 

(n) hom enige eiendom van die staat toecien of op onhehoorlike wyse 

daarvan gehruik rnaak; 
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(o) 'n misdryf plecg; 

(p) sondcr vcrlof of geldigc relic van diens afwcsig is; 

(q) 'n valse of onjuiste verklaring ane met die oog op die verkryging van 

cnige voorrcg ofvoordccl in verband met sy amptelike posisie; 

(r) 'n rdl van dk konstitl!sie van die mcdicsc lmlpskcma waaraan hy 

bchoort oortrcc ofvcrsuim om daaraan te voldoen; of 

(s) om private of seksionele politieke oogmerke te bevorder of te 

benadeel. 

2 Die vrysprcking van of skuldighcvinding uan 'n misdryf deur 'n 

gercgshof vrywaar nie die pcrsoon van 'n aanklag van wangedrag teen 

hom nie. 

3 Jndien die wangedrag waarvan 'n persoon aangekla word neerkom op 'n 

misdryf wamaan hy deur 'n geregshof skuldig bevind is, is 'n 

gewaarmerkte afskrif van die oorkonde van sy verhoor voldoende bewys 

dat hy daardie misdryf geplceg bet, tcnsy-

(a) die skuldigbevinding deur 'n geregshof ter syde gestel is; of 

(h) die pcrsoon hewys kan !ewer dat hy in werklikhcid verkeerdelik skuldig 

hevind is. 

2.10.3.1 Die ondcrsock na wangcdrag by die staalsonderstcunde skool 

By enige omlersock na hewcerdc wangedrag is die nougesette navolging van die 

voorgeskrcwe proscdurcreclings van die grootste belang (Oosthuizen, 1992:15). 

Die optrcde in die geval van wangcdrag word gercCI dcur Artikd H~ van die WET: 

Wanneer 'n onderwyser beskuldig word van wangedrag kan die 

voorsitter van die bestuursliggaam-

(a) die hctrokke onderwyser skriftelik aanklu van wangedrag; of 

(b) 'n komitee hestaande uit een of meer persone in diens van die 

staatsondersteunde skool aanwys om 'n voorlopige ondersoek na die 

hcskuldiging in tc std. 
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2 Die komitee (ingevolge paragraaf l(b}} moet die beskuldigde persoon 

in kennis stel van die beskuldiging en hom die geleentheid hied om 

pcrsoonlik of tkur middcl van 'n vcrtccnwoordigcr daarop tc antwoord 

imlien by dit verkics. 

3 Voordat die voorlopige ondersoek begin moet die 

onderwysersvereniging waaraan die lid beboort in kennis gestel word 

van die om!ersock. 

Die bepalings van Artikel 79 en 80, wat betrekking bet op die bevoegdbede van die 

ondersoekbeampte en die ondersoek prosedure, is mlllatis mutandis van toepassing 

op die voorlopige ondersoek sons omskryf in Artikel 84. Art ike! 84 het hetrekking op 

die optredc in die gcval van wangcdrag dcur pcrsonc in dicns in onderwysposte met 

verwysing na die komitce of die voorsitter van daardie komitee (DOK 

(A: V), 1 CJ92:44). 

Die komitee moet na afloop van die voorlopige ondersoek die voorsitter van die 

hestuursliggaam van 'n volledige verslag vonrsien, tesame met sy :mnbevelings 

(Artikel 86 van die WET). 

lndien die voorsitter van die bestuursliggaam, na oorweging van die verslag, van 

mening is dat daar geen waarheid in die heskuldiging teen die persoon is nie, moet by 

die saak as afgehandel heskou en daardie persoon, en die onderwysvereniging in 

Artikel 84(3) hcdocl, dienooreenskomstig verwittig (Artikel 87 van die WET). 

lndien die voorsitter van die bestuursliggaam egter van mening is dat daar waarheid 

in die heskuldiging teen die ondcrwyser is, dan kan die onderwyser skriftelik van 

wangedrag aangekla word (Artikel 88 van die WET). 

2.10.3.2 Aanklag van wangcdn1g 

Die aanklag van wangedrag word geformuleer deur Artikel 88 van die WET: 

lndien daar waarheid in die heskuldiging van wangedrag steek, word die 

beskuldigde persoon skriftelik aangekla. 

2 'n Aanklag word op die voorgeskrewe wyse ingedien met 'n versoek dat 

die aangeklaagde persoon hinne 21 dae nadat die aanklag aan hom 

hestel is 'n skriftelike erkenning of ontkenning van die aanklag of 'n 

skriftelike verduideliking in verhand met die aanklag aan die voorsitter 

van die bcstuursliggaam voorlc. 
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3 Die voorsitter van die hestuursliggaam kan te eniger tyd die aanklag 

terugtrek. 

4 Die voorsitter van die bestuursliggaam stel die onderwyservereniging in 

Artikel H4(3) skriftelik in kennis van die aanklag van wangedrag en die 

aard daarvan. 

5 lndien 'n pcrsoon wat ingevolge Artikcl H4(l)(a) of suhartikel (1) 

aangekla word die aanklag erken, word hy by die toepassing van 

Artikel 93 geag as skuldig te wees aan wangedrag op die datum waarop 

die voorsitter van die hestuursliggaam die erkenning ontvang het. 

2.10.3.3 Die raad van ondersoek na wangedrag by die staatsondersteunde skool 

Indien 'n persoon wat ingevolge Artikel 84(1 )(a) of Artikel 88(1) aangekla word, die 

aanklag ontken of versuim om aan die versoek in Art ike! 88(2) te voldoen, moet die 

voorsitter van die bestuursliggaam 'n raad van ondersoek ingevolge Art ike! 88 van die 

WET aanstel met die volgende voorbehoude: 

Die raad van ondersoek bestaan uit 'n voorsitter (Die aangewese 

persoon hier is 'n landdros wat geredelik deur die Departement van 

Justisie beskikbaar gestel word. 'n Aanklaer kan aangevra word om die 

ondervraging op 'n professionele wyse te hanteer, maar hy mag nie 'n 

lid van die raad van ondersoek wccs nie (Oosthuizcn, 1992:16)) en twee 

andcr pcrsonc, van wie ecn benocm word deur die 

onderwysersvercniging soos vermeld in Artikel H4(3). 

2 Die voorsitter van die raad van ondersoek moet na oorleg met die 
voorsitter van die bestuursliggaam die tyd en plek van die ondersoek 

vasstel, waarna die voorsitter van die bestuursliggaam die aangeklaagde 

persoon 14 dae skriftelike kennis gee van die tyd en plek wat vasgestel 

is. 

3 Die bepalings van Artikel 79 en HO wat betrekking het op die 

bevoegdhede van die ondersoekbeampte en die prosedure by die 

ondcrsock is mlllatis mlllamli.l' van tocpassing ten opsigte van die 

ondersock heoog in suhartikcl (I). 

Na afioop van die ondersoek bepaal Artikel 89 van die WET dat die raad van 

ondcrsock sy bcvinding aan die voorsittcr van die hcstuursliggaam moet bekend maak 

(Artikel 90 van die WET): 
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Die aangeklaagde persoon word skuldig of onskuldig bevind deur 

meerderheidsbesluit en die voorsitter moet binne 30 dae daarna die 

aangeklaagde persoon van die bevinding in kennis stel en die uitslag 

van die ondersoek aan die voorsitter van die bestuursliggaam 

rapportcer. 

2 Indien die aangeklaagde persoon skuldig bevind word moet die 

voorsitter aan die voorsitter van die bestuursliggaam voorl!-

(a) die verslag van die verrigtinge, met inbegrip van aile getuienis en aile 

stukke wat by die ondersoek toegelaat is; 

(b) 'n skriftelike uiteensetting van die bevinding en die redes daarvoor deur 

die raad van ondersoek; 

(c) enige opmerkings wat die raad van ondersoek in verband mel die 

ondersoek wil maak; en 

(d) die raad van ondersoek se aanbeveling met betrekking tot die straf wat 

ingevolge Artikel 93 opgele kan word. Di6 aanbeveling kan soos volg 

wees (Oosthuizen, 1992: 17): 

Die ondcrwyser word of gewaarsku of berispe; 

Die onderwyser kan 'n boete van tot R2 000,00 opgele word wat 

in een van die skool se fondse gestort kan word. 

Die onderwyser kan na 'n ander pos oorgeplaas word. 

Die onderwyser se rang of salaris of sy rang en salaris kan 

verlaag word. 

Die onderwyser word ontslaan of kan versoek word om te 

bcdank. 

Die skuldigbevinde persoon kan appcl teen die uitslag aanteken ingevolge Artikel 91 

van die WET waarna 'n Appclraad (Artikel 92 van die WET) saamgestel word om 

die appelte verhoor (DOK (A:V), 1992:45). 

Die bepalings van Artikel 83, rakende die oplrede teen persone wal aan wangedrag 

skuldig bevind is, is mutatis mutwulis van toepassing op 'n persoon in diens in 'n 

onderwyspos wat aan wangedrag skuldig bevind is (Artikel 93 van die WET). 
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Die voorsittcr van die hestuursliggaam moet in clke geval waar 'n ander straf as 'n 

waarskuwing of berisping opgclc is, die verslag van die ondersoek, met inbegrip van 
aile dokumente, stukke en getuienis wat op die ondersoek betrekking het, aan die 

Federale Onderwysersraad in Artikel 92(2)(c) hedoel voorle (Artikel 94 van die 

WET). 

2.10.4 Samcvutting 

Voon.lat voortgegaan word met die diensbeeindigingsprosedure is dit van wesentlike 

belang dat die omlerwyser die geleentheid gegun moet word om sy foute te herstel 

(Claxton, 1986:182). Die gedrag van die onderwyser, wat aanleiding gee tot 
onhckwnamhede en wangedrag, is cgter onherstelbaar wanneer (Claxton, 1986:185): 

* 

die gedrag geen opvoedkundige of professionele doel dien nie; 

die gedrag die onderwyser se effcktiwiteit ten opsigte van die ondcrwys so 

benadeel dat die lcerlingc en die skool daaronder ly; 

daar geen verbetering in gedrag is ten spyte van 'n waarskuwing deur sy 

hoofde; en 

dit so lank aangehou het dat dit onherstelbaar is. 

Met die implcmcntering van 'n handvcs van menseregte kan die onderwyser as gevolg 

van 'n onredelike ontslag aanspraak maak op sy reg op 'n billike en regverdige 

verhoor (Bray, 1992:17). 

Die vraag wat onwillekeurig na vore kom is: Kan die tenagekome onderwyser hom 

direk tot die onderwysdepartement wend? Send or ( 1986: II) is van mening dat dit 
wei gedocn kan word onder die volgende omstandighede: 

Die klagte teen byvoorbeeld die skoolhoof moet 'n publieke belang en nie 'n 

private be lang he nie. 

Die belang van sodanige aksies moet opgeweeg word teen die skoolhoof se 

be lang om 'n cf(ektiewe diens daar te stcl sunder uitermatige protes. 

Uit die bustaandc blyk dit dat vac en onduidelike aanklagte asook die nie-nakoming 
van prosedurcs en reels daartoe lei dat aanklagte ongeldig sal wees (Van Coller v 

Administrator, Transvaal 1'!60 l SA ( 110) T) (vgl. 13ylae A). Die aangeklaagdc 
persoon sal dan weer in diens geneem moet word wat tot nadeel van die leerlinge, 

medekollegas, die skool en die gcmeenskap sal strek. 
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Vir diensbeeindiging om te slaag moct die korrekte prosedures gevolg word en redes 

vir die diensbeeindiging verskafword (Partington, 1984:26). 

