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SUMMARY 

CREATING AN ORGANIZATIONAL CLIMATE AS A MANAGEMENT TASK 
OF THE HEADMASTER IN DIE SPECIAL SCHOOL 

It has been shown that the school Is an organization. 

Also, in every school there is a definite climate of 

organ i z a t i on . The c 1 i ma t e I n a n y on e s c h o o 1 p 1 a y s a 

decisive role in what that school Is, what it will be

come, and what the quality of teaching at the school 

wi 11 be. The headmaster is the one person who Is 

ultimately held responsible for the climate of the 

school, and one can thus say that the headmaster is 

the climate leader of the school. The headmaster 

as climate leader should manage the school in such a 

way that school will be a pleasent place enjoyed by 

all, and that it will offer a great degree of job 

satisfaction. As creator of authority and climate, 

the headmaster occupies the central position in the 

total act of climate creation. 

Fox (1974:11) identified a number of determinants 

which he divided into three catagories, viz. those 

that pertain to management, teaching and the physical 

en v i ron men t . T h e s c h o o 1 rna s t e r s h o u 1 d h a n d 1 e and rna nag e 

these determinants with insight and sensitivity in 

order to establish a favourable clinEteat theschool. 

The above determinants can also be made applicable to 

the special school for mentally retarded children. 

This type of school makes the headmaster's task more 

taxing and more comprehensive, since he now deals 

with a special school and with special pupils. The 

headmaster of the special school should be attuned to 

improving his school so as to comply with the special 

de rna n d s of h i s s c h o o 1 a n d i t s pup i 1 s • T h e s c h o o 1 c 1 i -

mate should be applied meaningfully to improve efficiency. 

The headmaster should assess the climate regularly and 

should take steps for improvement when necessary. By 

diagnosing the climate the headmaster of a special 

school ought to be able to asses to what degree his 

leadership and management skills are experienced, 



and whether or not by implication his managership makes 

allowance for the particular expectations of his staff 

members and pupils. 



HOOFSTUK 1 

1.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word daar gekyk na die probleem 

wa t a an 1 e i ding t o t d i e n avo r s in g g e gee he t . D a a rna 

word die doel met die navorsing en die metodes wat 

gebruik is om hierdie doel te bereik beredeneer. 

Ten slate word die verdere verloop van die studie 

in die vorm van h hoofstukindeling gegee. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

As onderwysleier IS dit die hoof se taak om 'n orga

nisasieklimaat in die skoal te skep waarin opvoeden

de onderwys tot sy reg kan kom. Hierdie stelling 

word bevestig deur Kelley (1980:41). Die hoof is 

die individu in die skoal wat die meeste verantwoor

delik is vir die klimaat in die skoal en vir die re

sultate ten opsigte van produktiwiteit en tevreden

heid van die leerlinge en die personeel. Om h guns-

t i g e organ i sa s i e k 1 i ma a t t e s k e p , b e t e k en d a t d i e h o of 

voortdurend besluite neem, probleme oplos, koordineer, 

delegeer, motiveer, kommunikeer, evalueer en korrek

tief moet optree. Dit moet hy met Insig, aanvoeling 

en empatie doen, sodat sy bedoelings as skoolhoof 

duidelik daardeur weerspieel sal word (Vander West-

huizen, 1986:495). As gevolg van ontoereikende for-

mele opleiding van sommige skoolhoofde in onderwys

bestuur (Vander Westhuizen, 1986:3) IS die hoof nie 

altyd bewustelik en doelbewus ingestel op die ver

eistes en voorwaardes waaraan sy bestuurshandelinge 

moet voldoen vir die skepping van h gunstige organi

sasieklimaat In die skoal nie. Vanwee die andersoor

tigheid van die spesiale onderwys VIr die verstande

lik gestremde leerling en die eise wat dit stel, IS 

dit van nag grater belang dat die skoolhoof sal moet 

let op die organisasieklimaat in die skoal. Indien 

die skoal hoof dus op 'n meer wetenskapl ike wyse bewus 

gemaak word van sy taak as klimaatleier, kan dit h 

belangrike bydrae lewer tot die skepping van h klirm.at 



2. 

waar1n personeel en leerli n hoe mate van werks

tevredenheid ondervind en waar die moontlikheid be

staan om tot selfverwesenliking te kom. 

Die probleem van hierdie navorsing dan dus saamgevat 

word in die volgende vrae: 

* Wa t 1 s die aard van die skool as organisasie? 

* Wa t is die wese van organisasiekl imaatskepping? 

* Wat is die determinante by die skepping van orga-

n i sa s i ek 1 i maa t? 

* Wat is die aard van 'n model vzr organisasieklimaat

skepping in die spesiale skool? 

* Wat is die taak van die skoolhoof as klimaatleier? 

1.3 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die doel met die navorsing is om: 

* die skool as organisasie te be ryf, 

* die aard en wese van kl imaat in die spesiale 

skool te beskryf, 

* die determinante te beskryf v1r organisasiekli

maa t skepp i ng, 

* d i e t a a k van d i e h o of a s k 1 i ma a t 1 e i e r , en 

* n model te verskaf vir organisasieklimaatskepping 

in die spes i a 1 e ool. 

1. 4 METODE VAN NAVORSING 

Om die probleemvrae te kan beantwoord en die doelst 

lings te kan bereik sal daar deur middel van n lite

ratuurstudie vasgestel word wat die omvang van orga

niesasieklimaatskepping is en wat die taak van die 

skoolhoof is met betrekking tot organisasieklimaat

skepping. Relevante primere en sekondere bronne 

is geraadpleeg. n DIALOG-soektog is onderneem met 

trefwoorde soos: organizational climate, school 

climate, worklife, organizational culture. 

1.5 HOOFSTUKINDELING 

HOOFSTUK 1: Orientering, probleemstelling, doelstel

linge en metode van navorsing. 

HOOFSTUK 2: Die aard en wese van organisasieklimaat

skepping. 
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HOOFSTUK 3: Determinante by die skepping van organi 

sasi limaatskepping. 

HOOFSTUK q: n Model vir die skep van n oop organisa 

sieklimaat in die spesiale skool. 

HOOFSTUK 5: Samevatting, gevolgtrekking en aanbeve

lings. 

1.6 SA~VATTING 

In hierdie hoofstuk zs die probleem uitgewys aan die 

hand waarvan hierdie studie aangepak is. Probleem

vrae is formuleer en die doe] van die studie is 

daaruit afgelei. Die literatuurstudie is kortliks 

beskryf en die hoofstukindeling is gegee. 

Vervolgens word in Hoofstuk 2 fokus op die aard en 

wese van organisasieklimaat epping, met die doel om 

te kom by die determinante van organisasieklimaat

skepping. 



HOOFSTUK 2 

DIE AARD EN WESE VAN ORGANISASIEKLIMAAT 

2.1 INLE I DING 

In hierdie hoofstuk word die aandag gevestig op die 

aard en wese van organisasiek1imaat, die doe1ste1-

1ings en kenmerke van h positiewe k1imaat, die be-

1angrikheid daarvan, asook die verski11ende soorte 

organisasiek1imaat. 

Voordat daar egter oorgegaan kan word tot die omskry

w i n g van organ i sa s i e k 1 i rna a t , i s d i t e e r s n o dig om t e 

b epa a 1 wa t 'n organ i sa s i e 1 s . 

2.2 WAT IS 'N ORGANISASIE? 

Die mens se dee1name aan die 1ewenswerk1ikheid zs ge

rig op singewing van die eze 1ewe, deur te strewe na 

'n doe1, en met die oog op doe1bereiking. In sy stre

we om die doe1ste11ing te verwerk1ik het die mens 

daartoe gekom om mens1ike, natuur1ike en ekonomiese 

hu1pbronne te benut en te organiseer. Op hierdie wy

se het bepaa1de organisasies, met kenmerkende doe1-

ste11ings en aktiwiteite, tot stand gekom. Die ak

tiwiteite binne organisasieverband is gerig op die 

verwerk1iking van die doe1ste11ings wat ge1ei het 

tot die totstandkoming van sodanige organisasie (Van 

der Westhuizen, 1986:465). Om 'n organisasie op 'n 

eenvoudige en a1gemeen aanvaarbare wyse te definieer 

is besonder moei1ik, omdat daar h groat diversiteit 

van standpunte oar organisasies onderskei kan word. 

Organisasies word gewoon1ik ondersoek en bestudeer 

uit verski11ende perspektiewe soos die bestuurskun

de, die sosiologie en, afhangende van die perspek

tief waaruit die organisasie bestudeer en beskryf 

word, word bepaa1de fasette bek1emtoon en ander ver

waar1oos. Reynders (1973:140), 'n ekonomiese en be

stuurskundige, beskryf h organisasie soos vo1g: 

11 strukture1e sameste11ings (ree1ings) om die 



taak van bedryfsleidings te spesialiseer deur die toe

kenning en aanwysing van gesag, verantwoordel ikheid 

en die doen van verantwoording; en waardeur geskikte 

koordinasie en kommunikasie tussen groepe bewerkstel

lig kan word sodat doelmatigheid en effektiwiteit 1n 

die strewe na die bereiking van die doel daardeur te 

d i en is. 11 

Caplow (1964:1) beklemtoon weer die sosiale aspek van 

h organisasie in sy omskrywing van organisasie: 

11 
••• a social system that has an unequivocal collec-

tive identity, an exact roster of members, a program 

of activity and procedures for replacing members." 

Porter, Lawler & Hackman (1975:69) gee h opsomming 

uit die meer algemeen aanvaarde definisies van orga-

n1sas1es: 

* WIE? 'n 0 r g an i sa s i e 1 s sa a mg e s t e 1 u i t i n d i -

viduele persone en groepe mense. 

* WAAROM? · 'n Organisasie is saamgestel om bepaal

de doelstellings en doelwitte na te 

* HOE? 

streef en te verwerklik. 

Die organisasie poog om sy doelwitte 

te realiseer deur middel van gediffe

rensieerde take en bewuste koordine

ring en rigtinggewing. 

* WANNEER?: Die organisasie poog om sy doelwitte 

o p 'n k on t i n u e b a s i s t e rea 1 i s e e r . 

Dit blyk dus dat h organisasie: 

* 'n bepaalde samestelling en struktuur het; 

* spesifieke doelstelling en doelwitte nastreef; 

* bepaalde metodes benut om sy doelwitte te ver-

wesenl ik, te wete gedi fferensieerde take en be

stuur; 

* gekenmerk word deur die kontinufteit van die ge

beure in die organisasie. 



2.] ORGANISASIETIPES 

Om te begryp wat 'n organisasie in wese Is, kan onder

soek ingestel word na verskillende organisasietipes. 

Om die verskillende soorte organisasies te klassifi

seer is daar onder meer gebruik gemaak van die vol

gende kriteria (vgl. Hoy & Miskel, 1982:]1-]6): 

* 

die noodsaaklike gemeenskapsrolle wat sodanige 

organisasies vervul; 

die primere begunstigdes van 'n bepaalde organi-

sa s I e; 

die kli~nte van h bepaalde diensorganisasie. 

Blau en Scott (196]) IS van mening dat die verskil

lende soorte organisasies ingedeel kan word op grand 

van die soort diens wat hulle lewer. Hulle onderskei 

tussen vier tipes organisasies (vgl. Porter et al., 

1975:225): 

* Onderlinge bevoordelingsorganisasies, byvoorbeeld 

mediese fondse, landboukooperasies en vakbonde, 

waar die lede wedersyds bevoordeel word. 

* Sakeondernemings, byvoorbeeld banke en hotelle. 

Die eienaars word hier bevoordeel. 

* Diensorganisasies, byvoorbeeld assuransiemaat

skappye, universiteite, skole en privaat hospitale, 

waar die lede in 'n mate bevoordeel word. 

* Openbare organisasies, byvoorbeeld poskantore en 

provinsiale hospitale, wat dienste lewer aan die 

publiek. 

Daar bestaan egter nag nie h stel omvattende kriteria 

waarvolgens die verskillende soorte organisasies ge

klassifiseer kan word nie, veral as die eie aard daar

van In ag geneem moet word. Sowel die oop of geslote 

as die formele of informele aard van organisasies is 

maatstawwe wat dui op die e_iesoortigheid van organisa

sies en kan onder meer as kriteria in die klassifika-

sie daarvan aangewend word (Van der Westhuizen, 1986:471). 



2.4 OOP EN GESLOTE ORGANISASIES 

Volgens Hanson (1979:159) word 'n organisasie se oop

heid of geslotenheid bepaal deur die mate van wissel-

werking met sy eksterne omgewing. Hoe minder die wi s-

selwerking, hoe meer geslote is die organisasie, en 

omgekeerd. n Organisasie is egter nooit absoluut ge

slote of oop nie, maar figureer altyd erens op 'n oop

geslote-kontinuum. Die geslote en oop organisasie 

kan voorgestel word in terme van deurdringbaarheid 

van die organisasiegrens deur faktore uit die ekster-

ne omgewing. Hoe minder deurdringbaar die grens, 

hoe meer geslote is die organisasie. 'n Laboratorium 

waar hoogs geheime navorsing gedoen word, kan beskou 

word as n geslote organisasie. Tog is die organisa

siegrens nie volkome ondeurdringbaar nie, want die 

werknemers is inwoners vanuit die omgewing en grond

stowwe moet ook toegelaat word tot die omgewing. 

2.5 FORMELE EN INFORMELE ORGANISASIES 

n Formele organisasie dui op die opsetlike en doel

bewuste vormgewing en strukturering van die organi

sasie. Lipham en Hoeh (1974:90) onderskei die vol

gende eienskappe van n formele organisasie: 

* daar IS definitiewe doelstellings en doelwitte; 

* daar IS verspreide ma~d~ing binne die organisasie; 

* die funksies en prosesse is versprei In beskrewe 

rolverhoudings en prosedures vir beheer en evalu

ering van aktiwiteite; 

* gekoBrdineerde aktiwiteite vind plaas In situasies 

wat persoon-tot-persoon-interaksie behels. 

Binne die formele organisasie is daar egter ook n 

groat verskeidenheid nie-voorgeskrewe verhoudings 

en aktiwiteite wat binne die formele organisasie 

voltrek word. Hierdie nie-amptelike gestruktuereer

de verhoudings en bedrywighede binne die organisasie 

word getipeer as die informele organisasie van 'nor

ganisasie - dit dui op 'n aspek van organisasielewe 

binne die formele organisasie. So is informele groep

vorming 'n spontane reaksie wat volg op die interaksie 

tussen lede van die organisasie. 



2. 6 DIE SKOOL AS ORGANISASIE 

Wanneer die skoal aan die hand van die voorafgaande 

kriteria bestudeer word, kan daar sander twyfel ge

s~ word dat die skoal h organisasie in eie reg Is. 

As die opvoedingsverskynsel in tydsperspektief ge

plaas word, blyk dit duidelik dat namate h gemeenskap 

meer georganiseerd geraak het, het sy opvoedingspo

gings in skoolverband gekulmineer. Daarom dat die 

eerste skole in georganiseerde gemeenskappe soos 

Egipte, Athene, Rome en Sumerie aangetref is (De Wet, 

1981:161). In hierdie gemeenskappe kan die gesin, 

staat en kerk nie meer die kultuurwording aileen be

hartig nie en VIr di~ doel is die skoal ingestel. 

Omdat die skoal deur middel van organisering deur 

die gemeenskap tot stand gekom het, is dit kultuur

histories gefundeer. Die kultuurhistoriese grand vir 

die bestaan en ontstaan van die skoal is dus die feit 

dat dit op 'n bepaalde kultuurvlak deur middel van die 

organisering van die opvoedende onderwys wat deur be

langhebbendes onderneem is, tot stand kom. In die 

verband praat Kock (1975:55) van die "organisasie van 

professionele opvoedkundiges". 

2. 6.1 DIE SKOOL AS 'N OOP EN GESLOTE ORGANISASIE 

Met betrekking tot die oop en geslote aard van or

ganisasies openbaar die skoal h dubbele karakter. 

In die uitvoering van sy taak betree die skoal twee 

organisasieterreine, naamlik h burokratiese en h 

professionele terrein (Hoy & Miskel, 1982:104). 

Die burokratiese behels die kontak tussen die skoal 

en die gemeenskap, die implementering van die JUri

diese, die toewysing van bronne en die aanwending 

van finansiele middele. In hierdie konteks is die 

skoal 'n oop organisasie wat 'n wisselwerking vertoon 

met ander organisasies. 1-lierdie kontak kan lei tot 

veranderinge in die struktuur van die skoolorganisa-

s I e. 

Die skoal het egter oak 'n professionele terrein wat 

funksioneer as h eiesoortige soewereine samelewings-



verband met eze bevoegdheid. Die opvoedingstaak 

van die huisgesin word nie deur hierdie soewerei

niteit opgehef nie, maar is uitgesluit van die 

professionele terrein. Daardeur kry die skoal h 

geslote karakter. 

2.6.2 DIE SKOOL AS INFORMELE EN FORMELE ORGANISASIE 

Die skoal openbaar oak h formele struktuur. Dit 

word deur Bennett (1974:7) bevestig as hy s~: 

"Schools depend not only on teaching skills, but 

a 1 so on decisions about objectives, the provi-

sian of resources, the setting up of structural 

arrangements, and the control and evaluation of 

organizational activities". Die formele struktuur 

is van groat belang vir die skoal, omdat aile be

stuurshandelinge (besluitneming, delegering, kommu

nikering en beheeruitoefening) daardeur geraak word, 

dit die gesagstruktuur bepaal en uiteindelik die 

sukses van opvoedende onderwys. 

Die informele organisasie bestaan uit informele ver

houdings binne die organisasie, wat voortspruit uit 

die verskillende sosiale en onderwyskundige wissel

werkings binne die skoal. By die informele organz

sasie kan drie groepe onderskei word (vgl. Porter 

et al., 1975:75-76): 

* Formeel gestruktureerde groepe wat saamwerk. 

Hierdie samewerking geskied later informeel en 

take word oak nie op h nie-amptelike basis uit-

gevoer nze. 

* Informele kommunikasiegroepe, soos wanneer per

soneel op die stoep gedagtes met mekaar wissel 

in verband met die werk sander dat hierdie in-

* 

formele kommunikasie as 'n vakvergadering getipeer 

kan word. 

Informele vriendskapsgroepe. Personeel verkeer 

sosiaal met mekaar sander om 'n bepaalde taak te 

verrig, soos tydens h personeelgeselligheid. 
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2. 6. 3 SAMEVATT ING 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die 

skoal aan al die vereistes vir 'n organisasie val-

doen. Binne die skoal as organisasie is mense in 

n hierargiese struktuur saamgegroepeer en al die 

aktiwiteite binne die skoal is gerig op die verwe-

senliking van die opvoedingsideaal, naaml ik opvoe

ondenvysend dende ondenvys. Daarom is die skoal 

gekwalifiseer en kan daar nie sprake wees van pro-

duksie gegrond op n winsmotief nie. In die skoal 

gaan dit hoofsaaklik om mense wat zn onderwysver

houding op mekaar aangewese is. 

Samevattend kan gese word dat die skoal as organz

sasie uit vier elemente bestaan: 

jnie struktuurl 
Die kultuur 

(of karakter) 

'\ 

Figuur 2.1 

\ I 
Die onderwyskundigej jskooll 

1 
J Die men se J 

Die elemente van die skoal as organisa
sie (aangepas uit Everard & Morris, 
1985:116). 

* Die onderwyskundige: Dit behels die onderwys 

en die uitleg van die 

skoal (klaslokale, werks

winkels, skryfborde ens.). 

* Die strukturele: Die verskillende departemente, 

die hierargie en vlakke van ge

sag, die verskillende rolle, 

skoolbeleid, skoolrooster, ens. 
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* Die mense: Onderwysers en hul professionalisme, 

hul kennis, ervaring, vaardighede en 

houdings; die leerlinge en adminis

tratiewe personeel. 

* Kulturele (of karakter): Die waardestelsel van 

die skoal, persoonlike 

verhoudings, gewoontes, 

ongeskrewe reels wat 

geld, die stemming en 

die klimaat in die 

sk ool . 

AI vier hierdie elemente IS In interaksie met me

kaar en die balans en harmonie tussen hierdie ele

mente is van die grootste belang vir die skoal. 

Hoewel elkeen van die elemente onontbeerlik vir die 

skoal IS om as organisasie te funksioneer, is dit 

vir Everand en Morris (1985:118) tog opmerklik hoe 

bestuurders van organisasies geneig is om die be

langrikheid van die kultuurelement (of -karakter) 

en die invloed wat dit het op die struktuur, die 

tegnologie en die mense van die organisasie te on

derska t. 

2. 7 DIE AARD VAN ORGANISASIEKULTUUR 

Waar die term "organisasieklimaat" In die verlede 

algemeen gebruik is, veral onder opvoedkundiges, word 

die meer omvattende term "organisasiekultuur" in die 

jongste tyd meer en meer gebruik. Die vraag ontstaan 

nou wat die verskil tussen die twee terme is as hul

le verskil, en indien wei, wat die verskillende be

tekenisse is? 

Volgens Owens en Steinhoff (1988:1) IS organisasie

kultuur: 

11 a pattern of basic assumptions invented, discovered 

or developed by a given group as it learns to cope 

with its problems of external adaption and internal 

integration, that have worked well enough to be con

sidered valid and, therefore, to be taught to new 



members as the correct way to perceive think and 

feel in relation to those problems." 

Organisasiekultuur bestaan dus uit drie verskillende 

maar baie nou verwante konsepte: 

* 'n Aantal oplossings vir eksterne en interne pro

bleme wat konsekwent vir 'n groep gewerk het en 

wat daarom aan nuwe lede oorgedra word as die kor

rekte wyse van waarneem, bedink en voel 1n ver

houding tot die probleme. 