Onderwyspersoncel mag in 'n aanklag van wangedrag of onbekwaamhcid, sonder die 

vrees van viktimiscring, op hul rcgmatige en afdwinghare regtc aandring sondcr dat 

hulle onrcgmatig of onprofcssionccl optree (TO, 1991:2). 

Vir Prinsloo en lleckmann (1987:229) gaan dit hier om "die skcndig van die 

besondcre vcrhouding tussen die werkgewer en die werknemer." Aangesien 

ondcrwyswctgcwing hicrvoor voorsicning maak, kan die ondcrwyscr uit sy diens 

ontstaan word. Die FOR bly cgtcr ook aan die puhliek verantwoordelik om teen die 

onderwyser up te tree aangesicn hy die gedragskode van die FOR oortree het. lly die 

skuldigbcvinding word sy naam van die register geskrap wat daartoe lei dat hy nie sal 

kan voortgaan om sy berocp te bcoefen nic (Prinsloo & lleckmann, 1987:229). 

49 



3 

'N EMPIRIESE ONDERSOEK NA DIE GESAGSVERHOUDING 
TUSSEN DIE ONDERWYSER EN SY WERKGEWER 

3.1 NAVORSINGSON1WERP 

In hierdie hoofstuk sal die keuse van die vraelys as meetinstrument en die 

samestelling van die vraelys bespreek word. 

Daar sal voorts verwys word na die teikenpopulasie, die terugvoering wat ontvang is 

en die statistiese tegnieke wat tydens die analisering van die respons van die vraelys 

aangewend is. 

3.1.1 Die keuse vnn die meetinstrument 

Die besluit om die vraelys as meetinstrument te gebruik teenoor die onderhoud is 

vera! geskoei op twee belangrike oorwegings, naamlik dat die onderhoud te vee! tyd 

in beslag sou neem en baie onekonomies sou wees. 

Die vraelys is meer doeltreffend en prakties as die onderhoud aangesien dit die 

werklikheid, soos dit in die praktyk voorkom, meet (De Wet et al., 1981:163). 

3.1.2 Die vraelys as meetinstrument 

Onderskeid Lussen twee tipes vraelysle word gemaak, naamlik (De Wet et al., 

1981:163): 

Gestruktureerde vraelyste waarbinne vrae gestel word wat bestaan uit 

alternatiewe antwoorde waaruit die respondent 'n keuse moet maak; en 

ongestruktureerde vraelyste waar die respondent 'n vrye keuse van 

antwoorde gegee word om eie menings te lug. 

Vir die docl van hicrdie navorsing is besluit om 'n gestrukturecrdc vraelys te 

implementeer omdat die response makliker ontleed, geanaliseer en gekwantifiseer 

kan word (De Wet eta/., 1981:163). 
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3.1.3 Die doelmet die vraelys 

Die vraelys in hien.lie navorsing het die volgende doelwitte in gedagte: 

om die kennis van die ondcrwyser se gesagsverhouding ten opsigte van sy 

werkgewer te bepaal; en 

om te bepaal wat die onderwyser se mening ten opsigte van die dienskontrak 

en die indiensnemingsondcrhoud is. 

3.1.4 Die tcikcnpopulasic 

Die populasie was al die onderwyscrs van sekondcre Afrikaanse Hocrskole in die 

Wes-Transvaal Streek. Die vraclys is aan ll skole uitgestuur wat fungeer volgens die 

Modei-C onderwysbeleid. llierdie skole is met behulp van 'n ewe-kansige 

steekproeftrekking gekies en vraelyste is aan tlie skole uitgestuur. Die vraelyste is 

deur onderwyscrs, dcpartcmcntshoofdc, adjunkhoofde en hoofde voltooi. 

3.1.5 Statistiese tcgniekc 

Die ingesamelde data is met hehulp van die hoofrekenaar van die PU vir CHO 

verwerk. Daar is van 'n SAS (Statistical Analysis Systems) rekenaar programpakket 

gebruik gemaak (SAS Institute 191!5) met die verwerking van die data. Frekwensies 

en gemiddeldes is gebruik om die data te analiseer. 'n Eenrigting variansie-analise 

toets ("Tukey's studentized range") is gedoen om te bepaal of daar 

verskille/ooreenkomstes tussen die kennis van die respondenle en hul ouderdom, 

posvlak, jare onderwyservaring, akademiese kwalifikasies en onderwysregsopleiding 

is. 

3.1.6 Response 

Tabcl3.1: Aantal•·esponsc 

VRAELYSTE VRAELYSTE % 
UITGESTUUR TERUGONTVANG 

233 197 1!4,55 
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Die 84,55% terugvoering dui daarop dat betroubare afleidings vir die Wes

Transvaal Streck uit die response gemaak kan word (Landman, 1980:112). 

3.2 INTEIU'ItETERING VAN DIE DATA 

Die response op al die vrae in die vraelys is getabuleer en afleidings is, waar 

moontlik, daaruit gemaak. 

Afdeling A verskaf 'n gcheclhccld van die respondent wal die vraelys voltooi het 

(biografiese gegewens). 

Afdeling 13 skep 'n geheelbeeld van die skool en die omgewing waarbinne die 

respondent hom bevind (demograficse gegewens). 

Afdeling C bestaan uit 15 multi-keuse vrae waarin die juridiese kennis van die 

respondent teenoor sy werkgewer getoels word. 

Afdeling D toets die insig wat die respondent openbaar ten opsigte van enkele 

gevallestudies. Hier is vyf multi-keuse vrae gestel. 

In Afdeling C en Afdeling D is daar telkens van 'n vierpuntskaal gehruik gemaak 

(vgl. Figuur 3.1). Die respondent moes sy keuse uitoefen deur 'n kruisie in die 

blokkie van sy keuse te maak. Hierdie skaal is gebruik om die moontlikheid van 

raaiskote te elimineer aangesien daar slegs een korrekte antwoord vir elke vraag 

was. 

Figuur 3.1: Die vieqmntskaal 

Stem glad nie saam nie 1 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

Afdeling E (dienskontrak) is 'n meningspeiling wat die houding van die onderwyser 

ten opsigte van die dienskontrak met sy wcrkgewer hepaal. Vraag 33 het enkelc 

aspekte wattydens die indiensnemingonderhoud navore kom, ondersoek. 
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3.2.1 Aftlcling A: biogr-:tlicsc gcgcwcns 

Die docl van hicrdic afdeling was om 'n geheelbeeld van die rcspondente wat die 

vmclys voltooi hcl, tc vcrkry. 

Tabcl 3.2: Uiogmlicsc gcgcwcns vnn rcspontlcntc 

I. OUDEIWOM VAN UIE ltli:Sl'ONUENT f % 
·-·--

Junger as :m jaar 4H 24,4 

30- 35 jaar 53 26,9 

36-40 j:1ar 31 15,7 

41 - 45 jam 25 12,7 

46 ·50 jaar 18 9,1 

oucr t~s 50 jaar 22 11,2 

TOTAAL 197 100,0 

2. GESLAG VAN UIE ltESI'ONUENT r % 

Manlik ill 41,1 

Vroulik 116 5R,9 

TOTAAL 197 100,0 

3. I'OS BEKLEE r % 

Omlcrwyscr 107 54,3 

Ondcf\vyser + I mericte 20 10,2 

Onderwyscr + 2 merietcs 13 6,6 

Ondcrwyscr + 3 merictcs 14 7,1 

Dcparlcmc ntshmlf 29 14,7 

Adjunkhoof 7 3,6 

I Ioof 6 3.0 

Nic ingcvul I 0,5 
c-----·--~· 

TOTAAL 197 100,0 
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4. JARE ONDERWYSERVARING f % 

0-3jaar 27 13,7 

4 • 7 jaar 42 21,3 

8- II jaar 36 18,3 

12 +jure 92 46,7 

TOTAAL 197 100,0 

5. IIOO<~STE AKAI>EMIESE KWALIFIKASm f % 

llaccalaureusgraatl 70 35,6 

Honneursgraatl 29 14,7 

ll.Etl. 23 11,7 
. 

Meestcrsgraatl 12 6, l 

Doktorsgraatl 1 0,5 

Ander 31 15,7 

Nie ingcvul 31 15,7 

TOTAAL 197 100,0 

6. HOOGSTE PROFESSIONELE KWALIFIKASIE f % 

II.O.D. 122 61,9 

T.II.O.D. 42 21,3 

Audcr 24 12,2 

Nie ingevul 9 4,6 

TOTAAL 197 100,0 
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7. ONUlmWYS- JA NEE GEEN TOTAAL 
REGSOI'LEIDIN( 

r % r % r % r % 

As vak by OKVO 5 2,5 152 77,2 40 20,3 197 100 

As module by 
universitcitstudies 

37 18,8 102 51,8 58 29,4 197 100 

Bywo.nlng van 10 5,1 114 57,9 73 37,1 197 100 
semmaar 

• Die proficl van die respondcntc 

Die respondente word hoofsaaklik verteenwoordig deur die vroulike geslag met 'n 

ouderdom van 40 j:wr en jonger wat aangestcl is op posvlak een ( 1) met 12 en meer 

jare onderwyservaring. Die graad van opleiding blyk hoog te wecs aangcsien 35,5% 

van die respondente oor 'n B-graad beskik en 26,4% van die respondente oor 'n 
honneurs-graad en/of B.Ed-graad beskik. llierdie stelling word ondersteun deur die 

sowat 83,2% van die respondente wat oor 'n goedgekeurde professionele 

kwalifikasie bcskik. 

Te midde van die hoe opleidingspcil blyk dit tog dat 'n klein persentasie van die 

respondcnte aan een of ander vorm van onderwysregsopleiding blootgestel is 

(OKVO 2,5%); Universiteit (18,8%) en Scminaar (5,1%)). Dit kan verklaar word 

deurdat onderwysregsopleiding lot onlangs toe nog 'n onbekende dissipline by die 

opleiding van onderwysers was. As die ouderdom van die gemiddelde onderwyscr in 

gedagte geneem word, is dit moontlik dat hicrdie onderwysers tydens hul opleiding 

aan min of gecn onderwysrcgopleiding blootgestel is. 

'n Yerderc moontlike vcrklaring vir die gebrekkigc onderwysregopleiding is dat die 

deursnee proficl van die onderwyser vcrteenwoordig word deur die vroulike geslag 

wal waarskynlik tydcns verdere studies meer op hut vakgebiede as op die 

onderwysbestuursterrein, wat die onderwysregskomponent insluit, gekonsentreer 
het. 
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3.2.2 Afdcling U: dcmogralicsc gcgcwcns 

Die uocl van hicruic afucling was om 'n gchcelbeclu van uie skool en uie omgewing 

waarhinnc die respondent hom, in die omlcrwyssituasie bcvinu, tc vcrkry. 