* Die oplossings word dan uiteindel ik die veronder

stellings oar die aard van die werklikheid, waar

heid, tyd, ruimte, menslike aard, menslike bedry

wighede en verhoudings, sodat 

* die veronderstellings met die verloop van tyd as 

vanselfsprekend aanvaar word. Die mag van kultuur 

le in die feit dat dit funksioneer as n groep on

bewuste en onondersoekte veronderstellings wat as 

vanselfsprekend aanvaar word. 

Organisasiekultuur ontwikkel met die verloop van tyd 

en in die proses van ontwikkeling verkry dit n diepcr 

betekenis. Daarom kan organisasiekultuur gedefinieer 

word as gedeelde filosofiee, ideologiee, waardes, ver

onderstellings, oortuigings, verwagtings, houdings en 

norme wat 'n gemeenskap saambind (Owens & Steinhoff, 

1988:12). Die skoal word gesien as 'n gemeenskap wat 

oar al hierdie saambindende kwaliteite beskik en 

waar ooreenstemming bestaan tussen onderwysers, on

derwysleiers en ander deelnemers aan die opvoedings

proses oar hoe om probleme en besluite te benader. 

Volgens Schein se model (Owens & Steinhoff, 1988:1]) 

is daar drie vlakke waarop organisasiekultuur gema-

nifesteer word (sien Figuur 2.2). In die model 1s 

die duidelikste manifestasie van organisasiekultuur 

sigbaar, naamlik kunsprodukte soos geboue, kuns en 

die tegnologiese sowel as menslike gedragspratrone, 

waarby spraak ingesluit word. Hierdie manifestasie 
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is waarneembaar, maar 1s bloot die simboliese van 

die organisasiekultuur wat nze sigbaar is nie, en 

waarvan die mense self ook n1e eens bewus is nie. 

Verskeie elemente bestaan waardeur die simbolisme 

van organisasiekultuur bewaar, uitgedruk en oorge 

dra word. Ses van hierdie elemente wat dikwels voor

kom, is (Steinhoff & Owens, 1988:2): 

* die geskiedenis van die organisasie; 

* simboliese mites en verhale oar die o n i sa s i e; 

* waardes en oortuigings van die organisasie; 

* verwagte gedrag in die organisasie; 

* g ruike en rituele wat simboliese waarde zn die 

organisasie het, en 

* helde van die organisasie. 

Hierdie elemente oorvleuel mekaar en toon taakpunte 

om die organisasiekultuur van die skoal te vorm (Sien 

Figuur 2.2 -Owens & Steinhoff, 1988:17). 

!.Vaardes en oar 
tuigins van die 
organisasie. 

wa t waarde in 
organisasie het. 

Figuur 2.2 Simboliese elemente wat die organisasie 

kultuur in~ skoal omskrywe. 
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Aan hierdie elemente word selde gedink en is geYnter 

naliseerd deur die seleksie van mense wat in die or

nisasie opgeneem word en deur intensiewe sosiali-

seri in die kultuur van die organisasie. 

1 . KUNSPRODUKTE EN SKEPP INGS 

Tegnologie 
Kuns 
Sigbare en hoorbare gedragspatrone 

t ! 
2. WAARDES 

Toetsbaar in die fisiese ongewing 
Toet sbaar sl egs deur sosial e konsensus 

i 
3. BASIESE VERONDERSTELLINGS 

Verhouding met ongewing 
Aard van werklikheid, tyd en ruimte 
Aard van menslike natuur 
Aard van mensl ike bedryr,vighede 
Aard van menseverhoudings 

Waarneerrbaar JJB.ar 
nie leesbaar en ont
syferbaar nie 

Grater vlak van 
bev,;usthe i d 

Word as vanself
sprekend aanvaar, 
onwaarneerrhaar 

Figuur 2.3 Schein (Owens & Steinhoff, 1988:13) se 

dri ev 1 akmodel waa rap o 

gemanifesteer word. 

nisasiekultuur 

Wat Schein (Owens & Steinhoff, 1988:1]) se drievlak

model betref, word onder die si are vlak van die ma 

nifestasie van organisasiekultuur die waardes van 

die organisasie gesien wat gewoonlik. gekodeer zs 1n 

die geskrewe taal in die vorm van h cr o of beleid

stuk. Dokumente soos hierdie maak die mens se begrip 

van die basiese veronderstellings van die organisasie 

makliker, maar oak hulle vertoon bloat die basiese 

v e ronde r s t e 1 1 i n g s wa t d i e e s sen s i e van d i e or g a n i sa 

siekultuur is. By die derde en laagste vlak word 
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die essensze van kultuur gevind, naamlik daardie ver

onderstellings wat as vanselfsprekend aanvaar word, 

onsigbare en buite-bewustheid. Dit het te doen met 

die verhoudings tussen individue en die omgewing, 

die aard van die werklikheid, tyd, ruimte, die aard 

van die mensl ike bedrywighede, die aard van die mens-

like natuur en menseverhoudings. Hierdie nie-waar-

neembare veronderstellings waarvan die organisasie 

se lede onbewus is, vorm patrone maar bly implisiet, 

onbewustelik en vanselfsprekend tensy hulle herroep 

word deur h spesifieke navraag. Met h navraag word 

van d i e onder 1 i g g end e v e ronde r s t e 1 1 i n g s n a d i e b e wu s -

te oppervlakte herroep. 

Om kortliks saam te vat: 

Organisasiekul.tuur verwys na die norme vzr gedrag, 

veronderstellings en die oortuigings van die skoal 

as organisasie. 

2. 8 DIE AARD VAN ORGANISASIEKLIMAAT 

Soos duidelik blyk uit die voorafgaande, verwys or

ganisasiekultuur na die gedragsnorme, veronderstel

lings en oortuigings van 'n organisasie, terwyl or

gani sasiekl imaat verwys na die persepsie van perso

ne zn die organisasie wat die norme, veronderstel-

1 ings en oortuigings weerspieel (Owens, 1987 :166). 

0 r g an i sa s i e k 1 i ma a t i s d u s d i e s t u d i e van d i e p e r s e p -

sies wat individue binne die organisasie het van ver

skillende aspekte van die omgewing binne die organi-

sa s 1 e. 

Elke mens bevind hom voortdurend zn h natuurlike en 

sosiale omgewzng waar elke omgewing 'n eie atmosfeer, 

gees of persoonl ikheid het wat bepaal word deur die 

omstandighede wat zn die omgewing teenwoordig is 

(Kelly, 1980:1). Of die atmosfeer in die omgewing 

gunstig of ongunstig zs, warm of kil en koud, zs ge

baseer op hoe goed die klimaat beantwoord aan die 

verwagtings van die gene wat daarin woon of werk. 
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Die skoal as organisasie zs n onderwysende omgewzng 

met n eie kenmerkende atmosfeer of gees en het net 

soos die mens n persoonlikheid van sy eie (Keefe, 

Kelley & Miller, 1985:1). Dit blyk duidelik uit n 
besoek aan n aantal skole dat elke skoal n eie u-

nieke atmosfeer, gees en persoonlikheid het. Chamberlin 

(1971:221) bevestig die bewering ashy se: "There is 

a subtle spirit that exist in a school, both in the 

minds of the teachers and students and in every act, 

which may never be exactly described or analysed, 

but which even the most inexperienced observer regog

nizes when he enters a school or classroom. 11 

Hierdie gees, atmosfeer of persoonlikheid van die 

skoal wat die bakermat vorm van sowel die werkste

vredenheid (mens) as die produktiwiteit (taak), kon

stitueer die organisasieklimaat van die skoal (Van 

der Westhuizen, 1986:492). Halpin (1966:1]) beweer 

met reg dat: "personality is to the individual what 

climate is to the organization." 

Verskeie pogings is al aangewend om organisasiekli

maat te definieer. Voorbeelde hiervan is die volgen

de: 

* Sargeant (1967:3): 

"Climate may be pictured as a personality sketch 

of a school. As personality describes an indi

vidual so climate defines the essence of an in

s t i t u t i on . 11 

* Owens (1981:19]): 

"Organizational climate IS a relatively enduring 

quality of internal environment of an organiza

tion that (a) is experienced by its members, 

(b) influences their behaviour, and (c) can be 

described in terms of the values of a particular 

set of characteristics (or attributes) of an or

ganization." 



* Hoy en Miskel (1982:185): 
11 the set of internal characteristics that 

distinguishes one school from another and in-

fluences the behavior of people. 11 

Organisasieklimaat behels dus die tipe mens In die 

organ i sa s i e en s y i n t ern e p o g i s , d i e wy s e wa a r o p 

die werk gedoen word, kommunikasie, fisiese uitleg, 

gesindhede, toewyding en lojaliteit sowel as die uit 

oefening van gesag. Organisasieklimaat word In die 

e e r s t e p 1 e k b epa a 1 de u r d i e men s e wa t i n d i e o n I -

sasie werksaam is en alle handelinge word gefnterpre-

teer en geevalueer in die es van die betrokke kli 

maat. 0 nisasieklimaat is 'n betrel<:lik blywende 

kwaliteit wat deur die lede van die organisasie on 

dervind word en wat hulle ged bei'nvloed en wat be

skryf kan word in terme van die waardes van die orga-

ni sasi e. 

Daar kan makl ik verwarring ontstaan tussen die b ip-

p e "organ i sa s i e k u 1 t u u r 11 en "o n i sa s i e k 1 i rna a t 11 
• 

Vervolgens sal daar aandag geskenk word aan die ver

band tussen die twee begrippe. 

2.9 DIE VERBAND TUSSEN ORGANISASIEKULTUUR EN ORGANISASIE 
KLIMAAT 

0 n i sa s i e k 1 i rna a t h o u verb and me t organ i sa s i e k u 1 -

tuur in soverre as wat die persepsie van individue 

in die organisasie die waardestelsel en ·oortuigings 

van die omgewing in die organisasie weerspieel. Die 

kultuur van die klimaat in die organisasie. Omdat 

die kultuur van die organisasie invloed uitoefen op 

die wyse waarop deelnemers gebeure waarneem en sin 

maak uit die gebeure, is dit duidelik dat kultuur in

vloed het op die houdings en gevoelings van mense In 

die organisasie (Owens, 1987:169). In haar studies 

van organisasies wat hoe prestasies lewer het Kronter 

(vgl. Owens, 1987:170) gevind dat hierdie organisa 

sies h trotse organisasiekultuur het asook h positie 

we organisasieklimaat. 



Die organisasiekultuur venvys na die gedragsnorme, 

veronderstellings en oortuigi s van die skoal as n 
organisasie, terwyl organisasieklimaat verwys na die 

persepsies van die mense in die skoal wat die norme, 

veronderstellings en oortuigi s weerspie~l. 

Volgens Owens (1987:169) hou o n i sa s i e k 1 i ma a t v e r-

band met o nisasiekultuur, maar is dit oak onder-

geskik aan organisasiekultuur in soverre die persep

sies van die mense in die skoal die waarde- en ge 

loofsisteme in die organisasie weerspie~l. Organi-

sasiekultuur oefen dus 'n bel ike invloed uit op 

d i e s k e p p i van n p o s i t i ewe o n i sa s i e k 1 i ma a t en 

wel in saver as wa t die personeel van 'n skoal se wy 

ses waarop hulle gebeure ervaar, deur die organisa 

siekultuur van die skoal beinvloed word. 

Om saam t e vat: 

Die organisasieklimaat van die skoal as organisasie 

weerspie~l die kultuur van die skoal. 

2.10 DOELSTELLINGS VAN 'N POSITIEWE ORGANISASIEKLIMAAT 
IN DIE SKOOL 

Die doelstellings van n positiewe en gunstige or 

ganisasieklimaat in die skoal is die volgende (Fox, 

1973:5): 

* Om in die skoal n heilsame, stimulerende en pro 

duktiewe omgewing daar te stel wat bevorderlik 

1s vir akademiese prestasie, selfverwesenliki 

en persoonlike groei van die jeug op verskillen 

de vlakke van ontwikkeling. 

* Om 'n aa ename en bevredi e situasie in die 

skoal te skep waarbinne die jeug kan leef en werk. 

Dit moet 'n aangename plek wees waar almal dit ge

niet om n groat deel van hulle tyd in deur te 

bring. 
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Hierdie primere doelstellings fokus op die jeug v1r 

w1e die skoal daar is, maar dit is net so waar dat 

die skoolomgewing oak vir die skoolhoof en personeel 

produktief en stimulerend moet wees, waarin personeel 

tot n hoe mate gelukkig en stimulerend moet wees, 

waarin personeel tot n hoe mate gelukkig is en waar 

die moontlikheid bestaan om tot selfverwesenliking 

te kom. Die genoemde doelstellings kan 1n twee woor

de opgesom word, naamlik produktiwiteit en tevreden

heid. Sien Figuur 2.4 (Fox, 1974:4): 

PRODUKT IWITE IT 

VAN LEERLINGE .t.W OPVOEDERS 

1. Bereiking van basiese vaardighede 
2. Ontwi.~eling van konstruktiewe 

houdings en gesindhede 
3. Ontwikkel ing en uitbreiding van 

kenni s 
4. Opheldering en suiwering van 

vvaardes en oogmerke 
5. Benutting van prosesse vvaardeur 

kenn is en inl igt ing ingewin en 
probl eme opgel os kan word 

TEVREDENHE ID 

VAN LEERLINGE EN OPVOEDERS 

1. Verkryging van n gevoel van 
eiewaarde 

2. Om die skoal te geniet as n 
aangename plek om in te woon 
en t e werk 

]. Om beloning te ontvang vir 
deelname aan sinvolle akti
witeite 

Figuur 2.4 Doelstellings van n positiewe organisa

s i ek 1 imaa t 



2.11 KENMERKE VAN 'N GUNST IGE KLIMAAT IN DIE SKOOL 

Wanneer 'n skoal betree word met die doel om die or

gani sasiekl imaat wat in die skoal heers te bepaal, 

stel Fox (1973:7) en Halpin (1966:145-160) voor dat 

daar ten minste na die volgende agt faktore gelet 

moet word waaruit die skoal se klimaat bestaan en 

wat die kwaliteit daarvan bepaal. Hierdie faktore 

IS die resultaat van die interaksie tussen die skoal 

se werksaamhede, -programme, -prosesse en fisiese 

omstandighede. 

2. 11 . 1 RE SPEK 

Onderwysers In die skoal behoort hulleself te sien 

as individue met verdienstel ikheid en eiewaarde 

wat vir die skoal iets beteken. Hulle moet glo 

dat hulle oar idees beskik, dat daar na die idees 

van hulle geluister word en dat dit n bydrae kan 

lewer tot sinvolle verandering. Die skoal behoort 

daarom n plek te wees waar daar self-respekterende 

persone IS en wat oak respek aan ander verskuldig 

I s . In 'n p o s i t i ewe k 1 i rna a t k an d a a r n i e a f j a k k e 

en beledigings voorkom nie. 

2. 11 . 2 VERTROUE 

Vertroue word weerspie~l In n persoon se seker

heid dat daar op ander staat gemaak kan word. 

Hulle sal doen wat hulle onderneem. Die gevoel 

is oak teenwoordig dat individue mekaar nie in 

die steek sal laat nie. 

2.11.3 HOe MOREEL 

Mense met 'n ho~ moreel voel goed oar dit wat In 

die skoal gebeur. Die personeel en leerlinge o

penbaar n positiewe houding teenoor die skoal. 

n Groot mate van werkstevredenheid word ervaar 

en die personeelkorps en leerlinge voel dat hulle 

tuis is in die skoal en dat hulle aanvaar word. 

Hulle is energiek, entoesiasties, gedissiplineerd 

en streef nan gemeenskaplike doel, naamlik 

opvoedende onderwys 
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2.11.4 GELEENTHEDE OM INSETTE TE LEWER 

Nie aile persone kan betrokke wees by die neem van 

belangrike besluite nie. Elke persoon kan nie al

tyd die invloed uitoefen in die skoolaktiwiteite 

en prograrnme soos wat hy graag sou wou nie. Maar 

elke persoon waardeer die geleentheid om idees te 

lewer en te weet dat dit oorweeg word. h Gevoel 

van geen seggenskap is teenproduktief vir die eie

waarde en ontneem die skoal van die persoon se 

moon t 1 i kh ed e . 

2.11.5 VOORTDURENDE AKADEMIESE EN SOSIALE GROEI 

Elke leerling het die behoefte om akademiese, so

siale en fisiese vaardighede te ontwikkel. Oak 

opvoeders het die begeerte om hulle vaardighede, 

kennis en houdings te verbeter en te ontwikkel 

in ooreenstemming met hulle onderwystaak in die 

skoal en as lid van h span. 

2.11.6 SA~HORIGHEIDSGEVOEL 

Samehorigheidsgevoel handel oar· die persoon se ge

voel teenoor die skoal. Persone moet hulleself as 

h deel van die skoal beskou en geleenthede benut 

om 'n invloed op die skoal in samewerking met ander 

uit te oefen. Die gevoel van "ek hoort of ek be

hoort daar" is teenwoordig. 

2. 11 . 7 VERNUWING IN DIE SKOOL 

In die skoal behoort projekte aangepak te word 

wat vernuwing sal laat plaasvind. Die skoal be-

hoort te groei, te ontwikkel en te verander eer

der as om roetine en ou prosedures en wyses van 

doen te volg. Hernuwing word nie gesien as h be

d r e i gin g n i e ma a r a s u i t d aging s wa a rv o or a an p a s

sings en oplossings gevind moet word. Dit wek 

belangstelling en bevorder aktiewe betrokkenheid. 

Die skoal moet 1n staat wees om hernuwing vinnig 

en effektief sander spanning en konflik te organi-

seer. 



2.11.8 BESORGDHEID 

Elke individu zn die skoal moet ervaar dat daar 

ander persone zs wat vzr hom omgee. Die indivi

du wil voel dat dit saak maak aan ander as hy/sy 

gelukkig of ongelukkig, siek of gesond is. So 

wil die personeel dit ervaar dat die hoof vir hul

le omgee ten spyte van foute en verskille. Op sy 

beurt wil die hoof weer h~ dat die personeel be

grip moet h~ vir die verantwoordel ikheid wat hy 

dra en die druk waaronder hy sy taak moet beoefen. 

2.12 VERSKILLENDE SOORTE ORGANISASIEKLI~AT 

Ash resultaat van hulle studie van skoolhoofde en 

onderwysers se gedragspratrone in 'n verskeidenheid 

skole het Halpin en Croft (Halpin, 1966:166-181) 

gevind dat daar ses duidelike tipes organisasiekli

maat in skole bestaan. Vervolgens word aandag aan 

die ses organisasieklimaattipes van Halpin en Croft 

gegee en word veral gelet op hoe die gedragswyses 

van die personeel en die skoolhoof in elke tipe kli

maat gemanifesteer word. 

2.12.1 DIE OOP KLI~AT 

Die oop klimaat beskryf 'n situasie waarzn aile be

trokkenes h besondere hoe korpsgees geniet. Die 

onderwyspersoneel werk goed saam sander om gedurig 

te kibbel of te kla. Hulle gaan nie gebukkend on

der hope rompslomp en onnodige papierboerdery nie. 

Die personeel is vriendelik teenoor mekaar, maar 

het geen behoefte vir h uitermatige hoe graad van 

kohesie of intimiteit nze. Hulle ervaar aansien

like werkstevredenheid en zs genoegsaam gemotiveer 

om probleme en frustrasie te bowe te kom. Hulle 

besit die nodige aansporing om probleme op te los 

en die organisasie in beweging te hou. Verder is 

die personeel trots om met die skoal geassosieer 

te word. 



Die skoolhoof se optrede word as opreg gesien en 

hy stel nie slegs die voorbeeld deur self hard 

saam met sy personeel te werk nie, (hoe dryfk ) 

maar, afhangende van die situasie, lewer hy posi

tiewe, geregverdige kritiek op die personeel of 

gaan hy uit sy pad om personeel behulpsaam te wees 

(hoe konsiderasie). Hy beskik oar buigsaamheid 

en is eerlik en opreg wanneer hy die aktiwiteite 

van die personeel moet kontroleer en rig, of wan 

neer hy medemenslikheid moet toon in die bevredi 

ging van die behoeftes van personeellede. Die 

reels, regulasies en beleid is buigbaar maar word 

wel toegepas, want daardeur word aan die personeel 

en leerlinge rigting verskaf ten einde die doel

stellings te bereik, en verder word daardeur be

heer uitgeoefen ten opsigte van die doen en late 

van personeel en leerli Hy is betrokke by ai-

le aktiwiteite en staan nze afsydig nie. Dit is 

nie vir die hoof nodig om produktiwiteit te be

klemtoon of die werksaamhede van die personeel 

gereeld en noukeurig te moniteer nie. Ely doen nie 

al die werk self nie omdat hy die vermoe het om 

doel t ref fend te del egeer en sodoende spontane 1 ei

erskap onder sy personeel te laat ontwikkel. Daar 

is ~ hoe moraal by die personeel en leerlinge 

teenwoordig (vgl. 2.11.3) 

Om dus op te sam: 

In die oop kl imaat bestaan daar 'n gesindheid van 

oopheid tussen die skoolhoof en die personeellede 

onderling, asook tussen die personeellede en leer 

linge onderling. ~Hoe personeelmoreel of groeps

gees kom voor en die personeel sowel as leerlinge 

is gemotiveerd om probleme die hoof te bied en op 

te los. Die skoolhoof is ten valle zn beheer van 

die situasie en gee doeltreffende leiding aan sy 

personeel. 



2.12.2 DIE OUTONOME KLI~AT 

Die uitstaande kenmerk van di~ klimaattipe IS 

d i e v ry he i d wa t d i e sk o o 1 hoof a an d i e person e e 1 

gee om te voorsien in hulle eie strukture vir in

teraksie met mekaar sodat hulle self wyses kan 

vind binne die groep om hulle behoeftes te bevre

dig. Die klem le hier meer op die bevrediging van 

behoeftes as op taakverrigting. Wanneer die per

soneel saam in h taak-geori~nteerde situasie IS, 

is hulle besig met hulle werk en bereik hulle ge

stelde doelstellings maklik. 