Tnbcl3.3: Dcmogralicsc gcgcwcns van rcspondcnle 

8. MEI>IUM VAN ONDEIUUG r % 

Afrikaans 189 95,9 

Afrikuans en Engels 7 3,6 

Nie ingevul 1 0,5 

TOTAAL 197 100,0 

9. GI~ADERING VAN SKOOL r % 

S2 31 15,7 

Sl 101 51,3 

GS 48 24,4 

Nie ingevul 17 8,6 

TOTAAL 197 100,0 

10. SAI\IESTELLIN(; VAN SI\.OOL r % 

Scuns 33 16,8 

Dogters 1 0,5 

Seuns en uogters 162 82,2 

Nic ingcvul I 0,5 

TOTAAL 197 100,0 

56 



11. AANTAL I'ERSONEEL f % 

01- 10 0 0 

II -20 22 11,2 

21- ~() ll 4,1 

31-40 60 30,5 

41- 50 44 22,3 

50 en mccr 59 29,9 

Nic ingevul 4 2,0 

TOTAAL 197 100,0 

12. LIGGING VAN SKOOL f % 

Stcllclik 2H 14,2 

Scmi-stcllcl ik 34 17,3 

Plattclanlls 135 68,5 

TOTAAL 197 100,0 

13. AANTAL LEERLINGE r % 

1- 100 0 0 

101-200 11 5,6 

201 -300 10 5,1 

301 - 400 3 1,5 

401 - 500 7 3,6 

501 - 600 7 3,6 

601 -700 59 29,9 

701 - 800 32 16,2 

801 -900 0 0 

901- 1000 25 12,7 

1001 en meer 41 20,1l 

Nie ingevul 2 1,0 

TOTAAL 197 100,0 
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• Die ontleding van die response 

Die medium van onderrig van die rcspondente is grotendeels Afrikaans in S I· 

gegradeerdc skolc wat hoofsaak1ik uit die scun-dogter komhinasie bestaan. Die 

skole is oorwegcnd op die plattcland geld! met tussen 31 en 50 personecl. Die 

lccrlingtal wisscl htlofsaaklik tusscn 601 tot 1001 en mccr lccrlingc alhocwcl daar 

nie 'n skool met 801 tot 900 leerlinge was nie. (Vgl. Tahe13.3.) 

3.2.3 Afdcling C: ondcrwyscr/wcrkgcwcrverhouding 

Die docl van hierdie afdcling was om die kcnnis van die onderwyser te tocts ten 

opsigte van enkele aspekte rakcmle sy vcrhouding met sy werkgewer (die 

onderwysdepartement en die bcstuursliggaam van die staatsomlersteunde skool). 

Hierdie afdcling (vraag 14 tot en met vraag 28) se resultate word in 'n enkele tahel 

(vgl. Tnhcl 3.4) s;~:ullgcv;~t waama daar lot hesprcking van die rcsult:Jtc oorgcgaan 

word. 

Die samestclling van llie tabel wyk af van die van die vraclys. Aangcsicn daar slcgs 

ccn korrcktc antwoord op die v1ac was, is al die antwoordc wat vcrkccnl was, 

gegrocpcer onder die opskrif I'OUTIEI'. Die totalc wat daar vcrkry is, is die som 

van die aantal response asook die som van die pcrsenwsics wat vcrteenwoordig 

word. 

Tabcl3.4: Die ondcmyscJ-jwcrkgcwcrvcrhouding 

VRAAG KORREK FOUTIEF TOTAAL 

f % f % f % 

14. 'n Ondcrwyscr mag 
vir Ianger as DRIE maandc 
skoolhou sondcr om by 
die FOH gcrcgistrccr tc wccs. 

114 57,9 83 42,1 1<}7 ]()() 

15. Die FOR kan regis· 
trasie weier op grond van 
onhekwaamheid van die 

109 55,3 88 44,7 197 100 

ondcrwyscr. 
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VRAAG KORREK FOUTIEF TOTAAL 

r % r % r % 

16. Die FOR het die Ill 56,3 86 43,7 197 100 
hevoegdheid om 'n on-
derwyser uit sy IJOS 

te ontslaan. 

17. Die hestuursliggaam 129 65,5 68 34,5 197 100 
kan 'n onderwyser 
summier afdank. 

HI. Die hestuursliggaam 75 38,1 122 61,9 197 100 
het die reg om 'n ondersoek 
van wangedrag te loods. 

19. Salaris word geter-
mineer tydens 'n onder-

76 38,6 121 61,4 197 100 

soek van wangedrag. 

20. Die bestuursliggaam 24 12,2 
is minstens deels aan-

173 87,8 197 100 

~reeklik vir onregmatige 
ade wat deur 'n onderwyser 

in die uitvoering van sy 
pligte gepleeg is. 

21. Die bestuursliggaam 119 60,4 78 39,6 197 100 
mag 'n onderwyser in sy klas 
tydens skoolure besoek. 

22. Proefstudente word 10() 53,8 
as deel van die 11erso-
neel beskou vir die docl 

91 46,2 197 100 

van regsaanspreeklikheid. 

23. Die bestuursliggaam 119 60,4 78 39,6 197 100 
kan 'n ondcrwyscr vcrgocd 
vir enige bydrae wat hy up 
die na-uurse terrein van 
skoollewe !ewer. 

24. Die hestuursliggaam 
kan 'n onderwyser ver11lig 
om tot 'n rcdclike 

39 19.8 158 80,2 197 100 

mate aan huitc-muursc 
aktiwiteite dcel te ncem. 
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VRAAG KORREK FOUTIEF TOTAAL 

f % f % r % 

25. By die skuldi~be- 33 16,8 164 83,2 197 100 
vinding aan 'n knminele 
oortreding mag die be-
stuursliggaam nie ook nog 
'n ondersoek teen die 
onderwyser loods nie. 

26. 'n Onderwysbestuur-
der is nie aanspreeklik 

83 42,1 114 57,9 197 100 

vir enige wandade deur 
ondergeskikte verri~ 
tydens delegering me. 

27. Die onde~sdepar- 34 17,3 163 82,7 197 100 
tement het die 1evoegd-
heid om prosedurerecls 
neer te le sonder toestem-
ming van ondergeskiktes. 

28. Uy weiering vun 30 15,2 167 84,8 197 100 
dienste kan 'n onderwyser 
summier ontslaan word. 

• Bcspreking van die rcsultatc (vgl. Tabel 3.4) 

(a) Kundigheid ten OJlSigte v:m die FOR 

Vraag 14, 15 en 16 verwys kortliks na die vcrhouding tussen die onderwyser 

(respondent) en die FOR. Hierdie vrae is mecstal korrek (Vraag 14 (57,9%), vraag 

15 (55,3%) en vraag 16 (56,3%)) beantwourd. 'n Moontlike rcde vir hierdie redelik 

goeie beantwoording is dat die ondcrwyser eers by die FOR gercgistreer moet wees 

alvorens hy tot die onderwysprofessie toegelaat word (vgl. paragraaf 2.9.5.1 ). 

(b) Kundigheid ten opsigte van die Uestuursliggaam 

Vraag 17- 21,23- 25 en 28 verwys kortliks na die verhouding tussen die respondent 

en die bestuursliggaam van die staatsondersteunde skool. 

Die bestuursliggaam kan nie 'n onderwyser wat in 'n gesubsidieerde pos aangestel is, 

summier afdank nie aangesien daar bepaalde prosedurcrecls is wat gevolg moet 

word voordat 'n onderwyser uit sy pos ontslaan kan word (vgl. paragraaf 2.10). 

GO 



65,5% van die respondente het vraag 17 korrek beantwoord. Hierdie goeie 

beantwoonling toun aan dat die kennis van die respondent aangaande die 

gesagsposisie van die bestuursliggaam goed is. 

Die feit tlat die bestuursligg:wm 'n raad van ondersoek ~ saamstel om 'n 

onderwyser tc "verhoor" op 'n aanklag van wangedrag teen die onderwyser, is slegs 

deur 38,1% van die respondente in Vraag 18 korrek beantwoord. Hierdie swak 
resultaat dui op gebrekkige kennis aangaande die diensbeeindigingsprosedures (vgl. 

paragraaf 2.10.3.3). 'n Moontlike verklaring vir hierdie swak resultant is die 

gebrekkige onderwysregopleiding waaroor die respondente beskik (vgl. Tabel 3.2 

vraag 7). 

Tydens 'n ondersoek na 'n aanklag van wangedrag teen 'n onderwyser mag die 

salaris van die onderwyser nie getermineer word nie. In vraag 19 het slegs 38,6% 

van die respondente die korrekte keuse uitgeoefen. 'n Moontlike verklaring is die 

gebrekkige ondcrwysregoplciding waaroor die respondent beskik (vgl. Tabel 3.2 

vraag 7). Die gehrek aan kcnnis ten opsigte van vraag 18 en vraag 19 stel die 

respondent bloot nan onnodige regsgedinge. Hierdie gebrekkige kennis dui 
moontlik daarop dat die respondent hom nie gaan vergewis het van sy regte en 
voorregte nic. Die respondent sal dan muontlik nie opgewasse wees om hom teen 

'n aanklag van wangedrag te verweer nie (vgl. paragraaf 2.10.3.3) 

Vraag 20 is uitermatig foutief beantwoord, aangesien slegs 12,2% van die 

respondente die vraag korrek beantwoord het. As werkgewer van die onderwyser, 

moet die bcstuursliggaam aanspreeklikheid vir die dade wat deur die onderwyser, in 

die uitvoering van sy pligte gepleeg is, aanvaar (vgl. paragraaf 2.7). Moontlike redes 
hiervoor is dat so 'n grout groep van die respondente nie goed onderwysregtelik 
onderle is nie (vgl. Tabel 3.2 vraag 7) en dat die rot en funksie van die 
bestuursliggaam relatief nuul is (ongeveer twee jaar). Dit kan egter tot swak 

gcsagsverhoudingc binne die skoolstruktuur aanleiding gee aangesicn gecneen van 

die Jlartye aansprceklikhdd sal wil aanvaar vir 'n onrcgmatigc tlaad w:ll in die 

uitvoering van pligte gcpleeg is nie. 

'n Komitee of lid van die hcstuursliggaam mag nie 'n ondcrwyscr gedurcndc 

skoolure in sy klas hesoek nic. Vnmg 21 is deur 60,4% van die respondente korrck 

beantwoord. I Iierdie gemiddclde persentasie toon 'n groot mate van ooreenkoms 
mel vraag 14, vraag 15 en vraag 16. Dit hlyk dat die kennis van die respondent 
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aangaamle sy professionalitcit rcuclik gocu is. Die bestuursliggaam beskik slegs oor 

uitvoerenuc mag rakenuc <lie bcstuur van <lie skool en het nie inspraak in <lie 

uiuaktiese professionaliteit van <lie respondent nie (vgl. paragraaf2.5.3.2) 

Vraag 23 is deur 60,4% van die responuente korrek beantwooru. Die 
bestuursliggaam kan <lie respondent vergoed vir byuraes wat die respondent op <lie 

na-uurse terrein van <lie skoollewe !ewer. Die rol wat die bestuursliggaam as meue 

werkgcwer spec!, gee hicr aan die voorsitter van <lie bestuursliggaam die 

hevoegdheid om hcpaaldc rijtlync ncer te lc vir vcrgoeding van die respondent (vgl. 

paragraaf 2.5.3.2). 