Die personeel word nie gestrem deur h magdom ad

ministratiewe papierwerk nie. Die skoolhoof het 

prosedures en re~ls daargestel om die taak van die 

personeel te vergemaklik. h Personeellid het nie 

nodig om elke keer na die skoolhoof te gaan as hy 

voorrade, boeke en hulpmiddels benodig nie. Die 

moreel of korpsgees is hoog, hoewel nie so hoog 

as in die oop klimaat nie en is toe te skryf aan 

die bevrediging van die behoeftes van die perso

neel. 

Die skoolhoof IS afsydig van die personeel omdat 

hy die skoal bestuur op 'n onpersoonl ike wyse. Hy 

openbaar 'n burokratiewe leierskapstyl en is ten 

gunste van die daarstelling van re~ls, prosedu

res en regulasies wat riglyne verskaf aan die per

soneel. Hy kontroleer nie self dat die take afge

handel word nie en dwing nie die personeel om har

der te werk en meer produktief te wees nie (min 

klem op produktiwiteit). Hy kom tevrede voor en 

laat die personeel toe om teen hulle eie tempo te 

werk. In die geheel gesien is hy gemiddeld konsi

dererend en poog hy om die behoeftes van die per

soneel te bevredig. Hy verskaf dryfkrag aan die 

skoolorganisasie deur die korrekte voorbeeld te 

stel en hard te werk. Verder toon hy die nodige 

buigsaamheid deur in beheer te bly van sake en te 

let op die persoonlike welvaart van sy personeel. 



2.12.3 DIE GEKONTROLEERDE KLI~AT 

Die gekontroleerde kl imaat \vord gekenmerk deur 

druk vir prestasie ten koste van die bevred 1ng 

van die persoonl ike behoeftes van die personeel. 

Almal werk hard en daar is min tyd be ikbaar om 

vriendskapsbande met mekaar te sluit of gesellig 

saam te verkeer. Die klimaat is taak-georienteerd 

en taakverr ting word beklemtoon. Nieteenstaande 

IS die moreel hoog en is die klimaat meer oop as 

geslote. 

Die personeel zs betrokke in hulle taak en is nze 

klaerig of foutvinder nie. Hulle verskil nie 

van die riglyne wat die skoolhoof neergele het nie 

en zs daar om take suksesvol afgehandel te kPy. 

Hulle verwag egter dat Pelevante inligting pePsoon 

lik aan hulle meegedeel moet word of Piglyne gegee 

word hoe om die taak te vePrig. DaaP is h groat 

hoeveelheid papierwePk en rompslomp wat n hinder

nis vir die personeel veroorsaak om hulle take 

suksesvol af te handel. Slegs n paar prosedures 

bestaan om hulle werk te vergemaklik en die pa

pierwerk zs om hulle besig te hou. Die personeel 

het min tyd om vriendskapbande met mekaar te sluit, 

en daar is n geringe gevoel van kameraadskap en 

samehoPigheid onder hulle. l!ulle werk op hulle 

e1 e en is onpersonnl ik in hull e omgang met mekaar, 

met die gevolg dat isolasie algemeen voorkom. 

K orpsgees en moreel is effens bogemi ddel d. 

Die skoolhoof is dorninerend en voorskriftelik. Hy 

laat min buigsaamheid in die skoal toe en dring 

daarop aan dat alles volgens sy man1er gedoen moet 

word. ie klem word op produktiwiteit geplaas. 

Hy is ietwat afsydig en verkies om sy voorskrifte 

riftelik deur te gee en aan te dui hoe elke pro 

sedure gevolg moet word. Hierdie voorskrifte is 

onpersoonlik van aaPd en word gebruik om die wyses 



waarop ondertvysers hulle take verrig te standaar

d i s e e r . So o s wa t H a 1 p in ( 1 9 6 6 : 1 7 7 ) d i t s t e 1 : 

'IJ'vfy way of doing it is the best and to hell with 

the way people feel. 11 Hy gee weinig om oor hoe 

mense voel, solank die werk met gedoen word soos 

wat hy dit wil he en gee weinig om of die behoef

tes van die groep bevred word (min konsiderasie). 

Nietemin poog by om die skool aan die bewe te 

hou deur hard te werk en sien self toe dat alles 

reg verloop. Min verantwoordlikhede word deur 

hom gedel eer. 

2.12. 4 DIE FAMILieRE KLIMAAT 

Die hoofkenmerk van die tipe klimaat zs die vrien-

delike ardheid van sowel die skoolhoof as die 

personeel. Bevrediging van sosiale behoeftes is 

besonder hoog, tenvyl daar aan die ander kant nze 

veel gedoen word om die groep se aktiwiteite te 

beheer en op doelbereiking te rig nie. Die perso

neel is onbetrokke en bereik weinig in die taak-ge

orienteerde situasie, hoofsaaklik omdat die skoal

hoof weinig beheer uitoefen oor die aktiwiteite 

van die personeel. Daar is ook te veel persone 

wat ander wil vertel oor hoe dinge gedoen behoort 

te word. Die skoolhoof belas nie die personeel 

met papierwerk nie maar maak dit so maklik moont

lik vir hulle om te werk. Die personeel het per

soonlike vrienskapsbande gesluit en is almal deel 

van een groot gelukk e gesin (hoe kohesie). 

Die moreel en werkstevredenheid is gemiddeld. 

Die skoolhoof se standpunt is (Halpin, 1966:178): 
11 

••• Let's all- be a nice happy family". Hy wil 

he elkeen moet weet hy zs een van die ep en dat 

hy nie enigsins verskillend is van en e ander per-

soon nie. Die skoolhoof is nie afsyd onpersoon 

1 ik amptel ik in sy optrede nie. Daar bestaan wei 

nig reels en regulasies as riglyne vir die perso

neel oor hoe dinge gedoen behoort te word. Hy be-
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klemtoon nie produktiwiteit n1e en doen self nie 

veel om te verseker dat die personeel hulle take 

korrek uitvoer nie. Nie een werk voluit nie en 

niemand is ooit verkeerd nze. In kart, weinig 

word gedoen om die aktiwiteite van die personeel 

te evalueer of rigting daaraan te gee. 

2.12. 5 DIE PATERNALIST lESE KLIMAAT 

Hier is die oneffektiewe pogings van die skoolhoof 

om beheer uit te oefen oor sowel die onderwysper

soneel as om hulle sosiale b oeftes te bevredig 

die uitstaande kenmerk. Sy optrede is nie opreg 

nie en word deur die personeel as ongemotiveerd 

waargeneem. Die klimaat is n gedeeltelik geslote 

een (Halpin, 1966:179). Die personeel werk nie 

goed saam nie en is in oepe verdeel. Daar be 

staan weinig hindernisse in die vorm van adminis 

tratiewe pligte en papierwerk vir die personeel, 

omdat die skoolhoof n groat gedeelte van die werk 

self doen. Vriendskapsbande onder die personeel 

bestaan bykans nie. 

Die skoolhoof is altyd besig om te kontroleer en 

voorligting te gee oor hoe dinge gedoen moet word, 

sodanig dat hy self opdringerig raak. Hy moet 

weet van alles wat plaasvind en beklemtoon gedu 

rig aldie dinge wat behoort gedoen te word, ter 

wyl niks in werkl ikheid gedoen word nie. Hy laat 

die personeel weinig aktiwiteite self te valle uit

voer en doen di t eerder self omda t "Daddy knows 

best" (flalpin, 1966:180). Die skoal is die hoof 

se belangrikste belangstelling 1n die lewe. In 

n sekere mate is hy konsidererend maar slegs in 

soverre dit sy eie behoeftes bevredig. Hy slaag 

nie daarin om die personeel te motiveer nie, hoof

saaklik omdat hy nie die voorbeeld stel wat hulle 

kan navolg nie. 



2.12.6 DIE GESLOTE KLI~AT 

Hierdie is 'n situasie waarbinne die groeplede 

min bevred ing vind in die uitvoering van take 

en behoeftes. Die skoolhoof is nie effektief in 

sy pogings om die aktiwiteite van die personeel 

te rig nie, en terselfdertyd is hy nie daarop in 

stel om te let op die persoonlike welstand van 

sy personeel nie. Hierdie klimaat is die mees ge

slote en die minste opr te klimaat wat deur Halpin 

en Croft (Halpin, 1966:180) geYdentifiseer is. 

Die personeel is onbetrokke en werk nie goed saam 

nie, met die gevolg dat groepsprestasie minimaal 

zs. Die korpsgees is swak en weinig werkstevre

denheid word ondervind. 

Die skoolhoof is baie afsyd en onpersoonlik in 

die beheer van die personeel se aktiwiteite. Hy 

beklemtoon produktiwiteit en doen gedurig h be

roep op die personeel om harder te werk. Hy stel 

re~ls en regulasies daar oor hoe dinge gedoen 

moet word, en hierdie re~ls is gewoonlik arbitr§r. 

Sy woorde is egter leeg, omdat hy self oor min 

dryfkrag geskik, en dus nie daarin slaag om die 

personeel te motiveer deur die voorbeeld wat hy 

stel nie. Wat hy se en wat hy doen, is twee ver-

illende dinge. Hy is nie opreg in sy optrede 

nie en nie besorg oor die behoeftes van sy perso~ 

nee 1 n i e . Hy v e rwag van a 1 rna 1 om in i s i a t i e f t e 

openbaar, dog gee nie aan die personeel die nodi

ge vryheid om hul leierskap en inisiatief te be

oefen nze. Die hoof se leierskap is oneffektief, 

en om die rede sien die personeel hom nie as opr 

nie maar as n veinser (Halpin, 1966:181). 

Hierdie ses klimaattipes kan versprei word op 'n kon

tinuum wat wissel tussen die mees ope ldimaat tot 

die mees geslote klimaat. Die rangskikking van die 

ses klimaattipes op die kontinuum word voorgestel 

in die volgende diagram met tipiese rag sk en me rk e 

van die skoolhoof en onderwysers (Silver, 198]:187). 

Sien Diagram 2.1 



Die hersiening van die OCDQ vir die sekond~re skoal 

zs onderneem deur Kottkamp, Mulhern en Hoy (Kottkamp 

et al., 1987:37-38). Hulle het onafhanklik van me

kaar gewerk en elke item van OCDQ hersien. Met ge

bruikmaking van h faktoranalise is daar h vraelys 

met 34 vrae opgestel wat vyf faktore het, naamlik: 

* Gedrag van die skoolhoof. 

Morivering van onderwysers 

Direktiewe gedrag van die skoolhoof 

* Gedrag van die onderwy ser 

Hoe moreel onder onderwysers 

Gefrustreerde gedrag van die onderwysers 

Vertrouensgedrag 

2.13 DIE BELANGRIKHEID VAN ORGANISASIEKLI~AT 

Baie onderwysleiers hou nie daarvan om in 'n leiers 

posisie geplaas te l.vord waar dit vereis 1vord om 

dringende aandag te gee aan organisasieklimaat nze. 

Hulle voel eerder om al hulle aandag te wy aan dit 

wat hulle voel werklik saak maak, soos die opvoedkun

dige program en die leerlinge van die skoal. Hier 

die besorgdheid is prysenswaardig, maar onderwyslei

ers sal dit baie moeilik vind om hul leierskap doel

treffend te beoefen sander h positiewe en effektiewe 

klimaat l.vaarbinne gewerk word. Verder kan die uit

sluiting of verwaarlosing van klimaat ten koste van 

die opvoedkundige take beperkinge plaas op die ant 

wikkeling van die leierskapstalente wat zn die skoal 

beskikbaar is. 

Die noodsaaklikheid van h effektiewe organisasiekli 

maat is dus duidelik. 'n Gesonde klimaat maak dit 

vir die onderwysleier en onderwyser moontlik om vry

lik en ten valle aan die opvoedkundige take te werk. 

As klimaat die nodige aandag in die skoal ontvang, 

laat dit die onderwysleier toe om direkte leiding in 

opvoedkundige aangeleentheide te neem wanneer dit 

nodig is, sander dat die personeel die optrede van 

die onderwysleier as outorit~r sal sien. Verder 



1 ewer 'n gunst ige kl imaa t oak 'n bydra e om 1 ei erskaps

talente wat by die personeel mag voorkom te on in 

en te ontwikkel. 

Onderwysleiers en navorsers erken die belangrikheid 

van organi sasiekl imaat en die waarde daarvan wanneer 

hulle dit het oar die verbetering van moreel, betrok

kenheid, prestasie, werkstevredenheid en produktiwi 

teit. Volgens Norton (1984:43) beklemtoon die vol

gende oorwegings die belangrikheid van organisasie

kl imaa t: 

* Die tipe klimaat in die skoal sal bepaal hoe 

suksesvol die gestelde doelstellings bereik word 

en hoe effektief probleme opgelos sal word. 

* Die tipe klimaat sal die effektiwiteit van kom

mu n i k a s i e b epa a 1 , a so o k d i e onder 1 i n g e v e r t r o u e 

en resp wa t daar heers. 

* Klimaat is 'n belangrike determinant v1r kontinue 

personeelgroei en -ontwikkeli 

* Die mate van aktiwiteit wat vood<.:om, word deur 

k 1 i ma a t b epa a 1. 

Dit is dus duidelik dat die skoolklimaat 'n bepalende 

rol speel in wat die skoal is en sal word. As an

de rwy s 1 e i e r i s d i t d i e hoof s e t a a k om 'n k 1 i ma a t 

in die skoal daar te stel waarin opvoedende onder

wys tot sy reg kan kom. 

2.1q SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In Hoofstuk 2 1s die aard en wese van organisasiekli

ma a t b e s p r e e k en i s d a a r s o p d i e doe 1 s t e 1 1 in g s 

en kenmerke van h positiewe klimaat en die verskil

lende soorte klimaat wat in skole aangetref kan word. 

Daar is bevind dat die klimaat wat in 'n skoal voor

kom 'n bepalende rol speel in wat die skoal is, wat 

die skoal sal word en wat die kwaliteit van die op

voedende onderwys sal wees. Organisasieklimaat word 

bepaal deur die mense wat in die skoal werksaam 1s, 

en alle handelinge word ge1nterpreteer in die gees 



van die betrokke klimaat. Die klimaat 1n die skoal 

is 'n betreklik blywende kwaliteit van die interne 

omgewing van die skoal, wat ondervind word deur men

s e 1 n d i e s k o o 1 , wa t 1 a a s g en o e md e s e g e drag b e i' n -

vloed en wat omskryf kan word in terme van die waar

des van die skoal. 

In Hoofstuk 3 sal daar aandag gegee word aan die de

terminante van organisasieklimaatskapping, naamlik 

bestuurs-, onderrig-, fisiese en algemene faktore 

en watter invloed elk uitoefen op die klimaat in die 

skoal. 



ORGANISASIEKLIMAAT OP 'N KONTINUUM VAN OOP TOT GESLOTE 

KEN~RKENDE GEDRAG VAN DIE SKOOLHOOF 

Min kl em op pro- Min kl em op pro- I Sterk klem op pro-1 Min kl em op pro- I Sterk kl em op pro- I Sterk kl em op pro-
dukt iwiteit. dukt iwi tei t. I duk t i wi t e i t . I dukt iwi tei t. I dukt iwi tei t. I dukt iwi t e it. 

I I I I l-0 

Geringe afsydig- Baie afsydig- Baie afsydig- Geringe afsydig- Geringe afsydig- Baie afsydig- 1\) 

I I I I heid. heid. I heid. I heid. I heid. I heid. 

Hoe konside- Geringe konsi- I Geringe konsi- I Hoe konside- I Hoe konside- I Geringe konside-
ras1 e. derasi e. I derasi e. I ras1 e. I ras1 e. I ras1 e. 

Hoe dryfkrag. Gemiddelde Gemiddelde I Gemiddelde Gemiddelde I Hoe dryfkrag. I I dryfkrag. dryfkrag. 
I 

dryfkrag. dryfkrag. 
I 

I I 

OOP OUTONOOM GEKONTROLEERD FAMILieR PATERNALISTIES GESLOTE 

Min hinderni sse Min hinderni sse I Baie hindernisse Min hinderni sse Min hinderni sse Bai e hinderni sse 
en st remninge. en strerrminge. I en st remninge en st remninge. en s t rerrmi nge. en s t remni nge. 

Geringe onbe- Geringe onbe- I Geringe onbe- Hoe graad van Hoe graad van Hoe graad van on-
bet rokkenheid. t rokkenheid. I t rokkenheid. betrokkenheid. onbet rokkenheid. betrokkenheid. 

Hoe graad van Hoe graad van I Lae graad van Hoe graad van Gemiddelde I kohesi e. kohesi e. I kohesi e. kohesie. kohesi e. 

Sterk korpsgees. Sterk korpsgees. I Sterk korpsgees. Gemiddelde korps- Lae korpsgees. Geringe korpsgees. 
I gees. 
I 
KER~RKENDE GEDRAG VAN DIE ONDERWYSPERSONEEL 

Diagram2.1 Organisasieklimaat op h kontinuum van oop tot geslote. 



HOOFSTUK 3 

DETERMINANTE BY DIE SKEP VAN ORGANISASIEKLIMAAT 

3.1 INLEIDING 

Die skoolhoof staan In die fokuspunt van die onderwys: 

dit is hy wat verantwoordelik gehou word VIr die kli

maat In die skoal en die mate wat dit die produktiwi

teit en werkstevredenheid van almal in die skoal bein

vloed. Sy leierskap is van deurslaggewende belang 

vir die kwaliteit van die klimaat In die skoal. Hy 

beskik oar die vermo~ om mense in so h mate te bein

vloed dat hy rigting gee aan hulle handelinge sodat 

hulle gekoBrdineerd saamwerk om h gemeenskaplike doel

stell ing, naaml ik opvoedende onderwys te bereik. Die 

s k o o 1 h o o f a s k 1 i ma a t1 e i e r m o e t d i e s k o o 1 o p s o 'n wy

se bestuur dat die skoal h aangename plek sal wees 

waar almal dit geniet en 'n groat mate van werkste

vredenheid ervaar word. As gesags- en klimaatleier 

staan die skoolhoof sentraal in die totale handeling 

van klimaatskepping. 

Soos reeds in Hoofstuk 2 aangetoon IS, IS die klimaat 

in die skoal die resultaat van die interaksie tussen 

die skoal se werksaamhede, programme, prosesse, fi

siese uitleg en die individue wat daarby betrokke is. 

Die vraag onstaan nou watter faktore of determinante 

in hierdie interaksie h bepalende rol speel in die 

s k e p p i n g van 'n gun s t i g e k 1 i ma a t i n d i e s k o o 1 , en h o e 

die klimaatleier hierdie determinante behoort te han

teer en te implementeer. Fox (1974:11) het 'n aantal 

determinante gei'dentifiseer wat hy in drie kategorie~ 

verdeel, naamlik bestuurs-, onderrig- en fisiese de

terminante. Hierdie determinante moet met die nodige 

insig, aanvoeling en invoeling deur die skoolhoof 

hanteer en bestuur word ten einde h gunstige klimaat 

in die sk o o 1 t e vest i g. 



3.2 BESTUURSDETERMINANTE WAT 'N ROL SPEEL BY ORGANISASIE
KLIMAATSKEPPING 

Daar bestaan geen twyfel oor die feit dat die skoal

hoof n bestuurder is nie. Net soos alle ander be

stuurders is die skoolhoof in bevel van menslike ak 

tiwiteite en moet hy toesien dat aile hulpbronne so 

effektief moontlik gebruik word om in bepaalde be

hoeftes te voorsien en spesifieke doelwitte te pro 

b e e r b ere i k . K 1 i ma a t s k e p p i i s d i e b e s t u u r shan de 

ling wat n doeltreffender organisasieklimaat beoog. 

Die skoolhoof wat daarin slaag om 'n gunstige klimaat 

in die skool te skep is een van wat weet hoe om sy 

personeellede ten voile te benut en hoe om die aktiwi

teite van mense te bestuur sodat hy hulle beste pres 

tasies vrywillig kan verkry. Daar sal nou 'n ontle

ding van n aantal bestuurstake gemaak word. 

3.2.1 BESLUITNEMING (Vgl. 4.].1) 

Volgens Marx (1978:125) kan besluitneming omskryf 

word as die keuse van die mees geskikte manier van 

optrede om 'n spesifieke probleem/situasie op te 

loslte hanteer nadat verskillende alternatiewe 

moontlikhede bewustelik oor weeg is. 

Besluitneming word deur baie navorsers beskou as 

die bela rikste bestuurshandeling. In sowel skool

as klaskamerbestuur speel dit n bepalende rol vir 

die skepping van n gunst e klimaat. Dit behels 

1n hoofsaak die maak van n keuse tussen verskillen 

de alternatiewe. In elke situasie bestaan daar 

feitlik n alternatiewe wyse van optrede. Voorda t 

n besluit geneem word, behoort die onderwysleier 

'n diagnose te maak van die situasie en die ver 

skillende wyses van optrede (Lipham & Hoeh, 1974:150). 

Volgens Marx (1978:135) is daar verskillende stappe 

wat gevolg moet word wanneer 'n besluit geneem moet 

word. Sodoende kan die onderwysleier sistematies 

te werk gaan en sorg dat al die betrokke faktore 

deeglik oorweeg word. 
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* Die probleemlsituasie moet geformuleer word, 

sodat volkome sekerheid en duidelikheid oar 

die presiese aard en omvang daarvan verkry kan 

word. 

* Die probleemlsituasie moet de ik onderso 

word, sodat korrekte inl ting omtrent die om

standigh e, die oorsake ensomeer va stcl kan 

word. 

* Verskillende oplossings moet gesoek word nie 

slegs die eerste of maklikste of gebruiklike 

oplossing nie. 

* Die mees geskikte alternatief moet gekies word 

na deeglike oorweging van al die feite, voor

en nadele, gewenste en ongewenste gevol 

* Vervolgens moet daar gesorg word vir die daad-

werklike en korrekte implementeri van die be 

sluit. 

* Opvolging moet gedoen word om vas te stel of 

die gewenste resultate behaal word/is. 

Elke besluit wat die onderwysleier neem, het 'n in 

vloed op die verloop van die werksaamhede in die 

skoal en die resultate wat b al word. Deur im

pulsiewe, ondeurdagte besluite te neem, n mense 

se reaksies, hul werkstevredenheid, lojaliteit en 

motivering en dus oak hul produktiwiteit nadel 

bei'nvloed word. Op die ou end kan die verkeerde 

besluit die klimaat 1n die skoal nadelig affekteer. 

Terry (1971.t:133) gee 'n aantal wenke aan die be

sluitnemer, wat kortliks soos volg saamgevat kan 

word: 

* Elke besluit moet h bydrae lewer tot die berei

king van die doelwitte. Dit bring mee dat die 

besluitnemer die doelwitte goed moet ken. 

* Die besluitnemer moenie stereotiep wees en al 

tyd slegs ou besluite of metodes gebruik nie, 
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* 

maar moet sy verbeelding en vindingrykheid ge

bruik om nuwe alternatiewe te soek. 

Probeer om besluite wat reeds geneem 1s en gei"m

plementeer word, konstant toe te pas - moen1e 

sander meer besluite heroorweeg of verander as 

dit nie werklik noodsaaklik is nie. 

* Indien moontlik, toets die uitvoerbaarheid van 

'n besluit of laat die implementering in stadiums 

plaasvind, sodat moontlike swakhede betyds reg

gestel kan word. 

* Gebruik voldoende tyd om besluite te neem. Soms 

moet besluite vinnig geneem word - dit beteken 

egter nie dat dit oorhaastig en sander oorden

king hoef te geskied nie. Op die lang duur strek 

dit tot voordeel van die klimaat in die skoal 

om~ gesonde besluit te neem. 

* Sorg vir die opvolging van aile besluite, dit 

wil se, stel vas of die besluit gei"mplementeer 

word en vergelyk die werkl ike gevolge daarvan 

met die verwagte. Sou dit blyk dat 'n verkeerde 

beslui t geneem 1 s en di t nadel ige gevolge open

baar, moet gepoog word om~ regstelling te doen 

sander om ingrypende veranderings te weeg te 

bring. 

* Besef dat die besluit n1e altyd almal tevrede 

sal stel nie. Daar sal dikwels persone wees 

wat nie met die besluit saamstem nie. Probeer 

hulle samewerking te verky deur die redes v1r 

die besluit aan hulle te verduidelik. 

Om besluite te neem, blyk geen maklike taak te 

wees n1e. Alhoewel ondervinding baie waardevol 

1s, het elke besluit te doen met die toekoms, en 

wat in die toekoms gaan gebeur, kan niemand juis 

voorspel nie. Die besluitnemer werk met onseker

hede en waarskynl ikhede. Hy moet bereid wees om 
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risiko's te aanvaar en die verantwoordelikheid v1r 

sy besluite te dra. Fulmer (1976:148) gee n aan

tal "rules for making decisions which provide a 

logical framework for collecting and analyzi In-

formation and reaching sound conclusions", naamlik: 

* Maak seker t al die betrokke feitelinligting 

beskikbaar is voordat besluite geneem word. 

* Die skoolhoof moet hom nie aileen deur sy ken 

nis en ondervinding laat lei nie, maar ook deur 

sy innerlike wese, gevoelens en gewaarwordinge. 

* Besluite moenie geneem word wanneer die skool 

h oaf n eer sl agt ig voel n 1 e, maar wann eer hy nor

maallgoed voel, omdat sy gemoedstoestand oak 'n 

rol speel by die soort besluit wat hy neem. 

* Moet egter nie toelaat dat gevoelens 'n te groot 

rol speel en daartoe lei dat ongeregverdigde 

aannames en gevolgtrekkings die besluit befnvloed 

nze. 

* Sorg vir goeie beriggewing wanneer inligting v1r 

die besluit ingesamel word, asook wanneer die 

besluit aan ander oorgedra word. 

* Laat ruimte vir die onvoorsiene, sodat noodsaak 

1 ike aanpassings gemaak kan word. 

* Sorg dat n besluit we] geneem word en moenie 

Zanger wag as wat dit nodig is nie. 

* L~ voldoende moed aan die om n goeie besluit 

te neem ten spyte van meningsverskil of teenstand. 

n Belangrike aspek by besluitnemi is in hoeverre 

die skoolhoof besluite aileen neem en of sy onder

geskiktes geleentheid tot deelname het in besluit

neming. Bestuursdeelname bestaan daaruit dat die 

ondergeskiktes nie slegs by die uitvoering van be 

sluite betrek word nie, maar oak by die oorweging 
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van die besluite, vera] die ten opsigte van hulle 

werksomstandighede en diensvoorwaardes. Volgens 

Kroon (1986:219) is die voordele van groepbesluit 

neming die volgende: 

* Sametrekking van kundigheid en ervaring. Omdat 

groeplede gesamentlik oor n bree kennisgrond

slag beskik, kan 'n bepaalde probleem of situasie 

doeltreffender opgelos en hanteer word. 

* 11Krui sbestuiwing" tussen groepl ede 1 ei tot we

dersydse intellektuele stimulering wat 'n siner

gistiese uitwerking het. 

* Groepbesluitneming stimuleer deelname deur al 

die groeplede. Hoewel deelname as sodanig nze 

'n waarborg vir beter besluite is nie, lei dit 

nogtans tot verhoogde bevrediging van en aan

vaarding deur deelnemers. 

* Groeplede kry die geleenthede om individuele 

vermoens en talente in n enkele r ting te ka

naliseer. 

* Die verantwoordelikheid 

skiktes word verhoog. 

oel van die onderge-

* Dit ve emaklik die aanvaarding van besluite 

en die toepassing daarvan. 

* Dit verhoog die werkstevredenheid, lojaliteit, 

moreel en motivering van die ondergeskiktes. 

Omdat besluitneming geen maklike taak nie nie 

en die neem van blindelingse en ondeurdagte beslui 

te 'n nadelige invloed kan uitoefen op die skepping 

van 'n gunst e kl imaat in die skool, 1 s dit nood

saaklik dat die skoolhoof hierdie aspek van sy be-

stuurstaak deeglik sal bestudeer. Hy moet weet dat 

d i t 'n pros e s i s wa t u i t v e r s k i 1 1 end e s t a p p e b e s t a an 

en dat sekere reels en beginsel s geld. Hy moet die 
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geleentheid skep vir leerlinge, ouers en on rwy-

sers om betrokke te raak en insette te lewer In 

die ontwikkeling en verbetering van die skoal. 

Deelname aan besluitneming beteken dat die betrok

kenheid van individue (opvoeders, ouers, leer] inge) 

nie aileen fisies van aard moet wees nie, dit wil 

se slegs die werklike uitvoering van die werk nie, 

maar dat hulle oak geestelik betrokke sal raak 

deur bydraes tot die werksaamhede van die skoal te 

lewer. Dit word n1e gedoen om die betrokkenes gro 

ter tevredenheid te gee en sodoende beter presta 

sies te laat ]ewer nie, maar oak omdat die skoal 

hoof nie alwetend is nie en nie noodwendig altyd 

die geskikte antwoorde en oplossings byderhand het 

nie. Met dit in gedagte, behoort die skoolhoof se 

implementering van hierdie bestuurstaak 'n daadwerk 

like bydrae te ]ewer tot die skepping van h gunstige 

klimaat in die skoal. 

Gorton (1976:60) meen dat die onderwysleier se ver 

mo~ om doeltreffende besluite te neem van groat be 

lang is vir sy rol om probleme op te los. 

3.2.2 PROBLEEMOPLOSSING (Vgl. 4.3.1) 

In enige organisasie bestaan daar, en duik daar pr~

bleme op, des te meer in 'n ool waar daar hoofsaak

lik mense is en met mense gewerk word. Onopgelos

te probleme dra baie by tot die skepping van h on

gesonde klimaat in die skoal. Daar n dus geen 

doe 1 t r e f fend e or g a n i sa s i e k 1 i rna a t s k e p p i n g p 1 a a s v i n d 

as dit verhinder word deur ~ aantal probleme nie, 

en daarom is probl eemopl as sing van groat belang In 

die klimaat eppingstaak van die onderwysleier. 

Probleme wat zn die onderwysopset voorkom, wissel 

ten opsigte van belangrikheid, dringendheid en in 

tens it e it. Daar sal die kl imaatleiers moet bepaal 
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aan watter probleme eerste aandag gegee moet word 

en watter tot 'n later stadium kan wag. Sekere pro

bleme moet dadelik hanteer word, terwyl daar oor 

ander eers deeglik besin moet word. In probleem

oplossing moet die onderwysleier dus n groat mate 

van insig aan die dag le, en die wyse waarop hy 

hierdie probleme hanteer sal sy sukses as klimaat

leier medebepaal. 

Probleemoplossing zs geen maklike taak nie. Dit 

vereis deeglike waarneming, antisipasie, versig

tige ontleding, deeglike beplanning en die betrek 

van mense wat insette kan lewer om die probleem op 

te los. In die oplossing van probleme moet die 

skoolhoof poog om die probleme te identifiseer 

wat uiteindelik na vore kom. Voordat dit groat 

probleme vir die skoal as organisasie kan skep, 

moet die skoolhoof reeds die probleemareas geidenti

seer en opgelos het. Slaag hy nze daarin nie, sal 

die onderwysleier· met probleme sit wat telkens 

skiel ik en onverhoeds op hom afkom en wat nadel ige 

implikasies kan inhou vir sy pogings om 'n gunstige 

klimaat in die skoal te skep. Om probleme betyds 

te kan indentifiseer, moet die onderwysleier vrae 

vra, en wel die regte soort vrae, byvoorbeeld: 

"Wat is?" en "~Vat moet?" Die stel van vrae sal ook 

verhoed dat die onderwysleier onkant betrap word 

(Vander Westhuizen, 1986:450). 

Gorton (1976:61) noem n aantal beginsels om pro

bleme in die skoolorganisasie doeltreffend op te 

los: 

* Probeer om probleme te antisipeer en moontlike 

probleemareas te identifiseer voordat dit n werk-

1 i kh e i d is. 

* Verkry soveel inligting moontlik oar die oorsake 

en aard van n probleem indien een wel sou ant-

staan. Vermy kitsoplossings. 
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* Vind meer as een oplossing vir die probleem. 

* Evalueer die oplossing negatief en positief. 

* Implementeer oplossings vir die probleem met 

oordeel. Evalueer die sukses van die oplossings. 

* Raadpleeg ander persone vir moontlike oplossings. 

Die onderwysleier moet daarteen waak om te dink 

dat hy aileen oplossings vir alle probleme het. 

Volgens Teichler (1982:45) is die bron wat die 

meeste probleme onder die aandag van die skoolhoof 

bring die ondergeskiktes. Volgens Teichler is die 

beste strategie vir probleemoplossing nie dat die 

skoolhoof die probl eem waarmee die tweedepersoon na 

hom kom uit sy hande te neem en die probleem namens 

hom op te los nie. Die beste benadering is om die 

persoon betrokke te hou en saam met hom die situa

sie te rasionaliseer en hom te help om self die pro 

b 1 e em op t e 1 o s. Carkhuff en Berenson (1977:249) 

het in terme van vier dimensies, naamlik aandag, 

respondering, empatie en inisiering n interaksie

model daargestel waar beide die eerstepersoon (hel

per) sowel as die tweedepersoon (hulpbehoewende) 

betrokke is. Hierdie model by die vraagstuk van 

probleemoplossing kan van groat hulp wees in die 

onderwysleier se taak om n gunsti klimaat in die 

skoal te skep. Die model kan soos volg voorgestel 

word (Teichler, 1982:75): 

~. 
~· 

Figuur 3.1 

I MNDAG I I RESFaVDFRING IIEWATIEI liNISii:RING I 

\/~~ 
I EKSPWRASIE 1~1 BEXJRIP I~ I AKSIE I 

Carkhull en Berenson se interaksiemodel 
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In die model onderskei hulle tussen drie dimensies 

wat betrekking het op die tweedepersoon: eksplora

sie, begrip en aksie. Uit die model blyk dit duide 

lik dat die tweedepersoon aktief aan die probleemop

lossing deelneem, deurdat hy die volgende handelin

ge uitvoer: 

* Eksplorasie: 

Die tweedepersoon maak n analise van die situa 

s1e om tot die begrip van die probleem te kom. 

* B ip 

Deur eksplorasie kom die tweedepersoon tot groter 

insig van sy eie gesitueerdheid ten opsigte van die 

eksterne faktore wat n rol speel in die probleem

situasie. 

* Ak s i e 

Die teenstrydigheid wat voorkom by die tweedeper 

soon tussen b ip van die probleem en die aksie 

wat nodig is om die probleem op te los, veroor

saak dat hy die geleentheid moet kry om ervaring 

op te doen om verskillende handelinge aan te leer 

en om hierdie nuwe aksietipes in verskillende si

tuasies te beproef. 

Die skoolhoof steun dus die tweedepersoon met aan

dag, empatie en respondering om deur eksplorasie 

b e g r i p t e v e r k y van d i e same hang wa t g e 1 e i h e t t o t 

die probleem. Op hierdie wyse kan daar dus saam 'n 

aantal alternatiewe oorwe word wat sal lei tot ge

samentlike aksie ter oplossing van die probleem. 

Uit voora ande is dit dus duidelik dat die onder-

wysleieP nie moet voorgee dat hy aile wysheid in 

pag het nie, of dat hy all alle probleme kan op-

los nie. Die vraag ontstaan nou hoe die personeel 

doeltreffend benut kan ~vord by probleemoplossing. 

Probleemoplossing volg n sekere volgorde van stappe 

(Vander Westhuizen, 1986:151): 
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* Identifiseer die probleem 

* Analiseer probleem en versamel inligting 

* Beskryf die probleem 

* Identifiseer alle moontlike oorsake 

* I dent if i seer waarskyn 1 ike oar sake 

* Besluit hoe om probleem op te los 

* Probl eemopl ass i ng 

* Evaluering 

By elkeen van hierdie stappe kan personeel met oat 

vrug gebruik word. Behalwe dat die benutting van 

personeel in probleemoplossing voordele vir die on 

derwysleier inhou, het dit oak ~ saambindende krag 

tussen die personeellede en ontstaan ~ gevoel van 
11 ek behoort, ek word geken en erken, ek het deel 

aan 11
• Hierdie "gevoel" by personeel Is noodsaaklik 

vir die skepping van 'n gunstige klimaat in die 

skoal en maak die taak van die onderwysleier in die 

verband soveel makliker. 

Volgens (Allen, 1964: 9) kan die tegnieke van ~ 

dinkskrum suksesvol aangewend word by die oplossing 

van probleme. ~ Dinkskrum tydens ~ byeenkoms of 

vergadering kan uitgevoer word. Die personeel word 

vall ig ingelig oar die feite van die probleem. 

Elke personeellid word dan aangemoedig om voorstel

le en idees ten opsigte van elke stap tydens pro

bleemoplossing te gee. Die doel is om soveel idees 

en voorstelle moontlik neergeskryf te kry sander 

om elk eers krities te bespreek en te evalueer. 

Vervolgens kan die voorstelle en idees wat die min

ste geskil-< IS VIr die oplossing van die probleem 

ge~limineer word. Die st ium sal uiteindelik be

reik word waar dit die aandag van almal fokus op 

die mees aanvaarbare oplossing!s vir die probleem. 

Nou kan daa r oorgegaan tvord tot die opl os sing van 

die probleem waar die onderwysleier weereens moet 

poog om soveel moontlik van die personeel te be-
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trek. Deur bogenoemde prosedure te volg word be-

trokke personeel tot 'n spanaksie saamgebind en doel

witbereiking (oplossing van die probleem) vergemak

lik. 

Deelnemende probleemoplossing behoort dus altyd 

deur die onderwysleier in gedagte gehou en toege

pas te word, omdat personeel se behoefte om seggen

skap in inspraak te he in sake wat hulle ten nouste 

raak, bevredig word en dat dit weer besliste voor-

d e 1 e i n h o u v i r d i e s k e p p i n g van 'n gun s t i g e k 1 i ma a t 

in die skoal. Elke individu in die skoal moet die 

vrymoedigheid he om insette te lewer in die soeke 

na h doeltreffende oplossing vir h probleem. Almal 

IS betrokke by die implementering van die gekose op

lossing en evaluering van die effektiwiteit daarvan. 

Konflik word verminder deur grater betrokkenheid, 

en deelnemende probleemoplossing kan lei tot beter 

funksionering van die skoal - alles faktore en om

standighede tvat 'n gunstige en positiewe klimaat In 

die skoal kan bevorder. 

3.2.3 DELEGERING (Vgl. 4.3.1) 

Volgens Van der Westhuizen (1986:168) IS delegering 

daardie werk wat die onderwysleier moet doen deur 

pligte met gepaardgaande verantwoordelikheid en ge

sag aan ander ondergeskiktes toe te vertrou ten 

einde h sinvolle verdeling van werk te maak en die 

doeltreffende uitvoering daarvan te verseker deur 

die persone aanspreeklik te maak vir die resultate 

of b ere i k in g van d i e doe 1 w i t t e . D i e on de rwy s 1 e i e r 

word met meer en meer pligte en verantwoordelikhede 

opgedra as wat hyself aileen kan behartig. Die on

derwysleier IS dus genoodsaak om sekere van die 

take in die skoolorganisasie te delegeer indien hy 

sy taak doeltreffend wil uitvoer. Delegering kan 

veral in die volgende gevalle oorweeg word (Gorton, 

1976:54): 
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* Lv'anneer i emand anders die taak net so goed of 

beter kan verrig. 

* As daar nie tyd is vir die werk n1e en indien 

ander belangrike sake die onderwysleier se aan 

dag in beslag neem. 

* Indien daar gepoog word om voorsiening te maak 

vir die orientering van iemand wat voorberei 

word vir dieselfde taak. 

Sy sukses as onderwysleier sal in 'n groot mate af

hang van sy vermoe om goed te kan delegeer, aange

sien swak en onoordeelkundige delegering daartoe sal 

lei dat hy nie sy pligte en verantwoordelikhede sal 

kan nakom nie, met ander woorde die beoogde doelwit

te sal nie bevredigend bereik kan word nze. Met reg 

se Allen (1973:123) dan ook dat: "The key to a ma

nager's succeses is his ability to get others to do 

work for him by delegating responsibility and autho

rity. This requires skill and self-discipline, but 

is absolutely necessary so that the manager can mul-

tiply his limit strength through that of others. 11 

Om dus saam te vat: 

Delegering as bestuursaktiwiteit kan omskryf word 

as die toekenning van pligte, gesag en verantwoor

delikhede aan n ondergeskikte ten einde die taak 

van 1 eidinggewende persone te verl ig en 'n sinvol 

ler verdeling en doelmatiger uitvoering van die 

werk moontlik te maak (Marx, 1981 :177). 

Deur op 'n onoordeelkundige wyse te delegeer kan die 

klimaat in die skool ernstig benadeel word, want 

deur byvoorbeeld net onaangename en minder aange 

name take te delegeer of die aangename take self 

te behou of n taak aan die verkeerde persoon te 

delegeer, kan n ongunstige atmosfeer in die skool 

ontstaan. Delegering moet altyd aan die personeel 

n gevoel van waarde en deelname gee en hulle nie 

die gevoel laat kry dat dit maar net n afpak van 
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take en verantwoordelikhede zs nze. Wanneer dele-

gering onsuksesvol uitgevoer word, bring dit oor

vraging en frustrasie by die personeel mee. Dit 

skaad weer die interpersoonl ike verhoudings en be

moeilik die hoof se taak as klimaatleier. Volgens 

Allen (1964:201) moet die onderwysleier die vol

gende beginsels in ag neem by delegering. 

* Die beginsel van beheerperke 

Daar kan slegs met sekerheid gedelegeer word as 

die persoon aan wie gedelegeer word die werk of 

taak sal kan beheer. Duidelik geformuleerde 

doelwitte moet gestel word, die kwaliteit moet 

gespesifiseer word, opdragte moet duidelik en 

verstaanbaar wees, en die nodige kontrole moet 

uitgeoefen word. Riglyne moet verskaf word 

sander om voorskriftelik te wees. 

* Die beginsel van toepaslike gesag 

Die gesag wat aan n persoon toegeken word, moet 

in verhouding wees met die verantwoordelikheid 

wat aan hom gedelegeer word. Hoe minder gesag 

aan n persoon toegeken word hoe moeiliker sal 

die vervulling van die verantwoordelikheid wees. 

Persone ontvang gewoonlik voldoende take om te 

verrig. Die belangrikste leemte is gewoonlik 

n gebrek aan die gesag om die nodige besluite 

te neem om die werk uit te voer. As 'n onder-

geskikte telkens met die onderwysleier moet 

kontroleer en skakel ashy 'n besluit neem, sal 

dit onnodig inbreuk maak op die tyd van die on

derwysleier. Dit sal oak die stimulering en 

uitdaging van die taak laat verdwyn en dit ver

laag na net nag 'n sieldodende taak wat afgehan

del moet word. 

* Die beginsel van gewilligheid en bekwaamheid 

Moenie take aan persone delegeer wat onwillig 

nie bevoeg is om dit suksesvol af te handel nie. 
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Indien dit nie anders kan n1e, moet die nodige 

opleiding en motivering gegee word deur duideli 

ke riglyne neer te 1~. 