Die bcstuursliggaam kan 'n ondcrwyscr vcrplig om tot 'n redelikc mate aan 

buitcmuursc hcurywighede dccl tc neem. Vruag 24 is fouticf dcur 80,2% van die 

rcspondcnte beantwoord. llicruic gcbrckkig kcnnis dui daarop dat die onucrwyser 

hom nie uccglik vcrgcwis van omscnuhricwe en onderwysminutc nie aangesien 

hierdic aspck vollcuig in Omsenuminuut 102 van 1992 bcspreek is. llierdie 
gcbrekkig kcnnis kan tot onnouige konfliksituusies lei. 

Wannecr 'n onderwyser onskuluig bevind is op 'n aanklag van 'n kriminelc 

oortreuing, moct die bcstuursliggaam ook nog 'n raad van ondersoek belc na 

bcwecrde wangcurag (vgl. paragraaf 2.10.3). Die oorgrote meerderheid van die 

respondente (1\3,2%) het vraag 25 foutief bcantwoord. Dil wil voorkom asof die 

respondcnte nie gocd ingelig is ten opsigtc van hul rcgte en voorregtc binnc die 

gcsagsverhouding nic. Moontlike relics is uat die respondent nie gocd 

ondcrwysregtclik (vgl. Tabel 3.2 vraag 7) onucrlc is nic en dat die wcrkgewcr
wcrkncmcr vcrhouuing waarin hy hom bcvinu rclatief nuut is. 

Die gcluigheid van vraag 28 het in die slag gcbly weens die feit dat 'n tikfout in die 

vraag tot vcrwarring kon lei. In die vraag is "wcrkgewcr" ucur "wcrknemcr" vcrvang 

wat die docl van die vraag verander het. 

(c) Kundighcid ten opsigtc \'an procfstudcnlc 

In vraag 22 hct 53,8% van die respondente die korrckte keuse uitgeoefen. 

Procfstudcnte word as dccl van die pcrsoneel tyuens procfondcrwys bcskou vir die 

doeleiudes van regsaansprccklikhcid in die uitvocring van sy pligtc. 'n Moontlikc 

vcrklaring vir hienJic gemiudcluc pcrscntasie is dat die mccstc van die rcsponucntc 

62 



tog op een of amler stadium in sy onderwysloopbaan met onderwysproefstudente te 

doene gekry het. llier sou Ieiding deur die onderwyser van die betrokke skool van 

kardinale belang wees (vgl. paragraaf 2.7.2). Ten opsigte van regsaanspreeklikheid 

moet die proefstudent hom deeglik onderle in wat sy regte is. 

(d) Kundigheid len opsigle van onderwysbesluuraanspreeklikheid 

Die feit dat die ondcrwyshestuurdcr aanspreeklikheid moet aanvaar vir take ueur 

hom geuelegeer en slegs 42,1% van uie responuente vrang :Z6 korrek beantwooru 

het, toon aan uat die respondente nie goed in die onderwysbestuurstaak van 

delcgering ondcrlc is nie. Sodoende kan konniksituasies ontstaan, met die 

onderwyshestuurder in die middelpunt, maar aanspreeklikheid vir die afhandeling 

van 'n gedelegeerde taak nie deur die korrekte liggaam aanvaar wilfsal word nie 

(vgl. paragraaf 2.7 en 2.8). Die swak respons word aan die hand van die 

deursneeproriel van die respondente (vgl. paragraaf 3.2.1.1) wat aantoon dat slegs 

26,4% van die respondente aan een of ander vorm van onderwysregopleiding 

blootgestel is, verklaar. 

(e) Kundigheid len opsigle van die ondernysdeparlement 

Die feit dat die onderwysdepartemenl eensydig prosedurereels kan neerle (vgl. 

paragraaf 2.5.1) is deur 17,3% van die respondente in vraag 27 korrek beanlwoord. 

Die swak beantwoording kan toegeskryf word aan onvoldoende kennis aangaande 

die gesagsvcrhouding wat die respondent teenoor die onderwysdeparlement het 
(vgl. paragraaf 2.5; Tabel 3.2 vraag 7 en paragraaf 3.2.5). 

In Tabel3.5 ('n samcvatting van Tabcl3.4) word kortliks na die gemiudelde respons 

wat ten opsigte van vrae oor die FOR, Die onderwysdepartement en uie 

bestuursliggaam van uie staatsondersteunde skool behaal is, gekyk. 
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Tabcl 3.5: Kcnnis aangaandc vcrskillcndc gcsagsvcrhoudinge 

INSTANSIE KORREK FOUTIEF TOTAAL 

r % r % n % 

FOR Ill 56,3 S6 43,7 197 100 

Ondcrwys-
departement 62 31,5 135 68,5 197 100 

Bestuurs-
liggaam Sl 41,1 116 58,9 197 100 

Die kennis van die onderwyser ten opsigte van sy verhouding met die 

onderwysdepartement blyk die swakste te wees. Dit wit voorkom asof die 

inligtingstruktuur ten opsigte van omsendbriewe en omsendminute van die 

onderwysdepartement na die ondcrwyser nie effektief is nie. Hoofde, uit die aard 

van sy pos, woon vcrskeie departementele simposia by wat handel oor 

departementele beleid. Die onderwyser as sodanig word nie aan hierdie kennis 

blootgestel of effektief daaroor ingelig nie. 

Die kcnnis ten opsigte van die hestuursligg:1am van die staatsondersteunde skool 

vertoon hetcr ( 4 I, I% korrek) as die van die onderwysdcpartment, maar tonn steeds 

nie 'n slaagsyfer nie, 'n Moontlike rede is dat die respondent met die omskakeling 

na model C-skole hom tot 'n mate van sy regte en voorregte vergewis het. 

Die kennis van die respondent aangaamle die Federate Onderwysersraad blyk 

redelik goed (56,3% korrek) te wees. Slegs drie vrae oor hierdie tipe 

gesagsverhouding is gevra. 

3.2.4 Afdcling D (gcvallcst udies) 

Die doel met hierdie vraag is om die kennis van die onderwyser ten opsigte van 

prosedurerec!s en reels van natuurlike geregtigheid tydens 'n ondersoek van 

onbekwaamheid en wangedrag (vg!. paragraaf 2.6.2.2) deur middcl van 

gevallestudics te toets. 
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3.2.4.1 l'roblccmstclling 

Mnr. A. word Jaarvan verdink oat by wederegtelik geld uit die skoolfonds geneem 

het. 'n Aanklag van wangedrag word vervolgens by die hestuursliggaam ingedien. 

Mnr. A. hou vol oat hy onskuldig is, maar besluittog om as onderwyser le bedank en 

sy na:un hy die FOR uil die register tc laat skrup. 

Tabcl3.6: Gevallcstudies 

VltAAG KOIUtEK I'OUTIEF TOTAAL 

r % r % r % 

29.1 Mnr. A. is nou 10 5,1 187 94,9 197 100 
sonder meer skuldig aan 
die klag van wangedrag. 

29.2 Mnr. A. hoor 57 28,9 14() 71,1 197 100 
op 'n latere stadium 
van die ondersoek. I ly 
kan aansock doen dat die 
saak ter syde gestel word. 

29.3 Persoonlike 97 49,2 100 50,8 197 100 
inligting word aan die 
die ondersockkommissic 
hekend gcmaak. Dit kan 
teen mnr. A. gebruik word. 

29.4 lnligting wat 
teen mnr. A. gehruik 
wort! is nie vooraf aan hom 

72 36,5 125 63,5 197 100 

hekentl gemaak nie. Hy 
kan aansoek Joen dat die 
saak ter syde gestelmoct 
word. 

29.5 Mnr.A. kan hom tot 120 60,9 77 39,1 197 100 
'n burgeri ike hof we no. 

65 



3.2.4.2 Bcspreking (\·gJ. Tabel 3.6) 

Wanneer 'n onderwyser tydens 'n ondersoek na beweerde onbekwaamheid of 

wangedrag bedank en sy naam uit die FOR-register laat skrap, <.lui dit op 'n direkte 
skulderkentenis en stel hom daarom bloot aan vervolging (Prinsloo & Beckmann, 

1987:225-227). Slegs 5,1% van die respondente het die korrekte opsie in vraag 29.1 

uitgeoefen. Dit versterk die vermoede dat die respondent nie genoegsaam onderlc is 

(vgl. Tabel 3.2 vraag 7) ten opsigte van sy regte by 'n moontlike ondersoek van 

wangedrag wat teen hom ingestel kan word nie. 

In vn1:1g 29.2, vraag 29.3 en Vl'llag 29.4 het 28,9%, 49,2% en 36,5% van die 

respondente onderskeidelik die vrae korrek beantwoord. Dogenoemde swak 

persentasies toon aan dat die respondent nie in die prosedurereels rakende 

onbekwaamheid of wangcdrag ondcrlc is nie. Die tenagekome onderwyser moet 

onmiddellik in kennis gestel word van 'n ondersoek teen hom. Geen persoonlike 

inligting mag deur die ondersockkommissic gebruik word nie en aile inligting wat 

teen die tcnugckome onderwyser gebruik word moet vooraf aan hom bekend 
gemaak word sodut hy hom daarteen kan verweer. 

Tydcns 'n tugondcrsoek is dit bclangrik dat die interne remedies uitgeput moet 

word voordat daartoe oorgcgaan word om die saak in 'n burgcrlikc lmf tc bcsleg 

(vgl. paragraaf 2.6.1.3) Volgens vraag 29.5 het 60,9% van die respondente 

aangetoon dat hulle via 'n burgcrlike hof 'n saak sal besleg in plaas van om van 

interne proscdurcrecls gcbruik tc maak. 

Vraag 29.1 tot vraag 29.4 wat ondcrsock instcl na die bcginscls v;m natuurlikc 

geregtighcid is tot 'n groot mate foutief beantwoord. Dit is duidelik dat die 

respondent nie kennis aangaande die toepassing van die reels van natuurlike 

geregtigheid by 'n tugondersoek bet nie. 

3.2.5 'n Samcvatlcnde evaluering van die uitslac 

In hierdic gcdcelte word daar gefokus op 'n samevattende ontleding van die uitslae 

van die respondente se kennistoctsc soos wccrgcgce in Tube! 3.4 en 3.6. 
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Tabcl3.7: Vcrsprciding van die rCSJ}Oildcntc se uitslac 

TOTAU~I>UNT I'ERSENTASIE r 
llEHAAL 

UIT20 o/v II % 

IS 75 2 1,0 

14 70 5 2,5 

13 65 10 5,1 

12 (JO 12 6,1 

11 55 11 5,6 

10 so 18 9,1 

9 45 27 13,7 

8 40 25 12,7 

7 35 25 12,7 

6 30 16 8,1 

5 25 14 7,1 

4 20 14 7,1 

3 IS 7 3,6 

2 10 7 3,6 

1 5 2 1,0 

() 0 1 0,5 

TOTAAL 197 100,0 

Uit Tabel3.7 blyk die volgende: 

Die groolsle groep van die rcspomlcnle (5h,3%) se punteverspreiding is 

tussen 6 (30%) tot 10 (50%) punte uit die moontlike volta! van 20 (100%). 

61 (31.0%) van die respontlente het 30% en mintier vir die kennistoets gekry 

hct en slcgs 58 (29.4%) van die rcspondcntc hct 50% en mecr vir die 

kennistoets bchaal. 
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Die respondente het 'n gemiddelde punt van 7,91 uit die moontlike 20 punte, wat in 

afdelings C en D gevra is, behaal. Dit verteenwoordig 'n gemiddelde 

persentasiepunt van 39,54%. 

As 50% as slaagsyfer aanvaar word, dan het die respondente baie swak in die 

kennistoetse gevaar. Die deursnee profiel van die respondente is tussen 36 en 40 

jaar oud en het moontlik nie met onderwysregsbeginsels in hul opleiding te make 

gehad nie. Onderwysregopleiding is 'n relatiewe nuwe dissipline. 

'n Verdere verklaring daarvoor is dat tydens onder-wysregopleiding daar moontlik 

meer klem op die onderwyser-leerling verhouding gele word as op die 

gesagsverhouding tussen die ondcrwyser en sy werkgewer. 

3.2.6 Afdeling E: (die dienskontrak) 

Die doc! van hierdie afdeling is om vas te stel wat die kennis (vraag 31 en 32) en 

houding (vraag 30) van die onderwyser ten opsigte van 'n geskrewe, ondertekende 

dicnskontrak is wanncer 'n bctrckking/pos aanvaar word. (Vgl. Tabcl3.8.) 

Tabel 3.8: Die dienskontrak 

VltAAG JA NEE TOTAAL 

f % f % n % 

30. Is u ten gunste 
van die ondertekening 

173 87,8 24 12,2 197 100 

van 'n skriftelike 
dienskontrak. 

31. Slegs 'n gcskrewe 
dienskontrak is geldig. 

145 73,6 52 26,4 197 100 

32. 'n Dicnskontrak 150 76,1 47 23,9 197 100 
moet fisics aanvaar 
word, al word die pos 
vir die ondcrwyscr 
aangebied. 
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• Die aanvaarbarc dicnskonlrak 

Vraag 30 toets die houding van die respondente rakende die ondertekening van 'n 

skriftelike dienskontrak waarin die pligte verbonde aan die pos duidelik uiteengesit 

is. Aangesien 1:!7,8% van die respondente ten gunste van die ondertekening van 'n 

geskrewe dienskontrak is, kan daar met sekerheid uitgespel word dat daar verkieslik 

'n geskrewe dienskontrak, waarin die onderwyser se regte, verpligtinge, voorregte en 

vryhede uitgespel word, opgestel moet word. 

Die verpligting v1r die ondertckcning van die dicnskontrak bcrus by die 

bestuursliggaam van die hctrokkc staatsondersteundc skool aangesien die aanstel

lingsbevoegdheid aan die bestuursliggaam gedelegcer is (vgl. paragraaf 2.9.4.2). Die 

onderwysdeparlcment tree op in 'n goedkeurende amp. 

In vraag 31 het 73,(J% cgtcr aangctoon dat 'n kontrak slcgs gcldig kan wccs indien 

dit geskrcwc is. Die dicnskontrak hocf cgter nie gcskrewe tc wees 0111 hindend te 

wees nie (vgl. paragraaf 2.9.4.1). 76,1% van die respondente het in vraag 32 

aangetoon dat dat 'n pos wei fisies aanvaar moet word a! word die posjbetrekking 

die respondent aangebied. 

3.2.7 Die indicnsncmingsondcrhoud 

Die doe! van hicrdic vrac is om die rclevansie van aspekte wat tydens die 

indicnsncmingsondcrhoud na vorc kom, te hcpaal. 'n Aanduiding van watter 

relcvante aspekte as helangrik hcskou word, sal verscker dat onderhoudvoering in 

sy doe! sal slaag, naamlik om die rcgte persoon vir die pos aan te beveel. 

llierdic aanbcvelings sal nuttig <.leur die bcstuursliggaam van 'n staatsondersteunde 

skool gchruik kan word aangcsicn die hctrokkc hcstuursliggaam vcranlwoordclik is 

vir aanstcllings by die skool. 
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Tabel 3.9: l)je indicnsncmingsonderhoud 

VltAAG JA 

f % 

33.1 Burgerskap 164 83,2 

33.2 Ras 119 60,4 

33.3 Geloof 165 83,8 

33.4 Geslag 42 21,3 

33.5 Onderwysinrigting 110 55,8 

33.6 l'rofessionclc 115 58,4 
onderwyscrvereniging-
lidmaatskap 

33.7 Lengte en gcwig 9 4,6 

33.8 Ouderdom 75 38,1 

33.9 Krimine1e 185 93,9 
en vorige oortrcdings 

33.10 Taal 140 71,1 

33.11 Organisasics 
waaraan u hchoort 

85 43,1 

33.12 Swak persoons- 149 75,6 
eienskappe 

33.13 Huwelikstatus 50 25,4 

• Die krilcria vir die indicnsncmingsondcrhoud 

Dit blyk volgens <lie respondente <.lat: 

gcslag (21,3% ), 

Iengle en gewig (4,6%), 

ou<ler<lom (38,1%), en 

huwelikstatus (25,4%) 

NEE TOTAAL 

r % n % 

33 16,8 197 100 

78 39,6 197 100 

32 16,2 197 100 

155 78,7 197 100 

87 44,2 197 100 

82 41,6 197 100 

H!8 95,4 197 100 

122 61,9 197 100 

12 6,1 197 100 

57 28,9 197 100 

112 56,9 197 100 

48 24,4 197 100 

147 74,6 197 100 

nie 'n groot rol tydcns <lie in<.licnsncmingsonderhou<.l bchoort te spec! nie. 

Oorwegende aspekte van die indiensncmingsondcrhoud wat dcur die rcspondente 

uitgcwys is, is 
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kriminele en vorige oortredings (93,9%), 

geloof (83,5%), 

burgerskap (83,2%), 

swak persoonscicnskappe (75,6%) 

taal (71,1%)en 

ras (60,4%), 

profcssioncle onderwyservcreniging lidmaatskap (58,4% ), 

ondcrwysinrigting (55,8%). 

Gesien in die Jig van hedendaagse politieke strominge in Suid-Afrika beskou die 

respondentc hurgerskap, ras, gcloof en taal steeds as belangrike aspekte vir die 

indiensnemingsonderhoud. Dit toon derhalwe onder andere aan dat onderwys 

volgens die respondente nog steeds 'n volkseie en kultuurgebonde sosiale 

samelewingsverband behoort te wees. 

3.3 ONDERSOEK NA VERSKILLE/OOREENKOMSTE TUSSEN 

AKADEI\UESE PRESTASIE EN ENKELE BIOGRAFIESE GEGEWENS 

Om sinvolle afleidings te maak is daar na moontlike verskillejooreenkomste tussen 

die punt wat bchaal is en die volgcnde biograficse gegewcns gesoek: 

ouderdom, 

posvlak, 

onderwyservaring, 

akademiese kwalifikasie, en 

ondcrwysregoplciding. 

Daar is gebruik gemaak van eenrigting variansie-analise om na 

verskillejooreenkomstes tussen die punt wat respondente in die kennistoets behaal 

het en bostaande determinante te sock. Met die variansie-analise is daar geen 

betekenisvolle verskille opgespoor nie en daar kan as sodanig nie gevolgtrekkings 

gemaak word ten opsigte van bostaandc detcrminante en die punt tydens die 

kennistoets bchaal nie. 

In die volgende paragrawe word kortliks uittreksels uit die resultate gemaak om 

verklarings te probccr viml vir die swak prcstasies in die kennistoetse van die 

respondcnte. 
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3.3.1 Verhand tussen die oudcnlom van die respondent en die akademiese 

kenuistocls 

Tabel3.10: Ouderdom vs uitslag van die kennistoets 

OUUEIWOM r GEMIUUELUES 

II % punt % 

jonger as 30 jaar 48 24,4 7,83 39,2 

30-35 53 26,9 8,13 40,7 

3h- 40 31 15,7 7,13 35,6 

41-45 25 12,7 8,16 40,8 

45-50 18 9,1 7,89 39,4 

ouer as 50 jaar 22 11,2 8,23 41,1 

TOTAAL 197 100,0 

'n Eenrigting variansie-analise is gehruik om na hetekenisvolle verskille tussen 

ouJerJom en Jie punt in Jic kcnnistocts hchaal te soek. Geen betekenisvollc 

verskille is egtcr vcrkry nie. Die tabulering van die resultate loon aan dat geen van 

die oudcrdomsgrocpe die kennistocts gcslaag het nie, alhoewel daar tog individuele 

respondente was wat die tocts gcslaag hct (kyk Tabel 3.7). 

3.3.2 Verband tussen die pus wat die respondent beklee en die akademicse 

kennistoets 

Uit Tabcl 3.11 blyk dit daar nie werklik goeie prestasies was nie. 'n Eenrigting 

variansie-analise is gebruik om na bctekenisvolle verskillc tussen die posvlak wat 

die respondent hcklcc en die punt in die kcnnistocts bchaal tc sock. Gccn 

bctckcnisvollc vcrskillc is cgtcr vcrkry nic. Dckommcrcnswaardig is die fcit dat die 

adjunkhoofdc, wat in uitvocrcnJe ample aangcstcl is, sclfs swakkcr in die 

kcnnistocts as ondcrwyscrs in posvlak I (ccn) en posvlak 2 (twcc) gcvaar het. Ook 

het die hoofde, uit die aard van sy pos en die blootstelling wat hoofde geniet ten 

opsigte van staatsondersteunde skole, nie goed in die kennistoets presteer nie. 'n 

Moontlike rede hiervoor is dat hoofde 'n "uitvoerende amp" heklee deurdat hy 

sommigc hesluitneming aan die bcstuursliggaam oorlaat. Vcrdcr is daar slegs cen 

respondent wat nie hierdie vraag beantwoord het nie. 
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Tabcl3.11: l'osa::mstclling vs uitslag van die kcnnistocts 

I'OS f GEMIDDELDES 

II % punt % 

omlcrwyscr 107 54,6 7,53 37,7 

omlcrwyscr + I 20 10,2 8,45 42,3 

onuerwyscr + 2 13 6,6 8,08 40,4 

ondcrwy~cr + 3 14 7,1 8,43 42,1 

departemcntshoof 29 14,8 8,52 42,6 

adjunkhoof 7 3,6 7,43 37,1 

hoof 6 3,1 8,83 44,2 

TOTAAL 196 100,0 

Nul rcspons I 

3.3.3 Vct·band lusscn ondcmyscrvaring van die respondent en die akademiese 

kcnnistocts 

Uit Tahcl 3.12 volg dat ondcrwyscrvaring nic as 'n uctcrminant vir 

onderwysregkennis ten opsigte van die gesagsverhouding tussen die respondent en 

sy werkgewer beskou kan woru nie, aangesien geen betekenisvolle verskille in uie 

variansie-analises tussen onuerwyservaring en prestasie in uie kennistoets gevinu is 

nie. 

Tabel3.12: Ondemyservaring vs uitslag van die kennisloets 

ONDERWYSERVARING r GEMIDDELDES 

II % Jill lit % 

0- 3 jaar 27 13,7 h,% 34,8 

4- 7 jaar 42 21,3 8,07 40,4 

8- II jaar 36 18,3 7,69 38,5 

12 + jarc 92 46,7 8,11! 40,9 

TOTAAL 197 100,0 
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3.3.4 Verband lussen akademiese kwalilikasie van die respondent en die 

akademiese kennisloels 

Tabel 3.13: Akademiese kwalilikasie vs uilslag van die kennisloets 

AKADEMIESE r GEMilJUELDES 
KWALIFIKASIE 

II % IIURt % 

13accalau rcusgraad 70 42,2 7,56 37,8 

Honneursgraad 29 17,5 8,21 41,0 

IJ.Ed. 23 13,9 8,22 41,1 

Meestersgraad 12 7,2 6,5 32,5 

Doklorsgraad I 0,6 6,0 30,0 

Ander 31 18,6 8,58 42,9 

TOTAAL 166 100,0 

Nul respons 31 

Opvallend is die 31 nul response (vgl. Tabel 3.13). 'n Moontlike verklaring is datnie 

aile onderwysers oor 'n akademiese kwalifikasie beskik nie, maar slegs 'n 

professionele kwalifikasie het. 