* Die beginsels van aanspreeklikheid 

Daar moet altyd onthou word dat individue en 

nie groepe nie aanspreeklik is vir resultate. 

Wanneer n taak gedelegeer word, moet die persoon 

wat die verantwoordelikheid en gesag daarvoor 

aanvaar, oak die aanspreeklikheid daarvoor aan-

vaar. 

* Die beginsel van eenheid van bevel 

Dit 1s wenslik dat daar sl s een direkte hoof 

is aan wie terugvoering gegee moet word. Ver-

warring ontstaan wanneer n persoon aan meer as 

een persoon verantwoording verskuldig is of ver 

slag moet doen. 

In die prkatyk word heelwat probleme met effektie

we delegering ondervind, wat die skepping van n 
gun s t i g e k 1 i ma a t i n d i e s k o o 1 k a n k or t w i e k . D i t 

kan gebeur da t somm onderwysl eiers t raag en soms 

onwillig is om te delegeer. Gorton (1976:53) en 

De !-'let (1981:170) skryf hierdie opt aan verskil-

lende oorsake toe, waarvan enkele die volgende is: 

* n Persoon kan dink dat slegs hy die werk kan 

doen, dit goed en vinnig kan doen en daarom 

wil hy dit liewer self doen. 

* n Persoon kan dink met sy meerdere kennis net 

hy iets r sal kan doen. 

* Die onderwysleier kan onwillig wees om te dele 

geer weens sy outokratiese bestuurstyl. 

* n Persoon kan daarvan hou om alles self te doen 

sodat ander persone moet sien hoe besig en be

kwaam hy is. 
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* Elke persoon kan meen dat sy manier van doen 

die en ste en regte wyse van doen is. 

* n Persoon kan voel dat die risiko van delege 

ring te groot kan wees, veral as hy nie weet 

hoe om te delegeer nie. 

* Daar kan ook te min vertroue in die ander per

sone en hulle vermoens wees. 

* Die persoon kan ook te sensitief en bang wees 

dat n ander persoon die werk beter as hy sal 

kan doen en daarom in daardie persoon n bedrei 

ging vir homself sien. 

* Die vrees kan ook by die persoon bestaan dat 

ander hom as onbevoeg sal beskou, en dit kan 

demoral i serend op die persoon self en die hel e 

skool inwerk, 'n denkwyse wat beslis nie 'n by 

drae lewer tot die daarstelling van n gunstiger 

klimaat in die skool nze. 

* Verder kan n persoon sekere take nze wil dele-

geer nie bloot uit naywer en wedyweringsdrang. 

Opmerklik is dat n1e een van bogenoemde sienings 

oor delegering 'n bydrae kan lewer tot die skep 

ping van 'n beter en gunstiger klimaat in die skool 

nie. Voeg nog daarby dat ondergeskiktes ook dik 

wei s probl eme veroor saak omda t hu 11 e onwi 11 i g of 

onbekwaam is om groter verantwoordelikhede te aan

vaar, en daar heers 'n toestand wat negatief inwerk 

op die atmosfeer van die skool. 

Doeltreffende ruik van delegering hou beslis 

heelwat voordele in vir die skool as organisasie 

en vir die skepping van 'n aangename atmosfeer in 

die skool (Marx, 1981:174, & Vander Westhuizen, 

1986:164). 

* Dit kan help om die natuurlike en omstandig

heidsbeperking van die mens te oorbrug, by-
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voorbeeld fisiese en geestelike vermoe, kennis, 

vaardigheid, ondervinding en beskikbare tyd. 

* Dit kan die onderwysleier se uitset en doeltref

fendheid verbeter. 

* Dit kan dien as basis vir indiensopleiding deur

dat personeel gelei word om grater verantwoorde

likheid te aanvaar en dat hulle selfstandig kan 

werk en self verantwoordelikheid en gesag kan 

aanvaar en uitoefen. 

* Dit stel die onderwysleier In staat om die 

grootste deel van sy aandag toe te spits op be

st.J.urswerk en hom los te maak van take wat deur 

sy ondergeskiktes behartig kan word. 

* Delegering vergemaklik die uitbreiding van ak

tiwiteite deurdat meer persone betrokke raak, 

wat weer goed IS vir die moraal van die onder

geskiktes. h Grater hoeveelheid werk kan daar

om hanteer word. 

* Delegering is oak h middel om te verhoed dat werk 

oorvleuel, wat onnodige frustrasie uit skakel. 

* Dit bied die geleentheid vir grater werktevre

denheid, wat op sy beurt lei tot verdere moti

vering en hoe moreel. Die inhoud van take is 

sinvoller, meer uitdagend en betekenisvoller. 

* Deur te delegeer kan daar oak doeltreffend be-

heer uitgeoefen word. 

Die gevolge van onvoldoende delegering kan die 

klimaat in die skoal nadelig beinvloed, omdat daar 

h vertraging in die uitvoering van die werk en die 

besluitneming is. Die skoolhoof bly besig met 

funksionele werk en bestee minder aandag aan sy 

bestuurswerk en het gevolglik oak min tyd. Die 

onderwysers ontwikkel nie bestuursmatig nie, kom 
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nie te staan voor uitdagings nie en wil later oak 

nie verantwoordelikhede aanvaar nie, ter""Yl die 

moreel gewoonlik laag Is en min werktevredenheid 

ervaar word. Dit het h ho~ personeelwisseling 

tot gevolg, deurdat persone vir paste by ander 

skole aansoek doen, met die gevolg dat daar geen 

kontinui'teit in die klimaatskepping in die skoal 

bestaan nie. Ten einde ondoeltreffende delege

rine saver moontlik te probeer uitskakel, moet 

die onder""Ysleier alles in sy vermo~ doen om effek

tiewe delep:ering te bevording. Marx (1981:182) 

gee die volgende voorstelle, en die toepassing van 

hierdie wenke behoort nie onder""Ysleier se taak 

om h gunstige klimaat in die skoal te skep aan

sienlik makliker te maak: 

* Aile persone in toesighoudende paste moet deeg

like opleiding ontvang sodat hulle delegering 

goed kan verstaan, die noodsaaklikheid daarvan 

kan insien ten opsigte van sowel die voordele 

daarvan vir die skoal as vir hulleself. 

* Oak die ondergeskiktes aan wie gedelegeer word, 

moet oak verstaan wat met delegering bedoel word, 

waarom dit moet plaasvind en watter voordele dit 

vir die skoal en vir hulleself inhou. 

* Die regte atmosfeer van goeie menslike betrek

kinge, wedersydse vertroue, die afwesigheid van 

vrees en frustrasie, die bevordering van loja

liteit en h ho~ moreel, en effektiewe samewer

king om die beoogde doelwitte te bereik. 

* Maak gebruik van taakontleding om vas te stel 

watter dele van h departementshooflvakhoof se 

werk die beste geskik is vir delegering, by

voorbeeld dit wat baie tyd in beslag neem maar 

nie van oorheersende belang is nie, en delegeer 

dit vroegtydig. 
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* Persone aan w1e gedelegeer word, moet versig

tig gekies word. Delegeer die soort take aan 

die regte persone en dan oak aan die wat bereid 

is om verantwoordelikheid te aanvaar en uitda

gende werk te doen. 

* Gee aan onervare, nuwe personeel of die oar 

w 1 e s e b e k wa a mh e i d of b ere i d w i 1 1 i g h e i d d a a r 

twyfel bestaan om verantwoordel ikheid te aan

vaar, geleidelik al hoe grater en belangriker 

take, gesag en verantwoordelikheid en verleen 

soveel hulp en aandag as wat nodig mag blyk. 

* Moenie die vermoe van ondergeskiktes onderskat 

n1e, en gee hulle selfvertroue deur hulle op die 

proef te stel, aan te moedig en te prys. Vermy 

dit om onnodig krities te wees wanneer foute be

gaan word en gee erkenning v1r die goeie pres

tasie wat hulle lewer. 

* Doeltreffende kommunikasie en motivering sal 

verhoed dat enige twyfel en onsekerheid by 

ondergeskiktes oar hul presiese opdragte, ge

sag en verantwoordelikheid ontstaan. Dit sal 

verder verseker dat hulle bereid sal wees om 

met ywer en toegewydheid te werk. 

* Moenie slegs die take delegeer waarvan die hoof 

graag ontslae wil raak nie, maar oak die take 

wat sinvol en belangrik is, sodat die onderge

skiktes kan voel hulle doen iets betekenisvol 

wat tot sowel die skoal se voordeel as sy eie 

voordeel kan strek. 

* Voldoende gesag en verantwoordelikheid moet 

saam met die opdrag gedelegeer word, sodat 

die ondergeskiktes al die inligting en hulp

middele kan kry wat benodig word, en dit vir 

hulle moontlik kan wees om die opdrag doel

treffend uit te voer. 
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* So vzr voldoende erkenning, aansporing en 

beloning deur middel van aanprysing na sukses

volle afhandeling van die opdrag, sodat die on

dergeskikte kan ervaar dat dit die moeite werd 

is om die del 

deur te voer. 

ring te aanvaar en suksesvol 

* Dan moet onthou word dat die persoon wat dele

geer steeds die uiteindelike verantwoordelik

heid behou en dat hy dus te aile tye op hoogte 

met die verloop van sake moet bly. Daar moet 

dus doeltreffende maar nie irriterende beheer 

maatreel s nie in werking gestel word, sodat be

langrike afwykings of foute vroegtydig onder 

die onderwysleier se aandag kan kom en hy be

tyds die ond eskikte behulpsaam kan wees om 

die saak reg te stel. Doeltreffende kommunika

sie gaan dus hand aan hand met delegering en as 

die skoolhoof met almal in die skoal en almal 

met hom doeltreffend kan kommunikeer, kan dit 

ook 'n groat bydrae lewer tot die skepping van 

'n gunstige atmosfeer en kl imaat in die skoal. 

].2.4 KOMMUNIKASIE 

Die skoolhoof se bestuurstaak is om sekere doel

stellings te verwesenlik deur bemiddeling van 

ander mense (leerlinge, personeel, ouers, depar

tementele amptenare) en in die lewens van ander 

mense (veral personeel en leerlinge). Ook die 

doelwit van die skoolhoof om 'n gunstige klimaat 

zn die skoal te skep is afhanklil<. van effektie 

we kommuni sze tussen mense -met die skoolhoof 

sentraal zn hierdie kommunikatiewe netwerk van 

bestuur. Ondoeltreffende kommunikasie moet dus 

stremmend inwerk op die totale funksionering van 

die skoolhoof en sy pogings om 'n gunstige kli

maat in die skoal te skep. Sander doeltreffende 

kommunikasie sal die hoof nie daarin slaag om 'n 

gunst e en aangename kl imaat in die skoal tot 



53. 

stand te bring nze, want uit navorsing blyk dit 

dat die onderwysleier ongeveer 80% van tyd per 

dag in kommunikeringsinteraksie is (Van der West

huizen, 1986:191). Hieruit is dit duidelik dat 

die onderwysleier die grootste gedeelte van sy dag

taak aan kommunikering bestee, en daarom kan die 

belangrikheid van goeie kommunikering nie oorbeklem

t oon word n i e. 

Wat is kommunikering? Van Schoor (1977:1]) beskryf 

kommunikering as die verkeer van mededel i en ver

tolking van boodskappe. Hy se verder dat "hierdie 

verkeer van mededeling en vertolking van boodskap-

pe nie aileen die grondsl van alle vorme van kom-

munikasie is nie, maar ook aan die wortel van die 

mens se bestaan le. Kommunikasie is 'n bestaans

wyse, 'n ontologiese begrip van die syn". 

Marx (1981 :184) omskryf kommunikering "as die oar-

drag open moontlike manzer van enige soort bood-

skap tussen enige individue ·of groepe persone bin

ne 'n onderneming wat betrekking het op die aktilvi

teite binne of buite die werksituasie of op die 

formele of informele verhoudinge tussen daardie 

individue en/of groepe persone. 11 

Uit bostaande is dit dui lik dat die belangrik-

heid van kommunikasie in die skool en vir die ves

tiging van 'n gunstige klimaat in die skool beswaar-

lik oorbeklemtoon kan word. arom dat Flippo 

(1966:421) dit dan ook so verstaan dat bestuur om

skryf kan word as "getting things done through 

other people 11
• Die onderwysleier moet zmmers 

voortdurend met persone kommunikeer as hy di 

deur hulle gedoen wil he. Kommunikering is ver

al om twee redes uiters belangrik in die werksi 

tuasie (Marx, 1981 :185): 

* Dit is essensieel vir die funksionering van 

die skool as organisasie. Dit is die wyse 

waardeur die mense in die skool in kennis ge 
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stel word wat hulle moet doen en hoe en wanneer 

dit gedoen moet word. Dit is oak die band waar

deur die bydraes van die verskillende afdelings 

geko~rdineer word om die hoofdoel van die skoal 

as organisasie, naamlik opvoedende onderwys, te 

bereik. 

* Dit het verder 'n besonder belangrike invloed op 

die verhoudinge tussen die mense in die skoal 

en d u s o o k o p d i e a t m o s f e e r , k 1 i rna a t , g e s i n d

hede, die moreel en motivering. Daarom befn

vloed dit In geen geringe mate nie die presta

sies van die personeel, hulle produktiwiteit en 

die uiteindelike sukses van die skoal. 

Kommunikasie vind op verskillende maniere en In 

verskillende rigtings plaas (Marx, 1981:186), waar

van die onderwysleier deeglike kennis moet neem, 

omdat dit h belangrike hulpmiddel vir hom kan wees 

in sy taak as klimaatleier. 

* Afwaartse kommunikasie 

Hiermee word bedoel kommunikasie van 'n hoer na 

h laer vlak in die organisasiestruktuur van die 

skoal, byvoorbeeld van die hoof na die adjunk

hoof na die departementshoofde en personeel. 

Om effektief afwaarts te kan kommunikeer is dit 

belangrik om (Kroon, 1986:498): 

die gehoor te ken; 

die onderwerp waaroor gekommunikeer word te 

ken; 

t e 1·/e e t wa t b ere i k ,...,.. i 1 word ; 

goeie tydsberekening aan die dag te 1~; 

die regte media en kanale te kies. 

Hierdie kommunikasie kan sowel skriftelik as 

mondeling geskied. Skriftel ike afwaartse kom-

munikasie kan bestaan uit: skriftel ike op

dragte, mededings en beleidbekendstellings, 
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handleidings, re~ls, regulasies, omsendbriewe 

en -minute terwyl mondelinge afwaartse kommu

nikasie bestaan uit mondelinge opdragte, beleid

verklarings, toesprake, luidsprekeraankondigings 

en die bespreking van klasbesoek- en vakverslae 

met personeel. 

* Opwaartse kommunikasie 

Hier word daar vanaf n laer na n ho~r vlak ge

kommunikeer, byvoorbeeld vanaf die personeel na 

die hoof, adjunk-hoof en departementshoofde. 

Die onderwysleier behoort sterk te steun op op

waartse kommunikasie, want sodoende kan hy be

paal wat die personeel se houding 1s, en wat 

in die sk o o 1 a an die gang is. Vir die perso-

neel is opwaartse kommunikasie ook belangrik 

omdat hulle as mense raakgesien wil word en 

veral wat hulle in die skool vermag. Die swak 

vloei van inligting na die topbestuur by die 

skool 1s een van die groot oorsake waarom daar 

dikwels probleme ondervind word deur die onder

wysleier om 'n gunstige atmosfeer in die skool 

te skep. Hiervoor is personeel egter nie al-

tyd aileen voor te blameer nie, omdat die on

derwysleier dikwels 'n toedeurbeleid volg en ver

oorsaak dat die kommunikasiekanale toegeblok 

word. Dikwels word daar gespog dat n onder

wysleier nooit slegte nuus van sy personeel kry 

n1e. Is dit dalk omdat die draer van die sleg

te nuus dadelik die skuld daarvoor kry en die 

volgende keer nie bereid is om nog sulke nuus 

oor te dra n1e, of hy word dalk verkwalik omdat 

hy wei die nuus oorgedra het. Dit is noodsaak

lik dat die onderwysleier beheers moet optree, 

selfs al 1s die boodskap nie aangenaam om aan te 

hoor n1e. Gesigsuitdrukkings en liggaamshoudinge 

moet beheer word, omdat die geskrewe woord of 
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verbale woord nie die enigste metode Is om te 

kommunikeer nie. Oak hier kan daar skriftel ike 

en mondel inge kommunikasie wees. Skriftelike 

opwaartse kommunikasie kan bestaan uit verslae 

oar resultate, wenke, klagtes, meningsopnames 

en verslae oar personeel se vakgebied. Mande-

l inge opwaartse kommunikasie vind plaas deur 

middel van mondelinge verslae, klagtes en wenke, 

gesprekke en 'n opedeurbeleid waardeur enige per

soneellid die reg en vrymoedigheid het om die 

onderwysleier te gaan spreek. 

* Wederkerige of tweerigtingkommunikasie 

Hier vind terselfdertyd opwaartse en afwaart

se kommunikasie plaas deur middel van samespre

kings, onderhoude, komitees, oorlegpleging en 

deelname aan die besluitnemingsproses. 

* Horisontale kommunikasie 

Horisontale kommunikasie vind plaas wanneer daar 

binne dieselfde departement gekommunikeer word. 

Die vloei van inligting is gewoonlik vinnig. 

Dit vind plaas wanneer persone op dieselfde hie

rargiese vlak of persone op verskillende vlakke 

maar sander die hoof-ondergeskikte verhouding 

met mekaar kommunikeer. 

* Indirekte kommunikasie 

Dit IS kommunikasie wat nie skriftelik of mon

deling plaasvind nie en dus dikwels nie as kom

munikasie beskou word nie of waaraan nie beson-

dere waarde geheg word nie. Tog kan hierdie 

kommunikasie dikwels uiters belangrike boodskap

pe oordra en verreikende gevolge, ongelukkig 

meestal negatief ne. Hierdie kommunikasie vind 

plaas by wyse van gesigsuitdrukkings (om ver

baas, teleurgestel of geskok te lyk, te frons, 

te glimlag ensovoorts), gebare (met die hande, 

voete, skouers of kop), n oogknip, die stemtoon 
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selfs deur net stil te bly wanneer n vraag ge 

vra word of n persoon gegroet word. 

* Informele kommunikasie 

In die skoal vind daar oak heelwat informele 

kommunikasie plaas. Hier gesels die mense in 

die skoal informeel met mekaar oar werksaange

leenthede of oar enige ander saak van gemeen

skaplike belang. Dit is n normale verskynsel 

wat voortspruit uit die mense se sosiale be

hoeftes. Dit vind meesal plaas op horisontale 

vlak, maar soms oak op vertikale vlak tussen 

die hoof en sy personeel en self persone wat n 
hele paar vlakke van mekaar verwyder is. Vol 

s Reynders (1973:101) vervul dit hoofsaaklik 

drie kommunikasietake. Eerstens bring dit in-

ligting oar waartoe die formele organisasie 

(skoal) n1e ingestel IS nie, byvoorbeeld die 

reel van n gesellige byeenkoms. Tweedens ver 

f dit inligting wat die formele organisasie 

(skoal) n1e wil oorbring nie, byvoorbeeld: 

klim ek met die verkeerde voet uit die bed, dan 

1 i g my k o 1 1 so 1 n . Derden s s i t d i t for 

mele bevele om zn verstaanbare motiverings tot 

optrede. Dit kan die formele aanvul en doel-

treffender maak. Die informele kommunikasie 

is n aspek waarvan die onderwysleier nie net 

moet kennis neem nie maar oak waarvan gebruik 

gemaak moet word. Die informele gesprek tydens 

pauses, sport- en sosiale byeenkomste is oak 

uiters waardevol om mede-personeel beter te 

leer ken en te verstaan. Deur die informele 

gesprek kan die onderwysleier die begeertes, 

oel ens en verwagt ings van individue 1 eer 
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ken en 1s dit n effektiewe hulpmiddel zn die 

hand van die onderwysleier om 'n aangename at

mosfeer onder die personeel te skep. 

Uit voorafgaande blyk dit dat daar faktore of 

h i n de r n i s s e b e s t a an wa t n ad e 1 kan inwerk op die 

kommunikasiestroom in die skool en 

effek op die klimaat kan uitoefen. 

wat n tiewe 

Van hierdie 

faktore moet die onderwysleier de lik kennis neem 

en nie toelaat dat dit sy pogi s kortwiek om n 
sonde klimaat in die skool te skep nie. Vir 

Reynders (1973:101) en Marx (1981:188) is die vol 

gende struikelblokke die vernaamste wat effektiewe 

kommunikasie verhinder: 

* Die onderwysleier is al 

kasie dat hy onverskill 

so gewoond aan kommuni-

' nalatig en terlo-

sig daaromtrent is en nie besef met watter krag 

hy hier te doen het nie. Hy gee nie meer om 

hoe hy kommunikeer ni e, solank hy maar net mee

deel en oordra. 

* Foutiewe interpretasie van die boodskap. As 

die ontvanger die boodskap nie heeltemal korrek 

verstaan n1e, sal sy reaksie daarop nie korrek 

wees n1e en sal die ware oogmerk van die kom

munikasie nie bereik kan word nie. Daarom dat 

Allen (1964:272) in sy definisie van kommunika 

sie dan ook se: "Management Communication: the 

work a manager performs to create understanding." 

Daar moet volkome ooreenstemming bestaan tussen 

die uitsender en ontvanger van die boodskap. 

Die onderwysleier moenie aanvaar dat wat vir 

hom duidelik en logies is noodwendig net so 

duidelik en logies is vir ander persone nie. 

Die onderwysleier maak ook nie seker dat sy 

boodskap getref het nie. 

* Onvoldoende kennis van die kommunikasie. Die 
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onderwysleier ken n1e die ware betekenis en be

langrikheid van kommunikasie nie en hoe dit be

hoort plaas te vind n1e. 