Daar kan nie mel sekerheid gesc word dal akademiese kwalifikasie 'n waarborg vir 

kennis aangaamle die respondent se gesagsverhouding met sy werkgewer is nie, 

aangesien geen betekenisvolle verskille mel die variansie-analise lussen akademiese 

kwalifikasie en die kennisloels gevind kon word nie. 

Wat egter sinvol blyk le wees is dat 'n verdcre akademiese kwalifikasie nie 'n 

waarborg is vir bcter kennis aangaande die gesagsverhouding lussen die onderwyser 

en sy werkgewer is nie. 
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3.3.5 Vcrband tusscn ondcmysrcgoplciding van die respondent en die akadcmiese 

kennistocts. 

Die toets rakende die verband tussen onderwysregopleiding en die akademiese 

kennistoets het nie gerealiseer nie omdat die aantal respondente wat aan 

onderwysrcgoplciding hlootgestcl is, haie laag is. As daar na die respons in Tahel 

3.2 paragraaf 7 gekyk word het slegs 52 (26,4%) van die moontlike 197 respondente 

op een of ander wyse - betsy as vak of module of seminaar - met die onderwysreg te 

doene gekry. llierdie lae syfer maak nie aneidings moontlik nie. 

3.4 SINTESE 

Die empiriese navorsing loon aan dat die onderwyser nie oor genoegsame kennis 

beskik ten opsigte van sy gesagsverhouding met sy werkgewer nie. Dit bevredig die 

navorser se hipotese en die ondersoek na hierdie tendens. Die feit dat daar geen 

verbande tussen die determinante en onderwysregskennis gevind kon word nie, toon 

aan dat die onderwyser wat wei onderwysregopleiding ondergaan bet, nie oor 

genoegsame kennis ten opsigte van sy gesagsverhouding met sy werkgewer beskik 

nie. 

3.5 SAMEVA'ITING 

In hierdie empiriese ondersoek is daar gepoog om vas te stel wat die juridiese 

kennis van die onderwyser ten opsigte van sy gesagsverhouding met sy werkgewer is. 

Ook is daar 'n meningsopname gedoen om enkele aspekte rakende die dienskontrak 

en die indiensnemingsonderhoud te ondersoek. 

Daar is spesifiek van 'n akademiese kennistoets en gevallestudies gebruik gemaak 

om vas te stel of die onderwyser oor die kennis beskik wat hy behoort te he. 

In die volgende hoofstuk gaan daar gepoog word om enkele samevattings, 

gevolgtrekkings en aanbevelings te maak. 
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4 

SAMEVA1TING, GEVOLGTREKKINGS EN AANIJEVELINGS 

4.1 SAMEVA'ITING 

In Hoofstuk I (Orientering) is 'n motivering en voorlegging bespreek waarom 

hierdie studie aangepak is. Met die uitvaardiging van die Wet op 

Ondernysaangeleenthede (Administrasie Volksraad), 1988 (Wet 70 van 1988) staan 

die onderwyscr in 'n twccledige gesagsverhouding, naamlik teenoor die 

onderwysdepartement en die hestuursliggaam van die staatsondersteunde skool 

(hie rna word na he ide as die onderwyscrwerkgewer verwys). 

As gevolg van onvoldocnde opleiding beskik die onderwyser nie oor genoegsame 

kennis om die volgende te kan hanteer nie: 

Die ondcrwyser is nie voldocnde toegerus om juridiese sake korrek te kan 

hanteer nie (VanWyk, 1987a:53) 

Die onderwyser gebruik nie die regte kunale om 'n klagte te It! of te besleg 

nie (Cawood eta/., 1980:13) 

Die onderwyser is nie daarvan bewus dat daar van ongeoorloofde maniere 

gebruik gemaak word om teen hom op te tree nie (Wiechers, 1984:266). 

Die doel van die studie was dus om te hepaal 

wat die gesagverhouding tussen die onderwyser en die onderwyserwerkgewer 

is; en 

wat die juridies-akademiese kennis van die onderwyser rakende die 

gesagsverhouding tot die onderwyserwerkgewer is. 

In lloofstuk 2 is die aard en wese van die gesagsverhouding tussen die onderwyser 

en sy werkgewer van nuder beskou. Aspekte wat in hierdie hoofstuk aandag geniet 

het was: 

die begronding van gesag in die onderwysstelsel; 

onderwysregtelike gesagsdeterminante in die onderwysstelsel; 
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die administratiefregtelike gesagsverhouding 

administratiewe onderwyshandelinge; 

staatsaanspreeklikheid; 

dclcgcring van gesag; 

aanstellings; en 

dicnshccindiging. 

lloofstuk J is gcwy aan die cmpiricsc navorsing wat die interprctcring van data 

insluit. 

In hicrdic hoofstuk word die hevindings van die navorsing saamgevat en hepaalde 

gevolgtrekkings en aanhevelings ten opsigte van die afgehandelde navorsing sowel 

as vir verdere navorsing gemaak. 

4.2 BEVINUINGS 

4.2.1 Bcvindings up grond van die litcratuurstudic 

Daar is in die eerste pick in hierdie navorsing gepoog om op die belangrikheid van 

die gesagsverhouding tussen die werknemer·werkgewer verhouding te wys. Daarom 

is daar pertinent ondersoek ingestel na die aard en wese van die gesagsverhouding 

waarhinne die onderwyser staan. Aangesien daar daagliks verhoudingstigting tussen 

die ondcrwyscr en sy werkgcwcr plaasviml, spec! die wyse waarop daar gcsag aan 

die onderskeie partye gegee word 'n helangrike rol in effektiewe verhoudingstigting 

(vgl. 1-loofstuk 2). 

Om tc verseker dat effckticwe onderwys plaasvind, is dit helangrik dat elkeen van 

die partye kennis moet dra van die juridiese gesag wat hy in die uitvoering van sy 

pligte het. Hier is dit helangrik om daarop te let dat die onderwyser in 'n unieke 

gesagsverhouding staan aangesien hy verhind is tot verantwoordelikheid aan die 

onderwysdepartement sowel as die hcstuursliggaam van die staatsondersteunde 

skool ( vgl. paragraaf 2.J ). 

77 



Gesag is 'n krag tot doclwitbcreiking. Die sukses waarmee gesag binne die 

onderwysstrukturc aangewcnd word, lei tot die skep van 'n professionele klimaat. 

l-lierdie klimaat verscker dat daar 'n gevoel van geborgenheid by die leerling geskep 

word aange.sien 'n veilige, ordelike en bevredigende onderrig-, leer- en werksklimaat 

daargestel word (vgl. paragraaf 2.4.2). 

Die onderwyser staan cgtcr steeds in 'n ongelyke gcsagsverhouding tcenoor sy 

werkgcwcr, maar sy rcgte, verpligtinge, voorregte en vryhede word deur die 

administratiefreg bcskerm (vgl. paragraaf 2.5.4). 

Dit hct in hicnlic ondcrsock duidclik na vorc gekom dat die omlcrwysdcpartement 

binne die WET nog steeds oor die wctgcwcnde magtc beskik, maar dat fcitlik aile 

uitvoerende magte aan die bestuursliggaam van die staatsondersteunde skool 

gedelegecr is. Die hestuursliggaam het weer in sy uitvoerende amp die bevoegdheid 

om die skoolhoof as uitvocrcndc bcamptc aan te stel om tc verscker dat hcsluite en 

beslissings tot op die Jaagste vlak dcurgevoer word (vgl. paragraaf 2.6.1.1). 

Die onderwysdepartement en die bestuursliggaam van die staatsondersteunde skool 

bly aanspreeklik vir die pleeg van onregmatige handelinge deur die onderwyser in 

die uitvoering van sy pligte. Delegering wat oordeelkundig in die 

onderwysbestuursbclcid toegepas word verseker dat solidariteit en spangces gebou 

word en kanale vir kommunikasie oopgestel word (vgl. paragraaf 2.8.4). 

By die aanstelling van 'n omlerwyser moet daar verseker word dat onbckwame 

ondcrwyscrs nic tot die ondcrwysbcrocp tocgclaat word nie. Die 

termynaanstellingsbeleid kan met vrug gebruik word, wat verseker dat die 

bestuursliggaam die korrekte keuse sal maak. Wanneer die diens van 'n onderwyser 

becindig word moet vcrsckcr word dat die korrekte proscdures en reels gcvolg wmd 

(vgl. paragraaf 2.9 en 2.10). 

4.2.2 Bcvindings op grond van die empiricsc ondcrsock 

Die empiriese ondersoek is gchruik om die kennis wat die onderwyser ten opsigte 

van sy gesagsrelasie tot sy werkgewer het, te hepaal. Die respondentc het 'n 

gcmiddddc punt van 7,1) I uit die moontlikc 2() punic hchaal (vgl. paragraaf 3.2.5) in 

die akadcmiese kennistoets met hetrekking tot die werknemer sc kundigheid ten 

opsigte van sy vcrhouding met sy wcrkgewer. Dit verteenwoordig 'n pcrscntasiepunt 
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van 39,54%. llierdie punt, gemeet aan die vereistes wat die onderwysberoep vandag 

stel, is teleurstellend laag. 

Geen verhand kon mel hehulp van 'n eenrigting variansie-analise gevind word 

tussen 

ouderdom (vgl. paragraaf 3.3.1 ), 

posvlak (vgl. paragraaf 3.3.2), 

onderwyservaring (vgl. paragraaf 3.3.3), 

akademiese kwalifikasie (vgl. paragraaf 3.3.4) en 

onderwysregopleiding (vgl. paragraaf 3.3.5) 

en die akademiese kennistoets nie. 

Die peil van onderwysregopleiding in die onderwyseropleiding is belangrik. In die 

ondersoek na die verskil tussen punt en onderwysregopleiding het die variansie

analise geen betekenisvolle verskil aangedui nie (vgl. paragraaf 3.3.5). 

Onderwysregoplciding hct sy pick in die onderwysstrukture. Onderwysers wat 

doelmatig in die onderwysreg opgelei is, het nie noemenswaardig beter as die nie

opgeleide onderwysers gevaar nie. 

Die kennis van die onderwyser ten opsigte van sy verhouding met die 

onderwysdepartement en die hestuursliggaam van die staatsondersteunde skool hlyk 

swak te wees (vgl. paragraaf 3.2.5 en Tabel 3.5). 'n Moontlike verklaring is dat 

onderwysers tydens onderwysregsopleiding meer in onderwysregsaspekte ten opsigte 

van leerlinge as teenoor die werkgewer onderle word. 1-iierdie aspek blyk ook 'n 

probleem te wees in vorige navorsing wat onderneem en afgehandel is (vgl. 

paragraaf 1.1 ). 

Die onderwyser wil graag sy betrekking <.leur middel van 'n geskrewe, ondertekende 

dienskontrak aanvaar (vgl. paragraaf 3.2.6). 

Tydens die indiensnemingsonderhoud (vgl. paragraaf 3.2.7) hehoort geslag, lengte 

en gewig, ouderdom en huwelikstatus nie 'n oorwegende rol te speel nie. 

Oorwegende aspekte van belang by die indiensnemingsonderhoud is burgerskap, 

ras, geloof, kriminele en vorige oortredings, taal, en verrassend is die aspek van 

swak persoonseienskappe. Aspekte wat nie werklik steun verkry of verloor het nie is 

die onderwysinrigting en die lidmaatskap van professionele onderwyserverenigings. 

Die organisasies waaraan die onderwyser behoort het nie werklik steun verkry of 

79 



verloor nie. lliertlie aspek behoort tytlens die intliens-nemingsontlerhoutl na vore te 

kom (vgl. paragraaf 3.2.7.1 ). 

Alhoewel tlaar nie 'n betekenisvolle verskil gevintl kon word nie, wil tlit tog 

voorkom asof die outlertlomsgroep 36 - 40 jaar, die atljunkhooftle en ontlerwysers (0 

- 3 jaar ervaring) tog swakker in die toets as die antler groepe gevaar het. Wat 

moeilik verklaar sal word is waarom ontlerwysers van 36 - 40 jaar swakker gevaar 

het as die jonger ontlerwysers, want ontlerwysers wat nie veel ervaring het nie het 

weer swakker as onderwysers met meer ervaring gevaar (vgl. paragraaf 3.3.). 

4.3 GEVOLGTREKKING 

Die gesagsverhouding wat tussen die ontlerwyser en sy werkgewer bestaan, neem 'n 

belangrike plek in die juritliese ortlening van die ontlerwysstrukture in. 

Die sukscs waarmcc hiertlie gcsagsverhouding ge"implcmcntccr word, word bcpaal 

deur die kennis van die ontlerskeie partye ten opsigte van sy pligte, 

verantwoortlclikhctle en aansprccklikhcid. 

4.4 AANIIEVELINGS 

4.4.1 Aanbevelings wat voortspruit uit die navorsing 

Aile ontlcrwyscrs moct blootgestel word aan voltloende onderwysregopleiding ten 

opsigte van sy verhoutling met sy werkgewer. 

Omlerwysregsopleiding tydens onderwyseropleiding aan tersiere opleidingsentra 

bietl baie ruimte vir verbetering. Doelmatige sillabusbeplanning sal hier 'n 

deurslaggewende rol speel om te verseker dat die onderwyser aan genoegsame 

kennis ten opsigte van juridiese reclings in die onderwysmilieu hlootgestel word. 

'n Termynaanstellingsbeleid moet deur die onderwysowerhede oorweeg word. Dit 

sal verseker dat die regte persoon vir die pos uitgekies en aangestel word. 

Simposia en departementcle intliensoplcidingsessies in onderwysreg rakende die 

werkgewer/werknemer verhouding moet vir onderwysers beplan en georganiseer 

word. 
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Tydens tersicre opleiding in onderwysreg moet daar 'n definitiewe klemverskuiwing 

plaasvind sodat die gesagsverhouding tussen die onderwyser en sy werkgewer ook 'n 

sinvolle en regmatige dee! van die sillabus vorm. 

Die onderwysbestuurder, met hulp van die onderwysdepartment, behoort deeglik in 

die onderwysbestuurstaak van delegering onderle te word deur die beplanning van 

kontinue seminare, bywoningskursusse en skrywes waarin hierdie bestuurstake 

deeglik bespreek word. 

4.4.2 Aanbcvclings ten OJisiglc vnn vcrdcrc navorsing 

Sinvolle navorsing binne die tema van die nuwe grondwetlike bedcling en 

fundamentele regte, sal 'n sinvolle aanduiding gee van hoe die gesagsverhouding 

tussen die werknemer en werkgewer in die toekoms ontwikkel. 

Die Wet OJI Arbeidsverhoudinge in die onderwys en die irnJilementering daarvan 

hinne die omlerwysstrukture hehoort impak te he in die stigting en beJialing van 

onderwysgesagsstru ktu re. 

Navorsing aangaande die st1gtmg van vakbonde hinne die onderwysstrukture sal 

groot nut he, aangesicn dit hlyk dat hierdie struktuur die belcid bepaal of afdwing 

binne die onderwysstruktuur. 

4.5 SLOTOI'MERKING 

Die reg sons ons dit vandag sien, gaan in die toekoms in Suid-Afrika 'n haie groot 

rol speel, vera! in die onderwys. Hoe gouer die onderwyser hom gaan vergewis van 

sy regte, verpligtinge, voorregte en vryhede, des te heter sal hy hom kan toerus vir sy 

taak as onderwyser. Verder gaan dit aan hom die nodige kennis en insig verskaf om 

onnodige regsgedinge, op verskeie vlakke in die onderwys, te vermy en 'n 

professionclc dicns tc vcrskaf. 
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8YLAE A: REGSJ>RAAK OOR DIE ONDERWYS 

I. REGSI'RAAK OOR DIE VERI'LASING/DEGRADERING VAN 'N 

ONDERWYSER 

Van Coller v Administrator Transvaal 1960 1 SA 110 (T) (Bray, 1988:68; Bray et al., 

1989:19-22; Oosthuizen, 1992:15;) 

Korrckte proscdures moet by die verplasing van onderwysers gevolg word. 

Die toepassing van die audi alteram parlem-beginsel by 'n ondersoek na 

beweerde onbekwaamheid en/of wangedrag is van belang. 

3. DIE FEI'I'E 

Die applikant, 'n hoerskoolhoof, is in 'n dissiplin!re optrede deur die 

onderwysdepartement, as lektor na 'n onderwyskollege verplaas, nadat 'n klagte van 

kwade gevoelens en swak verhoudings deur die ouer/leerlinggemeenskap van die 

skool aan die Direktcur van Onderwys gerig is. 'n Feitekommissie is aangestel, maar 

die skoolhoof het vir die eerste keer van die ondersoek bewus geraak toe hy 

mondelings van sy verplasing verwittig is. 

4. SY VERWEEI{ 

Hy is crnstig bcnadccl dcur die dcgradering; 

sy salaris hct dicsclfde gcbly, maar hy bcklec 'n laer status as voorhccn; 

die vcrplasing was onrcgmatig en moct ter sydc gcstel word; en 

die awli altemm parlem-bcginsclnic tocgepas is nic. 

5. DIE VEIWEDIGING 

Daar is twec aanduidings in die bctrokke wetgewing waarom die audi alteram 

partem-reel nie toegepas moet word nie; 

wetgewing moet streng vcrtolk word soos in die gemeenregtelike 

diensverhouding tussen die gesagsdracr en gesagsvraer; en 
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regspraak word aangehaal. 

6. REGSUITSPRAAK 

'n Verplasing kan gebruik word om uissipliner teen 'n onuerwyser op te tree. Die 

Uitvoerenuc Direkteur kan sclfs van ucgrauering gebruik maak, mits die proseuures 

wat voorgeskryf is, korrek nagevolg word. Dit is belangrik uat die onuerwyser die 

gcleenthciu gcgun moet word om die audi alteram panem-beginsel uit te oefen. Die 

regter kom ook tot die beslissing uat die Auministrateur bevooroorueelu opgetree 

het <.leur 'n hesluit te neem sonuer 'n billike verhoor. Die Auministrateur het 'n 

minuer omslagtige proseuure gebruik (sonuer aanhoor van die skoolhoof), en <.lit 

was onreelmatig en het die onuerwyser benaueel. 
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llYLAAG B: BIUI<:F AAN HOOFIJI<: 

Geagte Menear 

VRAELYS: M.ED. NAVORSING 

POSBUS 6296 
BAILLIEPARK 
POTCHEFSTROOM 
2!326 
TEL NO: 0148 - 4391 (Wl 

0148 - 5971 (Hl 

14 MEl 1993 

Ondergetekende is tans beeig met 'n empirieee-ondereoek om 
DIE GESAGSVERHOUDING TUSSEN DIE ONDERWYSER EN SY WERKGEWER 
vanuit 'n onderwYsregtelike perspektief te bepaal. 

lngeslote vind u vraelyete wat aan 'n aantal gekose 
Afrikaanee eekond&re skole in Wee-Transvaal geetuur word. 
Hierdie vraelyete moet aeseblief aan al u pereoneel 
(ingeelote die ekoolhoofl uitgedeel word om te voltooi. Die 
makeimum tydeduur waarin die personae 1 die vrae lye behoort 
te voltooi is 15 minute. 

Skriftelike toeetemming is van die TOO 
(Onderwyenavoreingeburo) ontvang (brief aangeheg) . 

Aangesien u 'n beeige program het, vereoek ek u beleefd om 
hierdie vraelys so gou moontlik in te vul. Die wetgewing in 
verband met die gesagsverhouding (waaronder die samesmelting 
van onderwYsdepartemente) kan moont l ik bi nnekort verander, 
wat hierdie hele etudie nadelig kan be1nvloed. Dit sal due 
hoog op prye geetel word indien u hierdie vraelyete voor of 
op 21 Mei 1993 in die ingeelote gefrankeerde koevert kan 
terugetuur. 

Wees vereeker dat a lle in l igt ing as vertrou l ik hanteer sal 
word en dat geen name of inetaneiee bekend gemaak sal word 
nie. 

U eamewerking word waardeer. 

Opregte dank 

)~\-,y 
~HAVENqf 
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HYLAAG C: BRIEF VAN TOO 

Navrae: 
Enquiries: 
Vel\v.: 
Ref.: 
Tel.:t()ll) 

Dr. M.M.E.Mattheus 

TOA 9-7-2/30/93 
317-4062 

Mnr. J.F. Havenga 
Posbus 6296 
Bailliepark 
2526 

Geagte mnr. Havenga 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CUL)UR~ 

AOMINlSl tAll(: \1)Wit.A,.I,D 
Al>MINISlMtlON: HOVsl 01 ASHMILY 

TRANSVMI.SE ONDERWYSDEPARTEMENT 
TRANSVML EDUCATION DEPARTMENT 
ONDERWYSNAVORSINGSBURO 

TOO.gobou 
TED Building 
PrivutsakX76 
Prh·•te B•g X76 
PRETORIAOOOJ 

23 April 1993 

VERSOEK OM VRAELYSTE AAN ONDERWYSERS TE STUUR OOR DIE GESAGSVER
HOUDING TUSSEN DIE ONDERWYSER EN SY WERKGEWER 

u skrywe gedateer 1993-03-29, het betrekking. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement verleen hiermee aan u toestemming 
om die vraelys, soos gewysig, gedurende die tweede kwartaal van 1993 
deur 320 personeellede (insluitende hoofde, departementshoofde en 
onderwysers) van die agt skole soos deur u ge'identifiseer (vgl. 
aangehegte lys) te laat invul . 

Die toestemming is aan die volgende voorwaardes onderworpe: 

U moet self die samewerking van die betrokke skoolhoofde en 
bestuursliggame verkry. 

U moet hierdie brief aan die skoolhoofde en voorsitters van 
bestuursliggame toon as bewys daarvan dat u die Departement se 
toestemming verkry het om die ondersoek uit te voer, maar u mag 
dit nie gebruik om hulle samewerking te probeer afdwing nie. 