* Waarskynlik een van die grootste hindernisse 

tot effektiewe kommunikasie le in die neiging 

om vanuit die eie gesigspunt (eie saamwerk van 

oortuigings en eie basiese uitgangspunte) van 

die onderwysleier te oordeel, te waardeer, saam 

te stem of te verskil by mededelings van en aan 

ander. 

* Gebrekkige kommunikasiemedia. By die skoal kan 

daar 'n tekort aan goeie kommunikasiemedia wees, 

of die wat wei bestaan, is ondoeltreffend, by

voorb eel d 'n swak of geen f ormel e organ i sa s i e

skema met duidelike gesags- en verantwoordelik

heidslyne; of geen of ontoereikende media soos 

handleidings, geskrewe re~ls en regulasies, roe

tinebevele, omsendbriewe, verslae en mededelings 

deur die topbestuur of geleenthede vir informele 

gesprekke. 

* Foutiewe gebruik van kommunikasiemedia. Heel 

dikwels word bestaande kommunikasiemedia n1e 

korrek of effektief gebruik n1e, byvoorbeeld 

onduidelike formulering van boodskappe, foutie

we gebruik van samesprekings deur h oorhaastige 

of oorheersende onderwysleier, vertragings of 

verdraaiings van boodskappe, en verkeerde medium 

op die verkeerde tyd en plek. 

* In die skoal is daar h besondere statusstruk-

tuur, formeel en informeel. Die blote feit van 

hoof en ondergeskikte beperk dikwel s die wye ver

keer tussen mense, die vrye stroom van inligting, 

idees, voorstelle, vrae. So kan die ondergeskik

t e S 1 e g S a an S Y II baa S II S e d i t Wa t h Y d i n k d i e 

"baas" in belang sal stel. Die "baas" kan hom 
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In sy status bedreig voel en steur hom nie veel 

aan die voorstelle van die ondergeskiktes nie 

en openbaar daardeur die houding van: "Ek is 

die baas en ek weet beter". By die informele 

struktuur kan net die opdrag, idees of uitspra

ke van sekere persone as gesaghebbend aanvaar 

word en nie di~ van ander nie. 

* Foutiewe gebruik van kommunikasiewee. Die on

derwysleier praat te veel en luister te min, 

wa t k an 1 e i t o t 'n v o or t v a rend e o p t red e ; 'n v e r

tikale kortsluiting in die kommunikasieweg vind 

plaas, dit wil s~ een van die skakels word oor

geslaan by die deurgee of terugvoer van bood

skappe: 'n mening of suggestie word nie deurge

gee nie omdat die onderwysleier nie saamstem 

n I e. 

Opsommend kan dus ges~ word dat oneffektiewe kom

munikasie h sterk invloed uitoefen op die werkkli

ma a t in d i e sk o o 1 , i e t s wa a r in b a i e van d i t wa t I n 

die voorafgaande punte vermeld is tot uiting kom 

of sy oorsaak daarin vind. So kan die onderwys

leier onwillig wees om te kommunikeer, die rol van 

kommunikasie misken en die noodsaaklikheid daarvan 

nie begryp nie. Personeel kan weer bang wees dat 

hulle nie goed begryp sal word nie en bly daarom 

maar stil, of hulle kan bang wees dat hulle mede

deling n gebrek aan kennis sal openbaar, of hulle 

is bang vir weerwraak. Daar kan verder n atmos

feer van onopregtheid heers waarin daar 'n gebrek 

van wedersydse vertroue bestaan. Die onderwyslei

er is nie bereid om oop en onbevange te luister 

nie, hy is nie bereid om in gesprek te tree of oor-

1 e g t e p 1 e e g n i e en h o o r n e t wa t h y w i 1 . Same v a t -

tend kan dus ges~ word dat swak kornmunikasie aile 

pogings van die onderwysleier sal fnuik om 'n aange

n am e a t m o s f e e r en k 1 i rna a t i n d i e s k o o 1 t e s k e p . 

Die vraag ontstaan nou wat die onderwysleier kan 

doen om genoernde hindernisse uit die weg te ruim. 
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Om die kommunikasie 1n die skoal te verbeter sal 

die onderwysleier noukeurig moet let op die hinder

nisse wat doeltreffende en effektiewe kommunikasie 

nadelig kan befnvloed. Deur hierdie nadelige fak-

tore uit te skakel sal die kommunikasie verbeter 

en gevolglik ook h positiewe bydrae lewer tot die 

skepping van h aangename kl imaat in die skoal. 

Kroon (1986:507), Reynders (1973:104) en Marx 

(1981:190) doen die volgende wenke aan die hand, 

wat ook behoort te lei tot beter kommunikasie deur 

die onderwysleier: 

* Formuleer jou denke duidelik. Die probl eem of 

idee wat gekommunikeer moet word, moet ontleed 

word totdat dit duidelik is. Besluit presies 

wat bereik wil word en beplan hoe om dit te se 

sodat die doelwit bereik word. Organiseer jou 

idees en bespreek dit indien moontlik met ander 

voordat die boodskap gestuur word. 

* Beplan jou benadering vooraf goed. l<ies die 

regte tyd, die regte plek, die r te medium, 

die regte kanaal en die regte woordkeuse. 

Daar moet dus h doeltreffende kombinasie van 

geskrif, woord en houdi gevind word. 

* l<ry positiewe aandag. Om doelwitte te bereik 

is h gewillige gehoor nodig, dit wil se die bood

skap moet nuuskierigheid en waardering daarvoor 

u it 1 ok. 

* Hou die boodskap eenvoudig en spesifiek. Praa t 

in die ervaringsraamwerk van die gehoor, maak 

die boodskap bondig, met die doelwit ooglopend. 

Gebruik dus woorde, terme en sinsnedes wat die 

ontvanger verstaan en pas jou aan by die peil 

van die ontvanger. 

* Maak gebruik van effektiewe gerugvoering. Dit 

is noodsaaklik om te toets of die boodskap wat 

gestuur is, reg by die doelgehoor uitgekom het 

en of hulle dit reg gefnterpreteer het. Dit kan 
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gedoen word deur vrae te vra en die ontvanger 

te motiveer om te reageer. Indien die bood

skap wat gestuur word baie lank is, kan dit na 

elke belangrike punt wat gemaak word, getoets 

word. Terugvoering moet plaasvitid soda t daar 

indien nodig regstellend opgetree kan word. 

* In die kommunikasie behoort voordele vir die ont

vanger ingesluit word. Die personeel sal net 

volgens die boodskap optree as dit tot hul voor

deel sal strek en die boodskap dit pertinent be

vestig. 

* Neem die sowel toon as die inhoud van die bood 

skap in aanmerking. Die stemtoon, gesigsuitdruk

king, die manier waarop gereageer word op terug-

voere is van besondere bela vzr persoonlike 

kommunikasie. 

* Die oordrag moet altyd op 'n positiewe grondslag 

geskied en daar moet gepoog word om te beindruk, 

te herhaal en te assosieer, sodat die boodskap 

onthou sal word. Die beelde wat deur kommuni

kasie in die ontvanger se geheue geplaas word, 

moet altyd positiewe beelde wees. Hy moet dui

delikheid he oor wat hom te doen staan. 

* Indien toegeneentheid en respek aangebied en ver

dien word, is kommunikasie meer geslaagd. Insig 

en begrip moet vir die ontvanger se standpunt ge-

t oon word. Sodoende sal 'n atmosfeer vir samewer 

king en harmonie skep word. 

* Hou in gedagte dat kommunikasie op verskillende 

maniere en in verskillende rigtings plaasvind. 

* Neem kennis van die sosiale klimaat en die spe-

sifieke situasie. Tydsberekeni is van beson 

dere belang. Binne 'n formele personeelvergade

ring sal die benadering byvoorbeeld anders wees 

as tydens 'n sportdag. Die fisieke opset, dit 

wil se op die speelgronde of in die privaatheid 
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van die kantoor waar die boodskap gestuur an 

word, bei"nvloed ook die effektiwiteit van kommu

nikasie. 

* Onthou dat sowel die gewers as die ontvangers van 

die boodskappe se vaard ede om te kommunikeer 

verbeter kan word deur hulle vermoe om te praat, 

t e ry f, t e hand e 1 , t e t ek en, t e 1 u is t e r, t e 

lees en waar te neem te verbeter. 

Samevattend moet kornmunikasie eenvoudig, snel en 

doeltreffend werk en gerig wees om die doelwit te 

bereik. Die persone In die kommunikasielyn moet 

enersyds bevoeg wees om g tes en inligting juis 

en duidelik aan ander oor te dra, en andersyds ge 

willig en in staat wees om mededelings te verstaan 

en toe te pas. Ken jouself, ken jou personeel en 

bewoord jou boodskap so dat dit tot onderlinge be

grip en bevordering van die doe] sal lei. i<ortom, 

kommuni sie vra helder denke, helder skryf, hel 

der praat (Reynders, 1971:106). vJiat die onderwys

leier verder in gedagte moet hou, Is dat sander 

doe] t reffende kommunika si e verhoudingst igt ing ni e 

moon t 1 i k is n i e. Soos a toon is, is kon~unika 

sie die handeling om informasie en begrip van een 

persoon na n ander oor te dra. Daarsonder kan n 
verhouding nie tot stand kom nie (Davis, 1962:344). 

].2.5 VERHOUDINGSTIGTING (Vgl 4.3.1) 

Volgens Teichler (1982:56) staan die mens nie net 

in n vertikale verhouding tot God na wie se beeld 

hy ge e is nie, maar ook in n horisontale ver 

houding tot sy medemens. Oor beide verhoudings is 

die Woord van God baie duidelik voorskriftelik: 
11 ]y moet die Here j ou God 1 i efhe met j ou hel e hart 

en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit 

is die eerste en groot gebod. En die tweede wat 

hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhe soos 

jouself" (Matt. 22:37-39). In hierdie opdrag speel 

persoonlike voorkeure dus geen rol nie. Die wyse 
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waarop die mens met sy naaste saamlewe, 1s 'n aandui

ding van sy lewe met God. Hierdie lyn kan ook deur

getrek word na die skoolhoof in die skoolsituasie 

waar hy as onderwysleier 'n groot verskeidenheid in

terpersoonlike verhoudings moet stig. 

Uit bogenoemde blyk dit duidel ik dat die onderwys

leier noodwendig in 'n bepaalde verhouding met sy 

personeel moet tree. Dit is dus noodsaaklik dat 

as die onderwysleier 'n gunstige en aangename atmos 

leer in die skool wil skep waarin die geluk, welsyn, 

werkstevredenheid en produktiwiteit as doelstellings 

voorgehou word, hy besondere aandag sal moet gee aan 

interpersoonl ike verhoudings in die skool. In die 

skoolsituasie is die onderwysleier en sy personeel 

op mekaar aangewese. Die een kan nie sonder die 

ander die opvoedings en onderwyshandelinge sukses

vol laat verloop n1e. Die onderwysleier wat sy per 

soneel suksesvol wil lei en begelei is, afhanklik 

van hulle samewerking en goeie gesindheid. In hier 

die samehang speel sonde interpersoonl ike verhou 

dings 'n uiters belangrike rol en kan dit 'n geweldige 

bydrae ]ewer tot die daarstelling van 'n gesonde, 

gunstige en aangename kl imaat en atmosfeer in die 

skool. Verhoudingstigting is dus belangrik, want 

dit bepaal die werkgeluk en werktevredenheid van 

verskillende persone in die skool, wat weer 'n in

vloed uitoefen op die klimaat in die skool. Verhou 

dingstigting is dus belangrik, want dit bepaal die 

werkgeluk en werktevredenheid van verskillende per

sane in die skool, wat weer 'n invloed uitoefen op 

d i e k 1 i rna a t in d i e sk o o 1 . In d i e 1 i g van d i e v o or

afgaande word nou 'n enkele definisie van Carvell 

(1975:11) oor interpersoonlike verhoudings gegee: 
11 • • • h u rna n r e 1 a t i on s i s t h e i n t e g r a t i on of p eo p 1 e 

into a work situation that motivates them to work 

together productively, and with economic, psycholo

gical and social satisfaction. 11 
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Verskillende skrywers (Boshoff, 1980:73-75); 

Van der Westhuizen, (1986:174-175) voel eens daar

oor dat die stig van sonde verhoudings en die in 

standhouding daarvan ten einde h gunstige en aange 

name klimaat 1n die skoal te skep om die volgende 

redes belangrik zs: 

* Dit bepaal die werkgeluk en werktevredenheid van 

die verskillende persone 1n die skoal. 

* Gesonde menseverhoudings is die basis vir sukses

volle leierskap. 

* Dit vergemaklik die onderwysleier se taak om be 

trokkenes te koordineer, doelwitte te bereik of 

af te dwing sander om mense in die proses te na 

te kom of hulle steun en lojaliteit te verbeur. 

* Dit lewer h belangrike bydrae om h gesonde per 

soneelgees te skep (Esprit de corps). 

* Dit vergemaklik die onderwysleier se taak met 

betrekking tot personeelopleiding en 

ling. 

on twikke-

* Dit maak mense bewus daarvan dat hulle op me 

kaar aangewese is en lei tot grater personeelbe

trokkenheid. 

* Goeie verhoudingstigting gee aanleiding tot beter 

en goeie bestuur. 

* Dit dra by tot die skep van 'n atmosfeer waarin 

aile betrokkenes dit aangenaam vind om te woon 

en t e werk. 

Volgens Teichler (1982:62-66; 226 7) kan die 

onderwysleier die volgende tegnieke aanwend by die 

stigting van gesonde interpersoonlike verhoudinge: 

* Empatie ( Invoel ing} 

Dit is die vermoe om die tweedepersoon se gevoe

lens en bedoelings te verstaan asof dit jou eie 

is en dit kan dan duidelik aan hom te laat blyk. 

Dit beteken dat die eerstepersoon sensitief moet 

wees ten opsigte van die tweedepersoon se gevoe-
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lens, emos1es en selfs oak sy vrees om h enger 

verhouding met die eerstepersoon aan te knoop. 

* Respek en warmte 

Dit 1s die erkenning van die regte van ander 

asook die betoning van erkenning en waardering 

waar voort ref 1 ike werk verrig word. Die respek 

en agting wat die eerstepersoon teenoor die twee

depersoon openbaar sy oorsprong in die respek 

wat hy vir homself het. Sander selfrespek kan 

hy nie ander se gevoelens en gewaarwordings res

pekteer nie. Die eerstepersoon se respek kom 

tot uiting 1n 'n nie-besitlike warmte wat 'n de

monstrasie 1s van sy onvoorwaardelike positiewe 

agt i ng. 

* Egtheid 

Die onderwysleier moet net sy ware self openbaar. 

Hy moet eerl ik, openhart ig, oop en spontaan wees 

1n sy interaksie met ander. 

* Konkreetheid (Duidel ikheid) 

Die onderwysleier moet vaaghede en veralgemenings 

vermy. Hy moet akkuraat, duidelik en spesifiek 

wees. 

Indien die onderwysleier daarin sou slaag om goed 

t e v a a r t en o p s i g t e van b o g en o e md e t e g n i e k e , k an 

dit slegs positief inwerk op sy pogings om 'n guns

tige klimaat in die skoal te skep. 

Sekere eienskappe en optredes van die onderwysleier 

kan menseverhoudings bevorder en vertroebel. Dit 

kan weer h positiewe of negatiewe invloed uitoefen 

op die klimaat in die skoal. T~icbler (1982:2]6-237) 

se navorsing het die volgende getoon: 

EIENSKAPPE EN OPTREDES 
WAT VERHOUDINGE BEVOR
DER: 

0 

0 

Mensl ikheid 

Regverdigheid 

o Konsekwentheid 

EIENSKAPPE EN OPTREDES 
WAT GESONDE VERHOUDINGE 
NADELIG BEfNVLOED: 

0 

0 

0 

Beslui t 1 oosheid 

Outokrasi e 

Raas in die bondel 
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o Besl i stheid 

o Goei e di ssipl ine 
0 Erkent 1 ikheid 

o Persoonl ike bel angst ell ing 

o Sterk leierskap 

0 Partydigheid 
0 Langdradigheid 
0 Egoisme 
0 Om personeel soos 

kinders te behandel 

Daar kan dus nie anders as om verhoudingstigting as 

~ belangrike bestuurstaak van die onderwysleier te 

beskou in sy pogings om 'n gunstige kl imaat in die 

skool te skep nie. Sekere beginsels wat ~ rol speel 

in verhoudingst ting kan aangeleer word, en as die 

onderwysleier dit in gedagte hou, kan dit hom baie 

help om gesonde verhoudings te stig. Van hierdie 

beginsels is die volgende die belangrikste (vgl. 

Allen, 1964:217 4; Teichler, 1982:66; Marx, 

1981:282-283): 

* Die onderwysleier moet 1n gedagte hou dat die 

mens belangrik is. Daar moet belangstelling in 

die personeellid as mens wees en nie net in sy 

werk en die diens tvat hy ]ewer nie. 

* Daar moet geglo word aan die vermo~ns van die 

personeel om bydraes te lewer. 

* Gee aandag aan die behoeftes van die personeel, 

ook die van die jonger personeel wat brand om 

insette te ]ewer. Skep geleenthede vir behoef

tebevrediding. 

* Betrek personeel en ep geleenthede vir groter 

betrokkenheid en die lewering van insette. 

* Deur openhartigheid word gesonder verhoudinge 

gestig, ontwikkel en groei dit. 

* Delegeer take aan persone volgens hulle persoon 

likheid om sodoende hulle beste samewerking te 

verseker. 

* Deur waardering uit te spreek en erkentelik te 

wees, word ook beter verhoudinge gestig. 

* Die leierskaps- en bestuurstyl van die onderwys

leier sal sy verhoudingstigting beinvloed. 
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* 

* 

Maak gebruik van doeltreffende kommunikering en 

kommunikasiekanale sodat gedagtes vrylik gewissel 

en onduidelikhede en ontevredenheid maklik uit die 

weg geruim kan word. 

Werk doelgerig aan die groepsmoreel en samehorig

heid om lojaliteit te bevorder. 

* Pas deelname in besluitneming sover moontlik toe, 

sodat personeel hulle mening kan lug en verande

ringe sodoende makliker sal aanvaar en ondersteun. 

* Wend besondere pogings aan om n gesonde spangees 

op t e bou. 

* Die personeel se menings, insigte en gevoelens 

moet in ag geneem word. 

* Doen moeite om goed te luister. 

* Vermy die versoeking om ander mense te manzpu

leer. 

* Ken die personeel individueel. 

Sonder gesonde interpersoonl ike verhouding met sy 

personeel kan die onderwysleier nie sy leierskaps

vermoens effektief in werking stel nie. Navorsers 

het bevind dat n noue verband bestaan tussen leier

sukses en organisatoriese klimaat (Kroon, 1986:471). 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat suksesvol

le leierskap die resultaat is van die wisselwerking 

tussen die leier en sy personeel in n gegewe orga 

nisatoriese situasie. Vervolgens sal daar aandag 

gegee word aan die onderwysleier se leierskapsrol 

in organisasieklimaatskepping. 

3.2.6 LEIDINGGEWING 

In die skool gaan dit om n gesamentlike inspanning 

deur mense met die oog daarop om 'n gemeenskapl ike 

doelwit te bereik, naamlik opvoedende onderwys. 

Om hierdie doelstelling op 'n doeltreffende wyse te 

kan bereik, bestaan die behoefte aan 'n leier wat 

as rigtinggewer, leidinggewer en koordineerder sal 
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kan optree. Volgens Marx (1981:310) 1s leierskap 

die proses waardeur een persoon 'n aantal ander per

sane s6 bei'nvloed dat hulle vrywillig daarna sal 

streef om die oogmerke wat deur die leier bepaal 

1s, te verwesenlik. Daar bestaan dus n besondere 

verhouding tussen 'n leier en sy volgel inge wat daar

toe lei dat die leier mense se optrede kan bei"nvloed, 

dit wil se die leier bepaal hoe hulle sal optree. 

Verder is die verhouding sodanig dat hulle vrywillig 

die oogmerke van die leier sal nastreef. n Leier 

se bei'nvloeding van sy volgelinge vind volgens Terry 

( 1 9 7 4 : 4 59 ) h o of sa a k 1 i k o p t we e man i e r e p 1 a a s : 

* 

Die leier se optrede om die werk gedoen te kry. 

Die leier se pogings om sy volgelinge se tevre

denheid te bewerkstellig. 

Daar vind dus n tweeledige wisselwerking plaas, 

naamlik die tussen die leier en sy groep, en die 

tussen die lede van die groep onder mekaar. 'n Goei e 

1 e i e r '' s t o o t '' n i e s y v o 1 g e 1 i n g e n i e ma a r 1 e i o f 

"trel<." hulle na 'n vlak van werl<.verrigting wat hul

le self nie gemeen het moontlik sou wees nie. As 

die skoolhoof n goeie leier wil wees, moet hy sorg 

dat sy personeel vrywillig die doelwit-

t e wa t h y s t e 1 , sa 1 n a s t r e e f . A s h y d i e v ry w i 1 1 i g e 

samewerking wil verkry, moet die verhouding tussen 

hom en sy person eel gesond wees. Indi en daar wei 

so 'n gesonde wisselwerking tussen die onderwysleier 

en sy personeel bestaan en plaasvind, kan dit n 
daadwerklike bydrae lewer tot die totstandkoming 

van n gesonde klimaat in die skoal. 

Volgens Fox (1974) is die onderwysleier 1n die eer

s t e p 1 e k 'n k 1 i ma a t 1 e i e r , "and t h a t h i s k e y fun c t i on 

is improvement of the school's climate or learning 

environment." Vir Fox is dit noodsaaklik dat die 

skoolhoof as klimaatleier eerstens die swak en 

sterk punte in sy leierskapstylle sal identifiseer. 