Die name van die skole, skoolhoofde en onderwysers mag nie in 
u verhandeling vermeld word nie. 

Die vraelyste moet, soos aangedui, gewysig word. 
bladsye waarop wysigings aangebring is, is vir 
ingesluit. 

91 

Slegs die 
u aandag 



Na voltooiing van u verhandeling moet u die Departement asseblief van 
'n gebinde kopie daarvan voorsien. Ons sal dit waardeer as u 'n 
artikel, gebaseer op u navorsing, vir moontlike publikasie in die 
Onderwysbulletin aan ons kan voorle. 

Verwys asseblief in die toekoms in enige verdere korrespondensie met 
die Transvaalse Onderwysdepartement in hierdie verband na die TOA
nommer soos aan die begin van hierdie brief aangedui. 

Sterkte met u navorsing. 

namens UITVOERENDE DIREKTEUR: ONDERWYS 
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BYLAAG B: VRAELYS 

Kantoorgebruik 

Algemene lnligting 

Yraelysnommer ( 1-3) 

Kaartnommer (4) 

U moet asseblief nie u naam op enige van die vorms verstrek nie, aangesien die inligting slegs vir 
navorsingsdoeleindes benodig word. Aile inligting sal as vertroulik hanteer word. 

AFOELING A: BIOGRAFIESE GEGEWENS 

Yoltooi die afdeling deur slegs 'n kruisie in die toepaslike blokkie te maak: 

Datum waarop hierdie vraelys ingevul word: ___ ! __ f 1993 

I. Ouderdom van respondent? Jonger as (5) 

30jaar 1 

30-35 jaar 2 

36-40 jaar 3 

41-45 jaar 4 

46-50 jaar 5 

ouer as 50 jaar 6 

2. Geslag van die respondent? Manlik I 
(()) 

Yroulik 2 
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3. Walter pos beklcc u tans? 
(7) 

Onderwyser 1 

Onderwyser + 1 meriete 2 

Onderwyser + 2 merietes 3 

Onderwyser + 3 merietes 4 

Departementshoof 5 

Adjunkhoof 6 

Hoof 7 

4. Oor hoeveel jaar onderwyservaring beskik u? 

(8) 

0-3 jaar 1 

4-7 jaar 2 

8-11 jaar 3 

12 + jare 4 

5. Hoogste akademiese kwalifikasie? 

(9) 

llaccalaureusgraad l 

llonneursgraad 2 

B. Ed. 3 

Meestersgraad 4 

Doktorsgraad 5 

Ander (spesifiseer) 

6 
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6. Hoogste professionele kwalifikasic? 

(10) 

H.O.D. 1 

T.H.O.D. 2 

Ander (spesifiseer) 3 

7. Het u enige opleiding in Onderwysreg gehad? 

JA NEE 

As 'n vak by Onderwysbestuurstudies 1 2 (11) 
by die OKSA (OKVO) 

As 'n module by Onderwysbestuur-
studies aan 'n universiteit 1 2 (12) 

Die bywoning van 'n seminaar/ 
kursus oor Onderwysreg 1 2 (13) 

Ander: (spesifisccr) I 2 

AFDELING 8: DEMOGRAFIESE GEGEWENS 

8. Medium van onderrig by u skool? 

(14) 

Afrikaans I 

Engels 2 
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9. Gradering van u skuol? 

S2 1 (15) 

Sl 2 

GS 3 

10. Samestelling van u skool? 

Seuns 1 (16) 

Dogters 2 

Seuns en 
Dugters 3 

11. Aantal persuneel? 

01-10 1 (17) 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51 en meer 6 

12. Ligging van u skool? 

Stcdclik I (18) 

Semi-stedelik 2 

Pia ttelands 3 
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13. Aantallecrlingc? I 100 01 (19-20) 

101 - 200 02 

201 - 300 03 

301 - 400 ()4 

401 - 500 05 

501 - 600 06 

601 - 700 07 

701 - 800 08 

801 - 900 09 

901 - 1000 10 

1001 en mecr II 

AFUELING C: UJE ONI>Eil.WYSER/WERKNEMER VEIUIOUUING 

llicr hoef u slcgs 'n kcusc op die vrac en/of stellings uit te oefen. Trek 'n kruisie in die blokkie 
tcenoor u antwoord. 

14. 'n Onucrwy~<:r mug vir Iunger n~ DHIE munnl.lc ~koulhoLI sunder om by o.lio FOR 
geregistreer te wces. 

Stem glad nie saam nie l 

Stem in 'n gcringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

15. Die FOR kan registrasie weier op grond van onhekwaamheid van tlie onderwyser. 

Stem glad nie saam nie I 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n gruot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

97 

(21) 

(22) 



16. Die FOR het die bevoegdheid om 'n onderwyser uit sy pus te ontstaan. 

Stem glad nie saam nie 1 (23) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

17. Die bcslllursliggaam van 'n staatsondcrsteunde skool hct die bcvocgdheid om 'n 
ondcrwyscr, wat in 'n gcsubsidieerde pos aangestel is, summier af te dank omdat hy nie 
fisies deur 'n dienskontrak gebind word nie. 

Stem glad nie saam nie 1 (24) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n grout mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

18. Die bestuursliggaam bet die reg om 'n raad van ondersoek saam te stet om 'n onderwyser te 
"verhoor" up grond van 'n klag van wangedrag teen hom. . 

Stem glad nie saam nie 1 (25) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n grout mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

19. Wanneer 'n onderwyser geskors word up grond van 'n klag van wangedrag teen hom, word 
sy salaris ook summter getermineer. 

Stem glad nie saam nie 1 (26) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 
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20. Die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skool is minstens deels aanspreeklik vir 
onregmatige dade wat deur 'n onderwyser in die uitvoering van sy pligte gepleeg is. 

Stem glad nie saam nie 1 (27) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n grout mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

21. 'n Komitcc van die hcstuursli~gaam van 'n staatsondersteunde skool kan die skool hesoek 
om verslag aan die hestuursliggaam te gee oor die funksionering van die skool. Mag 'n 
onderwyscr tydens hierdie hesoek in sy klas besoek word? 

Stem glad nie saam nie 1 (28) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n grout mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

22. Proefstudente word vir doeleindes van regsaanspreeklikheid as dee! van die personeel van 
'n besondere skool beskou vir solank die proeftydperk duur. 

Stem glad nie saam nie 1 (29) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n grout mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

23. Die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skool mag 'n onderwyser vergoed vir enige 
hydrae wat die onderwyser na-ure up enige terrein van die skoollewe !ewer. 

Stem glad nie saam nie 1 (30) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 
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24. Die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skool kan 'n onderwyser verplig om tot 'n 
redelike mate aan na-uurse bedrywighede dee! te neem anders word sy diens beeindig. 

25. 

26. 

Stem glad nie saam nie I (3I) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

lndicn 'n ondcrwyscr onskuldig bcvind is op 'n aanklag van 'n kriminelc oortrcding, mag die 
bestuursliggaam van die staatsondersteunde skool nie ook nog 'n ondersoek na wangedrag 
instel nie. 

Stem glad nie saam nie I (32) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

Wanneer 'n onderwysbestuurder 'n taak aan 'n ondergeskikte delegeer, is hy (die 
onderwysbestuurder) nie aanspreeklik vir enige wandade (waardeur regsaanspreeklikheid 
oploop) wat deur die ondergeskikte verrig is nie. 

Stem glad nie saam nie I (33) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

27. Die onderwysdcpartement hct die bevocgdhcid om prosedurcreels neer te le sonder die 
toestemming van ondergeskiktes. 

Stem glad nie saam nie I (34) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 
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28. Wanneer 'n onderwyser weier of versuim om dienste te )ewer P.leeg hy kontrakbreuk en 
kan dit lei tot die summiere ontslag deur die werknemer. 

Stem glad nie saam nie 1 (35) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

AFUELING U: GEVALLESTUUIES 

Lees die volgende gevallestudies deur en gee dan u mening weer, deur 'n kruisie in die blokkie 
van u keuse te trek. 

29. Mnr. A. word daarvan verdink dat hy geld wederregtelik uit die skoolfonds geneem het. 
'n Aanklag van wangedrag word vervolgens by die bestuursliggaam ingedien. Mnr. A. 
hou vol dat hy onskuldig is, maar besluit tog om as onderwyser te bedank en sy naam by 
die FOR uit die register te Jaat skrap. 

29.1 Mnr. A. is nou sonder meer skuldig aan 'n oortreding van die Wet betreffende wangedrag. 

Stem glad nie saam nie 1 (36) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 
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29.2 Tydens die ondersoek na mnr. A. se bedrywighede het hy eers op 'n latere stadium 
verneern van die ondersoek na die beweerde diefstal. Hy kan aansoek doen dat die 
ondersoek ter syde gestel rnoet word. 

Stern glad nie saarn nie 1 (37) 

Stern in 'n geringe mate saam 2 

Stern in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

29.3 Tydens die ondersoek na mnr. A. se bedrywighede word inligting aangaande sy 
persoonlike !ewe aan die ondersoekkomrnissie bekend gernaak. Hierdie inligting kan 
teen nmr. A. gehruik word. 

29.4 

Stem glad nie saam nie 1 (38) 

Stem in 'n geringe mate saarn 2 

Stem in 'n groot mate saarn 3 

Stern heelhartig saarn 4 

Mnr. A. het wei die geleentheid ~ehad om sy kant van die saak te stel, maar van die 
inligting wat teen hom gehruik is, IS nie vooraf aan hom bekend gemaak nie. Mnr. A. kan 
aansoek doen dat die saak ter syde gestel moet word. 

Stem glad nie saarn nie 1 (39) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saarn 4 
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29.5 Mnr. A. kan in sy verweer hom sander enige verdere verwyl direk Lol 'n burgerlike hof 
wend. 

Stem glad nie saam nie 1 (40) 

Stem in 'n geringe mate saam 2 

Stem in 'n groot mate saam 3 

Stem heelhartig saam 4 

AFI>ELING E: niE UIENSKONTRAK 

Voltooi die volgende deur 'n kruisie in die Loepaslike blokkie te trek. 

Ja Nee (41) 

I 2 

30. Is u Len gunste van die ondertekeninft van 
'n dienskontrak waarin u pligte skri telik 
uiteengesit word? 

Ja Nee (42) 

1 2 

131. Moet 'n dienskonlrak geskrewe wees om 
geldig te wees? 

Ja Nee (43) 

1 2 
132. Moct 'n dicnskonlrak fisics aanvaar word, 

al word die pos/bclrekking u aangebied? 
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33. Tydens die indiensnemingsonderhoud kom die volgende aspekte na vore. Beskou u dit as 
relevant of nie? 

Ja Nee 

1 2 

33.1 Burgerskap (44) 

33.2 Ras (45) 

33.3 Geloof (46) 

33.4 Geslag (47) 

33.5 Onderwysinrigting (48) 

33.6 Professionele onderwyservereniging-
lidmaatskap (49) 

33.7 Lengle en gewig (50) 

33.8 Ouderdom (51) 

33.9 Kriminelc oortredings en vorige 
oortredings (52) 

33.10 Taal (53) 

33.11 Organisasics waaraan u behoorl (54) 

33.12 Swak pcrsoonscicnskappe (55) 

33.13 Huwelikstatus (56) 

Vir kantoorgebruik 

(57) 

Baic dankie vir u tyd. 
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