Dit impliseer dat die onderwysleier sy leierskapstyl 
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by d i e s i t u a s i e m o e t a an p a s • D i e wy s e wa a r o p d i e 

onderwysleier sy leierskap tot uitvoer bring, mede 

b epa a 1 d u s o o k d i e k 1 i ma a t wa t i n d i e s k o o 1 h e e r s • 

~ Hele aantal leier style is reeds deur ~ aantal 

navorsers beskryf (vgl. Kroon, 1986:484-4 ; Van 

der !Vesthuizen, 1981:312-317; Reynders, 1971:36; 

ichler, 1982:90; Marx, 1981:312 17; Andrews, 

1987:245 4 7). Vervol s sal daar ~ kort beskry-

wing e word van die belangrikste leierskapstyle 

en in hoe 'n mate dit die klimaat en afmosfeer zn 

die skool positief of n tief kan beinvloed: 

* Die vryeteuelleierskapstyl {Laissez faire-leiers) 

Die skoolhoof wat hierdie styl openbaar plaas ~ 

hoe premie op individuele vryheid, en laat gevolg-

1 i k 'n hoe ma t e van v ry he i d in d i e sk o o 1 t o e . In 

hierdie geval laat die leier homself nie geld nie 

en gedra hom soos enige ander 1 id van die groep. 

Daar is nie sprake van georganiseerde groepsbe-

sluite en oepsaksies nie. Die onderwysleier 

kommunikeer slegs met individue, en kommunika 

sie is feitlik afwesig. Deur hierdie soort lei

erskap word 'n situasie geskep waarin die individu 

voel dat hy ten voile vertrou word en dat hy vir 

homself moet besluit. Wanneer individue toege 

laat word om eie doelstellings te bepaal en be 

sluite onafhanklik te neem, kan dit maklik tot 

chaos lei. Die vryeteuelleier ~vend ook geringe 

pogings aan om oor sy personeel toesig te hou 

of om aan hulle leiding te gee. Niemand voor

Slen aansporing om die doelwitte verwesenlik te 

sien nie en hier is daar in werklikheid en 

sprake van doeltreffende leierskap nie. l!ierdie 

is dus nie 'n leierskapstyl wat die verbetering 

van die atmosfeer en klimaat in die skool bevor 

der nie. 

* Die outokratiese leierskapstyl 

Outokratiese leiers is dominerend, streng, neem 
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self besluite en delegeer nie maklik nie; omdat 

hulle vrees dat die taak nie uitgevoer sal word 

nze. Verder gee so n leier ook baie min vryheid 

om sander toestemming op te tree. Hy verwag dat 

die personeel hulle opdragte stiptelik sal uit

voer. Hierdie tipe leier maak sy personeel ge

heel en al afhanklik van hom. Personeel ontvang 

weinig verantwoordelikheid en geen inisiatief 

word aan hulle oorgelaat nie, en gevolglik alle 

kreatiwiteit en inisiatief onderdruk. Kommuni-

kasie is tot die minimum beperk en en inligting 

aan ondergeskiktes deurgegee nie. Alle beheer 

word deur die leier self uitgeoefen, en gewoon 

1 ik op so 'n W)!Se dat dit by die personeel vrees 

inboesem. Gewoonlik lei dit tot onnatuurlike 

simptome by die personeel, soos oordrewe onder-

danigheid, gedur afwesigheid, angs en frus 

t ra s i e - a 11 e s tore wa t n tie£ inwerk op 

die k1imaat van die skool. 

* Die demokratiese leierskapstyl 

Demokratiese 1eiers g1o in spanwerk. Die dissi

p1 ine is minder streng, gesag word gedel egeer en 

personee1 word grater vryheid toegelaat in die 

uitvoering van hu11e p1 te. Die deelname van 

die personeel laat grater inisiatief en grater 

werkstevredenheid. Die spangees word bevorder 

en pogings word voortdurend aangewend om inter-

ne spannz en konflik in die groep uit te skakel 

of te verminder. Leiding vind p1aas deur beraad 

slaging tussen leier en volgeling. Doelwitte 

word gesament 1 ik bepaal en individue word aange

moedig om aan groepsbedrywi ede dee] te neem. 

Die gevo1g is gewoon1ik spontane samewerking en 

n onbetwisbare 1oja1iteit teenoor die 1eier. n 
Gelukkige en tevrede personeel met n ho~ moreel 

is gewoonlik die resultaat. 
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Vir die bevordering van 'n gesonde kl imaat in 

die skool en effektiewe onderwys en opvoeding 

is die demokratiese styl aangewese. 

Navorsers het gepoog om gedrag wa t 1 ei ers doe] t ref 

fend ma a k , t e i so 1 e e r . Die doel hiervan is om te 

b epa a 1 wa t 1 e i e r s doe n en n i e wa t 1 e i e r s 1 s n 1 e , d i t 

wil se hoe hulle hul taak benader en aanpak, hoe met 

personeel gekommunikeer word en watter vorme van mo 

tivering toegepas word om personeel tot beter pres 

tasie aan te spoor. Verskeie belangrike studies 1s 

in hierdie verband gedoen, maar aandag sal sl s ge

g e e word a an d i e b e s t u u r s ru i t ekaa r t van B 1 a k e en 

Mouton. 'n Twee dimensionele siening van leierskap 

styl IS ontwikkel deur Blake en Mouton (Robbins, 

1980:]2]). Die bestuursruitekaart stel n leier in 

staat om homself te kwalifiseer in terme van besorgd

heid oor mense en besorgdheid oor die taak wat uit 

gevoer word wat uitgedruk word op 'n skaal van een 

t o t n e g e . D i e ru i t ek a a r t so o s g e f 1 1 u s t r e e r i n F i u r 

3.2 het nege moontlikhede op elke as, wat 'n totaal 

van 81 verskillende leierskapstyle gee, waar 'n be

paalde leier se leierskapstyl op n gegewe oomblik 

mag tuishoort. Die kaart dui die oorheersende fak

tore aan wat by die leier 'n rol speel om bepaalde 

resultate te verkry, en nie die resultate wat be

haal word n1e. Die vyf belangrikste style word ver 

volgens kortliks toegelig: 

* Styl 1,1 stel weinig belang in die uitvoering van 

die taak of die mens wat die taak moet uitvoer. 

Dit word ook dikwels die Laissez i re-bestuur-

styl genoem, omdat die leier as't ware afstand 

doen van sy leierskap en daarom n laat-maar-gaan

leier is. 

* Styl 1,9 verteenwoordig 'n styl waar die belang

stelling in die uitvoering van die taak laag is 

maar 'n hoe besorgdheid teenoor die werknemers 

toon. 



73. 

* Styl 5,5 het h middelmatige belangstelling In 

die mens wat die taak moet verrig sowel as die 

uitvoering van die taakself. 

* 5 t y 1 9, 9 word as d emok rat i e s e best u u r best emp e 1 . 

Maksimum belangstelling word in die mens sowel 

as die taak getoon. Heelwat voordele kan ver

kry word uit die deelname van die personeel. 

Die spangees word bevorder, samewerking en koBr

dinasie geniet voortdurend aandag. Hierdie be

nadering lei tot beter prestasie en ho~ werks

tevredenheid onder die werkers, en gevolglik IS 

hierdie styl oak bevorderlik vir die klimaat In 

die skoal. 

I I I I 

1 2 3 5 6 7 8 9 

TAAKGEOR I ~NTEERD 

Figuur ].2 Die bestuursruitekaart van Blake en 
Mouton. 

Die onderwysleier lvat graag 'n goeie ldimaatleier wil 

wees, moet homself voortdurend ondersoek en sorg dat 

hy sy tekortkominge saver moontlik oorbrug deur ont

brekende eienskappe (indien enige) aan te leer, of in 

elk geval daarvoor probeer vergoed deur die intelli

gente aanwending van die goeie eienskappe waaroor hy 

wei beskik. Die volgende is h kart samevatting van 

die vernaamste eienskappe wat deur skrywers en na

vorsers vir goeie leiers genoem word (vgl. Marx, 

1981:318-320; Boshoff, 1980:68-82; Kroon, 1986:485-487; 

De Wet, 1977 :148-160): 
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* Liggaamlike gesondheid 

n Groot gees kan n swak li am beheers en ens 

lose energie aan die dag le. Waak daarteen om 

ooremos ion eel, abn ormaa 1 gespann e en .besond er 

terneergedruk te word. 

* Gesonde lewensuitkyk 

n Opbouende in plaas van n siniese uitkyk is no 

dig vir sukses. Die suksesvolle mens kry meer 

uit die lewe as wat hy e, ten,;yl die man van 

waarde meer gee as wat hy ontvang. 

* Toewyding aan n geloofsaak 

n Idealistiese strewe na iets wat die moeite 

werd is, zs n stryd om die hart en verstand van 

die mens. 

* Onbaarsugtigheid 

n Gees van diens. [vfa rku s 9 :3 5: "A s i e man d d i e 

eerste wil wees moet hy die laaste van alma] en 

a 1 ma 1 s e d i en a a r wee s • 11 

* Geesdrif 

Die hart is die bron van die vuur en geesdrif, 

wat die dryfkrag, werking en verantwoordelikheids

aanvaarding skep. 

* Gespesialiseerde en algemene kennis ervaring 

Om ander te kan lei, moet die onderwysleier oor 

baie kennis en ervaring beskik. Die kennis en 

ervaring wissel vanaf spesialiseerde kennis 

tot 'n algemene kenni s van 'n wye verskeidenheid 

sake. Die veelsydige leier met wye kennis en 

ervaring, die vermo~ om die verband tussen ver 

skillende sake raak te sien en hulle almal tot 

'n eenheid saam te snoer, is onontbeerlik. 

* Nederige selfvertroue 

Geloof in jouself en jou taak skep selfvertroue 

sonder eiewaan en boesem vertroue in. 
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* Welsprekendheid 

Die onderwysleier moet sy 

saak duidelik, presies, k 

esdrif vir sy loof

tig en treffend oor-

dra om te besiel en te verwesenlik. 

* Deursettingsvermoe 

Die onderwysl ei er moet 'n v ter wees, ywerig, 

hardwerkend en gedetermineerd om sukses te be 

reik, optimisties en doelgerig, volharding, dryf 

krag, entoesiasme, durf en moed. 

* Aanpasbaarheid en buigsaamheid 

Buigsame en aanpasbare denke skat resultate na 

waarde, erken foute, pas metodes aan by omstandig

hede van outokrasie tot demokrasie in "vryeteuel s 11
-

leier 

* Begrip en mensekennis 

Die vermoe om jou in die plek van h ander te stel, 

is die grondslag van b rip en kennis van die 

mens, sy motiewe en ambisies, sy krag en swakhede. 

D i t he 1 p om person e e 1 r t e k i e s en t e ben u t . 

Takt, vriendelikheid, beheersdheid en verdraag

saamheid is noodsaakl ik. 

* Beslistheid 

Die ware leier zs beslis en kan "ja" of "nee" se. 
Nadat h besluit geneem is, moet die onderwyslei 

er sorg dat dit uitgevoer word en nie kort-kort 

van mening, besluit of optrede verander nie. Hy 

moet konsek1.vent 1.vees en nie onregverdige afwykings 

toelaat nie. Hy kan nie voortdurend bly toegewings 

maak n i e. 

* Inisiatief 

'n L e i e r moe t a 1 t y d o p d i e v o or pun t we e s en n i e 

agterna draf n1e. Hy moet vooruit dink en oor 

'n sterk verbeeldingskrag en visie beskik, sodat 

hy nuwe dinge kan inisieer en altyd die voortou 

kan neem. Hy moet oor die inisiatief beskik om, 
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na deeglike oorweging, sy ideale 1n die praktyk 

toe te pas. Doen hy dit nie, word hy h naprater 

en agterryer en verloor hy sy invloed op sy vol

gelinge. 

* Taalvermoe 

Daar is reeds na die noodsaaklikheid van doel-

treffende kommunikasie verwys. Een van die be-

langrikste vereistes vir doeltreffender kommuni

kasie tussen h Leier en sy volgelinge is dat die 

onderwysleier 'n taal moet praat en skryf wat sy 

personeel volledig en korrek verstaan. 

Volgens Kroon (1986:488) is leierskap h funksie van 

die situasie. Wanneer mense doeltreffend opgelei 

word, word hul energie by di~ van die Leier gevoeg. 

Wanneer mense gedwing en gedreig word, is hull e ge

neig om energie te verspil deur teen die Leier te 

werk. In sy leiersrol moet die onderwysleier besef 

dat hy as gesagsdraer net eerste onder gelykes is. 

Die gesag van die ondertvysleier word in die eerste 

plek deur God aan hom toegeken om op verantwoorde

like wyse uitgeoefen te word. Dieselfde geld ten 

opsigte van persoonl ikheidsvermoens en -eienskappe 

oak dit is deur God gegee. As sodanig mag die Leier 

n1e sy leiersposisie misbruik nie, maar moet hy dit 

t o t e e r en d i ens van God b e k 1 e e . 

Bogenoemde impliseer dat die onderwysleier met men

se in organisatoriese verband werk. Hierdie mense 

moet gemobiliseer word en in beweging gebring word 

ten einde gestelde doelwitte te bereik. Dit bring 

h volgende bestuursaspek na vore, naamlik motive

ring, dit wil s~ om mense so te benut dat hulle vry

willig sal inskakel by die afhandeling van gestelde 

doelwitte. Oak die wyse waarop die onderwysleier 

hierdie motiveringhandelinge sal hanteer, het h in

v 1 o ed op die k 1 i rna at in die sk o o 1 . 
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3. 2. 7 MOT IVER ING (Vgl. 11 .].1) 

Die term "motivering" kom van die Latynse woord 
11moveo" wat beteken: om in beweging te bring. 

Beach f1970:455) skryf soos volg: "The term motive 

implies action to satisfy a need. Motives are the 

mainsprings of action in people. The seek to ful

fill their wants, drives and needs. Motivation can 

be defined as a willingness to expand energy to achieve 

a goal or a reward. 11 Uit hierdie definisie blyk dit 

duidelik dat 'n mens iets doen omdat hy 'n motief of 

beweegrede het, of in die vorm van 'n behoefte wat 

hy wil bevredig, of in die vorm van iets wat hy vrees, 

byvoorbeeld 'n behoefte aan sosiale erkenning of vriMd

skap. ~11ord ditto sop die werksituasie, besef 

ons dat die personeel se optr e altyd aan 'n motief 

oppel kan word. Daar sal dus altyd 'n rede wees 

waarom 'n personeell id sy taak goed of sl eg of glad 

nie uitvoer nie. 

Die onderwysleier wat 'n gunsti en aangename atmos 

feer in die skoal wil skep, sal dus g ruik maak van 

die verband tussen 'n mens se optrede en sy motiewe 

deur toe te sien dat die personeellid sy motiewe po

sitief aanwend, dat die personeellid sy behoeftes 

kan bevredig deur goeie prestasies te lewer, sal dus 

vrywillig hard werk. Die personeellid wat meen dat 

hy nie sy behoeftes sal kan bevred deur hard te 

werk nie, sal nie vrywillig goed presteer nie. Mo

tivering l<an dus omskryf tvord as alle pogings wat 'n 

onderwysleier aanwend om sy personeel aan te spoor 

om vry<villig hul beste prestasies te lewer (['vfarx, 

1981:19]). 

Tussen motivering en moreel bestaan daar 'n noue 

verband. Dit kan verduidelik word deur eers vas 

te stel wat met moreel bedoel word. Flippo (1966:364) 

s~: ''Morale is a mental condition or attitude of 

individuals and groups which determines their wil

lingness to co operate." Viteles f1954:12) se om-
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skrywing lui soos volg: "Morale 1s an attitude of 

satisfaction with a desire to continue in and a wil-

lingness to strive for ls of a particular group 

or organization." Uit hierdie twee definisies blyk 

dit duidelik dat moreel te doen het met mense se 

houding teenoor n bepaalde aangeleentheid en hulle 

bereidwilligheid om positief teenoor daardie aange 

leentheid op te tree. Pas ons dit toe op die per

soneel in die skoal, is moreel die gesindheid van 

die personeel wat sal bepaal of hulle bereid sal 

wees om vrywillig saam te werk om die doelwitte van 

die skoal te bereik. Volgens Halpin (1966:135) 1s 

een van die faktore wat n aspek van die klimaat meet 

die waarneembare moreel (esprit) van die groep. 

rvanneer 'n hoe moreel teenwoordig IS, is die perso

neel opgewek en toegewyd aan hulle taak. Hulle ge 

niet mekaar se teenwoordigheid, respekteer mekaar, 

is lojaal aan die skoal en voel dat hulle behoeftes 

bevr word. Dit is dus alles gunstige ktore, 

wat weer in verband gebcing kan word met die kl imaat 

in die skoal. Viteles (1 4:440) dui die verband 

tussen motivering en moreel soos volg aan: "morale 

implies mobi 1 izing the energy of the workers. 11 Mo

ree] moet dus motivering voorafgaan, dit wil se: 

sorg eers v1r die regte gesindheid van die personeel 

teenoor die skoal en sit dan daardie gesindheid om 

in ene ie. Die verstandige onderwysleier sal dus 

eers toesien dat die personeel se moreel c 1s 

voordat hy probeer om hulle te motiveer tot beter 

prestasie. 

Uit die voorafgaande kan daar afgelei word dat daar 

sekere faktore is wat individuele werkmotivering be

paal. Pottas (1969:30) deel die motiveringsfaktore 

in vier groepe: 

* Faktore in die onderwyser 

Die onder1vysleier moet rekening hou met die be-
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hoeftes van elke persoon, byvoorbeeld die behoef 

te aan erkenning, sy verwagtings, sy behoefte om 

te presteer, sy waardestelsel, selfrespek en vriend

skapsverhoudings. lndien 'n onderwyser 'n tydel ike 

pos beklee, is daar h behoefte aan werksekuriteit. 

Merietetoekennings en bevordering kan die nodige 

erkenning e aan prestasies wat ]ewer is. ln-

dien erkenning van prestasie weerhou word, werk 

dit demotiverend op die onderwyser in en kan dit 

lei tot h ho~ personeelwisseling. Hierdie fak 

tore werk weer nadelig in op die klirnaat in die 

skoal. 

* Faktore in die werksituasie 

ktore in die werksituasie kan ook dien as mo

tiveringsmiddele, byvoorbeeld sinvolheid en aard 

van die werk, die geleenthede tot oepsidenti 

teit, werksomstandighede, uit ings en geleent-

hede wat die werk bied, dit wil se, geleenthede 

tot kreaktiwiteit en vernuweing. Eentonigheid en 

roetine kan lei tot frustrasie en verveeldheid. 

* Bestuursfaktore 

Die gehalte van bestuur beznvloed optredes, hou

dings en strewes. Positiewe interpersoonlike ver 

houdings kan as h versterkende motiveerder beskou 

word (vgl. Teichler, 1982:2]6}. Net so is kommu-

nikasie en leidinggewing belangrik. Ter wille 

van motiveri en deelname kan die personeel help 

beplan, implementeer en uitvoer, dit lvil se die 

personeel kan inspraak gegee word in die bestuur 

van die skoal. 

* Gemeenskapsfaktore 

Sekere waardes in die gemeenskap dien ook as mo

tiveerders. lndien die gemeenskap se waardes 

(religieus, ekonomies, kultureel, polities of 

sosiaal) van die van die onderwyser verskil, 
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sal hierdie gemeenskapsfaktore demotiverend op 

die onderwyser inwerk. Ook die persoonlike ]e

we van die onderwyser, byvoorbeeld sy verhoudinge 

met sy gesin, bei'nvloed sy optrede. 

Om personeel doeltreffend te kan motiveer sodat die 

klimaat in die skoal daarby at sal vind, moet die 

onderwysleier kennis he van die personeel se behoef

tes, hulle werksomstandighede, die vereistes van die 

gemeenskap asook n doeltreffende bestuurstyl. Boshoff 

(1980:93) en Kroon (1986:464) gee n aantal riglyne 

aan die onderwysleier om sy motiveringstaak te verge

maklik. Die belangrikste riglyne zs: 

* Erken individuele verskille 

Personeel maak nie n homogene groep uit nze en 

die onderwysleier moet beset dat elkeen 'n indi

vidu in eie reg is, met sy eie kenmerke en be

hoeftes. Houdings en verwagtings verskil van 

persoon tot persoon. 

* Personeel moet ooreenkomstig hul individuele ken

merke en aspirasies aangepas word by hul werk. 

* Verseker dat doelwitte as bereikbaar waa eneem 

word. Die persoon moet die vertroue he dat sy 

pogings wei kan lei tot die bereiking van die 

doelwit. Hy moet oor die vermoe beskik om die 

taak. te kan verr 

* Deelname 

rsoneel wat by bepaalde aktiwiteite betrokke zs, 

dra kennis van probleme en moontlike oplossings. 

Daarom kan die te deelname bydra tot motive-

ring en kennis van die onderneming. Deelname 

is 'n wyse van erkenning, dit voorsien in die be 

hoefte aan betrokkenheid en aanvaarding en gee h 

gevoel van volvoering. 

* Woorde se waarde moet nie onderskat word nie, 

want die onderwysleier kan deur motiverende 
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woorde aileen die betrokkenes se samewerking 

verhry. 

Die skoolhoof wat ten spyte van die da 1 ikse 

probleme h voorbeeld van blymoedigheid en ar

beidsvreugde stel, sal ander kan motiveer om 

sa am t e werk. 

Personeellede moet as deelgenote en kollegas en 

nie as huurlinge beskou word nie. 

Waardering vir moeite en goeie werk speel 'n be

langrike rol in die stimulering van werkers se 

belangstelling en motiveer hulle om verdere pres

t as i e s t e 1 ewer. 

* Personeel moet aangemoedig word om met selfver

troue en selfstandigheid beslissings te gee. 

Hoe meer selfstandigheid des te grater die ver

antwoordelikheid, en omgekeerd. Hoofde wat daar

In slaag om iemand vir h taak verantwoordelikheid 

te laat aanvaar, het minder motiveringswerk om te 

doen. 

* h Belangrike aspek van moreelbou en motivering 

is entoesiasme. Die onderwysleier moet daarteen 

waak om nie h personeellid wat iets positiefs 

wil doen se entoesiasme te demp nie. Kanaliseer 

entoesiasme se energie op h taktvolle wyse eer

der as om die onbetrokkene, onverskillige en lak

se personeellid te probeer motiveer om sy same 

werhing te gee. Vir motivering moet betrokkenes 

se gesindheid verander van ongevoeligheid na en

toesiasme en van onverskilli eid na betrokkenheid 

en positiewe deelname. 

* Individualiseer belonings 

Op grand van individuele behoeftes 1 s dit wat 

een persoon 

versterking 

derwysleier 

n versterking is, nie noodwend 

vir die ander persoon n1e. Die 

moet daarom sy kennis ten ops 

'n 

on-

te 
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* 

van individuele verskille gebruik om die belo-

n in g s wa a roo r h u 1 1 e b e h e e r h e t t e i n d i v i d u a 1 i s e e r . 

Positiewe versterking 

In aansluiting by Skinner se positiewe verster

king kan aandag gegee word aan die skepping van 

die regte werkomgewing en lof;prysing. Klem moet 

gele word op die verwydering van struikelblokke 

tot prestasie. 

Om saam te vat: 

Motivering as die proses waardeur mense beweeg word 

tot optrede in die bereiking van doelwitte is nood 

sa a k 1 i k vi r d i e s k e p p in g van 'n gun s t i g e k 1 i rna a t i n 

die skoal. Dit gaan hier oor hoe die onderwysleier 

teenoor sy personeel moet optree ten einde hul vry

willige samewerking en die ho s moontlike produkti 

witeit te verkry. En dit is juis hierdie optr e 

tot motivering wat die klimaat in die skoal positief 

of negatief kan beinvloed. Dit blyk verder uit die 

voorafgaande dat die ondertvysleier die personeel .SP 

wense, b eertes en verla e moet bevredig as hy wil 

he dat hulle gewillig moet wees om effektief saam te 

werk. h Sterk gemotiveerde personeel sal gene 

wees om saam te werk. Hierdie gemotiveerde perso

neel sal meer as hulle deel doen, getrou en lo 

jaal teenoor die skoal te wees, dinamies, vinding 

ryk en vol selfdissipline. Hulle sal die skoal sien 

as h aangename plek om in te werk en om individuele 

behoeftes te bevredig. 

Ongemotiveerde personeel 1s gefrustreerd en word 

maklik gefrriteerd, omdat hulle dit beleef dat hul 

le individuele behoeftes nie bevredig word nie. Dit 

sk ep 'n tee 1 a a rd e vir pot ens i e 1 e k on f 1 i k, wa t die 

k 1 i ma a t in d i e s k o o 1 ern s t k an k n o u . 'n 0 n o p g e 

loste konflik werk verlammend in op enige organisasie 

en daarom moet die onderwysleier ook konfl ik wat 

mag ontstaan doeltreffend kan hanteer. 
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3.2.8 KONFLIKHANTERING (Vgl. 4.3.1) 

Uit 'n ondersoek wat deur die Amerikaanse Bestuurs

vereniging geloods is, het dit duidelik geblyk dat 

die gemiddelde bestuurder hom vir ongeveer 20% van 

sy tyd in konfliksituasies bevlrrd (Robbins, 1984:394). 

Dit 1s dus noodsaaklik dat die bestuurder (en ook 

die onderwysleier) oor genoegsame kennis van kon

flikhantering moet beskik om dit te kan identifi

seer, die bronne daarvoor te kan diagnoseer en die 

konfliksituasies doeltreffend te kan oplos. 

in die verband se Deep (1978:206): "The management 

of conflict 1s a prerequisite to effective human 

relations in two ways. First, the channeling of 

constructive conflict can enhance the achievement 

of both personal needs and organizational goals. 

Second, the control of destrctive conflict will 

help to maintain teamwork, which is the immediate 

goal of sound human relations in management. 11 

Konf 1 ik verwys na waargenome of ervaarde onversoen

bare verskille binne die individu of tussen twee of 

meer individue, wat tot een of ander vorm van tussen-

treding of opposisie lei. Daar word onderskei tus-

sen funksionele en disfunksionele konflik, h onder

skeid wat afhanklik 1s van hoe konflik bestuur word. 

Funksionele konflik 1s opbouend, omdat doeltreffend

heid daardeur verhoog word in die soeke na kreatiewe 

probleemoplossing, innovasie en vernuwingsprosedures. 

Disfunksionele konflik is afbrekend in die sin dat 

doelbereiking hierdeur verhinder word (Robbins, 1984:396)-

In die onderwys, met sy sensitiewe interpersoonlike 

verhoudinge, kan selfs h minderbelangrike voortsleu

rende onaangenaamh e i d t us sen person eel 'n onb erek en

bare negatiewe, teenproduktiewe uitwerking op die 

klimaat van die skoal he. Probleme wat later in 

konflikte ontwikkel kan ontstaan tussen die hoof en 

sy person eel, tussen koll egas onder] ing, tussen h 
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personeelkorps aan die een kant en 'n ouerpubl iek 

aan die ander kant, of tussen individuele onderwy

sers en groepe van hulle leerlinge. Op sy ergste 

kan dit n skoal In n groat mate Jaat misJuk in die 

verwesenliking van gestelde doelwitte. 

Die bronne of oorsake van konflik is legio. Die 

mees-erkende bronne is volgens Robbing (1984:398) 

die volgende: 

* Doelonversoenbaarheid 

Mense en departemente binne die skoolorganisasie 

streef as gevolg van spesialisering en differen

siasie nie altyd dieselfde doel na nie. 

* Strukturele verhoudinge en interafhanklikheid 

Die formele struktuur met sy horisontale en ver

tikale differensiasie en gesagshi~rargie, formele 

re~ls, regulasies en prosedures bied sterk poten

siaal vir konflik. Die interafhanklikheid tussen 

die verskillende afdelings binne die skoal ver

sterk die moontlikheid verder, veral waar die 

een afdeling nie sy werk kan begin voordat nan

der een met sy taak klaar is nie. 

* Hulpbronskaarste 

H u 1 p b ron n e s o o s a an t a 1 p e r s on e e 1 , ma t e r i a a 1 , t o e -

rusting, ruimte en geld bestaan nie in oorvloed 

in die onderneming om die behoeftes van die perso

neel te bevredig nie. 

* Individuele verskille 

Omdat die personeel In hul sosiaal-ekonomiese 

agtergrond, waardes houding, verwagtinge, per

soon] ikhede en persepsie van mekaar verski 1 en 

daar gewoonlik min respek tussen mense vir hulle 

verskille bestaan, word konflikpotensiaal ver

hoog. 

* Kommunikasie 

Kommunikasieprobleme IS een van die faktore wat 
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tot die meeste konflik tussen mense aanleiding 

gee, omdat dit juis die metode van menslike kan

t ak is. 

Probleme wat In 'n skoal voorkom, wissel ten opsigte 

van belangrikheid, dringendheid en intensiteit. 

Daarom sal die onderwysleier moet kan bepaal watter 

probleme voorrang moet geniet en watter in n later 

stadium aandag verdien. Die hantering van konflik

s i t u a s i e s sa 1 I n 'n h o e ma t e u i t wy s wa t t e r k a 1 i b e r 

klimaatleier die hoof is. Wanneer 'n konfliksitua

sie ontstaan, moet die onderwysleier onverwyld as 

arbiter en bemiddelaar optree, anders word die werk

verrigting en klimaat van n hele skoal daardeur ne

gatief beinvloed. Konflikverminderingsmetodes neig 

om die antagonisme te verminder, dit wil se om "din

ge af te koel". Die metodes wissel in hul mate van 

doeltreffendheid en kreatiwiteit, asook hul krag om 

toekomstige konfliksituasies op die los. Geen een van 

die metodes wat hieronder kortliks bespreek gaan word, 

is gepas om in alle situasies gebruik te word nie. 

Die doeltreffendste metode word bepaal deur die bran 

van d i e k on f 1 i k , wa t d i t n o o d sa a k d a t d i e me t ode me t 

soepelheid gekies moet word. Die volgende konfl ik

oplossingsmetodes word genoem (Vgl. Stoner, 1982:417-420; 

Robbins, 1984:399-401; Kroon, 1986:543-546): 

* Probleemoplossing, oak bekend as konfrontasie, 

poog om n probleem deur middel gesigskonfronta

sie tussen strydende partye op te los. Eerder 

as om verskeie gesigspunte te akkomodeer, poog 

die benadering om die probleem op die los. 

Wen-Verloor is nie ter sprake nie, soos byvoor

beeld in die geval van n semantiese misverstand. 

Hierdie metode is ontoereikend waar waardes die 

bran van konflik is, maar wel doeltreffend by 

die oplossing van kommunikasieprobleme. Die pro

bleem word openl ik bespreek terwyl aile betrokke

nes teenwoordig IS inn gees van deelnemende be

stuur. 
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* Die formulering van gemeenskaplike doelwitte het 

'n sterk konfl ikoplossingspotensiaal, omdat afhank

likheid van mekaar in die sin van samewerking daar

deur gestimuleer word. 

* Die uitbreiding van skaars hulpbronne 1s, hoewel 

soms moeilik uitvoerbaar, 'n doeltreffende metode. 

* Die vermyding van konflik as metode dui daarop 

dat voorgegee word dat konflik nie bestaan nie. 

Konflik word hierdeur nie permanent opgelos nie, 

maar dit is nogtans 'n gewilde en algemene kort

termynoplossing. So kan dit gebeur dat stryden

de groepe na die onderwysleier gaan v1r beslegting 

maar laasgenoemde neem nie standpunt 1n n1e, wat 

weer tot verdere ontevredenheid lei. 'n Alterna-

tiewe metode 1s om te weier om konflik te han

teer en optrede altyd uit te stel totdat "meer 

inligting beskikbaar is." 

* Gladmaking verwys na die metode om verskille tus

sen individue of groepe te minimaliseer, te onder

druk of af te maak, terwyl die ooreenkomste be-

k 1 emt oon word. 

* 'n Kompromis ontstaan wanneer die onderwysleier 

konflik wil oplos deur 'n middelposisie tussen 

twee of meer uiterstes in te neem. Die essensie 

van 'n werkbare kompromis is dat albei partye na 

'n middelpunt beweeg, dat sommige doelwitte bereik 

word en dat elkeen in 'n mate moet opoffer. Beslui

te wat met behulp van 'n kompromis geneem word, 

sal nie negatiewe gevoelens, frustrasie of woede 

stimuleer n1e, omdat hier nie van wen of verloor 

sprake1sn1e. 

* Mag of forsering 

Korttermynkonflik kan doeltreffend deur middel 

van formele outoritere optrede enstrengvoor

skrifte deur die onderwysleier gehanteer word. 
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AI stem hulle nie saam nze, sal hulle tog neig 

om by h besluit zn te val. Die gevaar is egter 

dat die verloorder magteloos of gefrustreerd kan 

voel. Dit moet egter met groat takt hanteer word 

dat dit nie interpersoonl ike verhoudings nadel ig 

befnvloed nie. 

* In sy optrede as konfl ik-bemiddelaar moet die 

onderwysleier daarna street om individue of groe

pe s6 te stimuleer dat hulle die geldigheid en 

grondigheid van mekaar se standpunte sal erken, 

sodat daar openhartig en objektief gesels kan 

word oar knelpunte en probleme. 

Doeltreffende konflikoplossing verg skerpsinnige 

waarnemzng, ontleding, antisipasie, deeglike be

planning en aktiewe betrokkenheid van personeel 

wat behulpsaam kan wees met hul eerl ike idees, 

wenke en inligting. 

h Bestuurstelsel in die skoal wat slegs daarop ge

rig is om probleme en konflikte op te spoor en daar

na vure te blus, kan nie op die lange duur sukses

vol wees nze. h Doeltreffende bestuurstelsel sal 

foute en die geringste teken van disharmoniese per

soneelverhoudings betyds kan uitwys, aandui waar 

dit ontstaan het, wat die aanleidende oorsake was, 

hoe dit vermy kon gewees het en wie daarvoor verant

woordelik was. Slegs dan kan enige besluit wat ge

neem word om sake reg te stel h positiewe invloed 

o p d i e k 1 i ma a t i n d i e s k o o 1 u i t o e f en . 

Nadat die onderwysleier aldie voorafgaande bestuurs

fal<.tore toegepas en gei'mplementeer het, moet die no

dige beheer en kontrole daaroor uitgeoefen word. 

Hiersonder sou al die bestuurshandelinge en pogings 

om h aangename klimaat zn die skoal te skep, nie 

doeltreffende volvoer kan word nie. Daar sal ver

volgens aan beheeruitoefening as bestuurstaak aan

dag geskenk word en die mate waarin dit die kl imaat 

in die skoal kan befnvloed. 
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3.2.9 BEHEERUITOEFENING (Vgl. 4.3.1) 

Marx (1981 :285) se omskrywing van beheeruitoefening 

lui soos volg: "Beheer is die bestuurstaak waardeur 

die uitvoering van die planne en/of instuksies gekon

troleer en gereguleer word sodat verseker kan word 

dat die uitvoering ooreenkomstig die neergelegde 

planne skied en die gestel doelwitte inderdaad 

bereik word." Sander doeltreffende beheer is geen 

doelmat ige bestuur as sodanig moontl ik nie. Beheer

uitoefening is noodsaaklik vir die onderwysleier ten 

einde op hoogte te bly van wat in die skoal gebeur. 

Dit is noodsaaklik ten einde vas te stel waar pro

bleme is sodat die nodige leiding gegee kan word 

daarsonder kan die organisasie nie vlot verloop nie 

en kan die taak van die onderwysleier om 'n gunstige 

en aangename klimaat in die skool te skep ernstig 

benadeel word. 

Alles verloop nie altyd volgens plan zn die skool 

nie en h groat verskeidenheid ktore kan daartoe 

a an 1 e i d i n g g e e d a t d i e k 1 i ma a t 1 n d i e s k o o 1 v e r t roe 

bel word. Deur middel van beheer moet sulke gebeur

likhede sover moontlik voorkom en reggestel word. 

Volgens Kroon (1986:563) kan beheeruitoefening op 

drie stadiums uitgeoefen word: 

* Voordat die uitvoering plaasvind 

Daar word vooraf voorsiening gemaak vir enige 

moontl ike gebeurl ikhede wat afwykings, opont

houde en foute kan veroorsaak. 

* Beheer gedurende uitvoering 

Word gedoen terwyl die werk uitgevoer word deur 

vas te stel of die voorskrifte en vereistes van 

die planne en prosedures nagekom word. Sodra af

wykings opgemerk word, word hulle so gou moontlik 

reggestel. 

* Beheer na die uitvoering 

Hierdie metode is die mins gewenste, aangesien 
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regstellings dan nie meer gemaak kan word nie en 

die skade dikwels reeds aangerig is. Hierdie 

soort beheeruitoefening hou egter h motiverings

voordeel in. Personeel kan terugvoering oar hul 

prestasies ontvang, wat bepaalde motiveringsw~ar

de inhou. Di t kan verder inl igt ing verskaf wa t 

nuttig gebruik kan word vir toekomstige beplanning 

en organisering. 

Vir doeltreffende beheeruitoefening behoort die vol

gende drie beginsels in ag geneem te word (vgl. Allen, 

1964:319; Marx, 1981:307): 

* Die doeltreffendste wyse van beheeruitoefening zs 

daar waar dinge gebeur of waar werk gedoen en af

gehandel word. 

* Die beste beheermaatreel IS daardie beheer wat n 
persoon self uitoefen, dit wil se selfbeheer. 

Persone moet self foute regstel, en dit lei weer 

tot grater werktevredenheid. 

* Gee eers aandag aan daardie sake wat noodsaakl ik 

is vir die afhandeling van die werk voordat ander 

sake aandag kry. Dit is dus nie nodig om oar al

les persoonlik beheer uit te oefen nie, maar wei 

oar daardie kritiese aspekte wat die afhandel ing van 

werk kan be1nvloed. 

Volgens Allen (1964:317) en Robbins (1980:379) kan 

beheer hoofsaakl ik op twee wyses uitgeoefen word: 

* Direkte beheeruitoefening 

Dit is deur persoonlike gesprekke en waarneming. 

Regstellings kan dadelik geskied, en administra

tiewe werk, soos papierboerdery, word verminder. 

lndien direkte beheer uitgeoefen word, kan die 

personeel voel dat hulle nie vertrou word nie. 

* Indirekte beheeruitoefening 

Dit vind plaas by wyse van mondelinge of skrifte-
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like verslae. Personeel voel dat hulle vertrou 

word en tyd kan beter benut word. Personeel sal 

probeer om foute reg te stel in plaas van om te 

wag t o t d a t i e man d vi r h u 1 1 e s e h o e h u 1 1 e d i e 

[out moet regstel. 

Dit is egter juis by hierdie wyses van beheeruitoe 

fening waar probleme kan ontstaan wat die klimaat 

in die skoal nadelig kan bei'nvloed. Mense bly die 

sleutel ktor by die uitvoering van werk en deur 

middel van beheer word hulle prestasies gemeet. 

Die wyse waarop beheer uitgeoefen word, ontlok 

sekere reaksies by die personeel en befnvloed on 

getwyfeld hulle prestasies, houdings en die doe] 

treffendheid van die kl imaat in die skoal. Marx 

(1981:305) noem die volgende reaksies van perso

neel op die toepassing van beheer: doelbewuste 

afwykings van die va stelde planne, aggressiewe 

optrede, afwesigheid van die werk, vorming van in

formele groepe wat n gemeenskaplike standpunt kan 

inneem deur byvoorbeeld stadiger te werk en onnodi 

ge foute te maak, personeelwisseling en bedanki s. 

Al hierdie reaksies sal die onderwysleier se kli 

maatskeppingstaak ernstig bemoeilik. 

Dit is dus noodsaaklik dat die onderwysleier deeg

like kennis moet he van die beheerprosesse en die 

taktvolle toepassing daarvan. Die beheerproses is 

basies uit vier stappe saamgestel (vgl. Kroon, 

1986:565-569; Marx, 1981:292 93; Reynders, 

1977:131-132; Vander ~Vesthuizen, 1986:203-206): 

* Daarstelling van standaarde en beheervoorskrifte 

Be h e e r b e t eke n n i e n e t d a t d i e we rk we 1 o en 

word nie, maar ook dat dit effektief oen 

word. Deur beheervoorskrifte word daar n stan 

daard gestel van wat verwag word en waarmee op

dragte geevalueer kan word. Die gehalte van pres

tasie moet dus gemeet kan word, dit wil se ver

gelyk kan word met voorafvasgestelde standaarde. 
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Daarom IS dit belangrik dat die personeel sal 

weet wat van hulle verwag word en duidelikheid 

moet he oar sake soos kwaliteit, tyd, wat alles 

gedoen moet word, wat die amptelike beleid is en 

die riglyne wat gestel is. Hierdie riglyne moet 

realisties, aanvaarbaar, buigsaam, verstaanbaar 

en evalueerbaar wees. 

* Waarneming en meting van werk 

Nadat geskikte standaarde en beheervoorskrifte 

ontwikkel IS, behoort die werk wat uitgevoer IS, 

gemonitor te word ten einde te bepaal of die uit

e in de 1 ike res u 1 t a t e a an v e rwa g t in g e v o 1 doe n . 

Daar word dus 'n verslag gelewer oar die werk wat 

uitgevoer Is, wat of skriftelikof mondeling kan wees. 

Meting moet op n deurlopende grondslag plaas

vind en volkome betroubaar wees. 

* Evaluering van die werk 

Dit is die mees kritiese aspek van die beheerpro

sedure. Dit is n ongewilde aangeleentheid, omdat 

die personeel nie daarvan hou om te hoar dat hul

le werk nie aan verwagtinge voldoen nie. Dit 

kan nadelige gevolge vir die klimaat in die skoal 

he as dit op 'n lukraakte wyse gedoen word en die 

person eel ni e begryp waarom di t gedoen moet word 

nie. Versigtige en goedgeplande evaluering is n 
voorvereiste vir die ontwikkeling en verbetering 

van die organisasie. Dit is egter n delikate 

saak en taak en vereis wysheid en insig van die 

onderwysleier. Evaluering is 'n nuttige middel 

om te bepaal of 'n personeell id sy gegewe opdrag

te uitgevoer het, of die personeellid help om 

gestelde doelwitte te bereik, en om te bepaal 

waar die personeell id met sy eienskappe en ta

lente die beste diens kan lewer. 
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* Korrektiewe optrede 

Marx (1981:298} definieer korrektiewe optrede 

soos volg: "Met korrektiewe optrede word be

doel dat die afwykings wat voorkom so gou en 

so effektief moontlik reggestel moet word en 

saver moontlik voorkom moet word dat dieself

de afwykings in die toekoms herhaal word. 11 

Net so min as wat mense daarvan hou om te ver

neem dat hulle tot ongunstige afwyking bygedra 

het, net so min hou hulle daarvan om op hulle 

foute attent gemaak te word en versoek te word 

om dit reg te stel. Om dit nze op n weldeur

dagte wyse te doen nie, kan lei tot frustrasie 

en konflik, wat die klimaat in die skoal nade

lig kan befnvloed. Korrektiewe optrede vra dus 

moed, goeie insig en oordeel, ervaring en stel 

hoe eise aan die skoolhoof as klimaatleier. 

Daar bestaan geen towerformule vir doeltreffende 

beheer nie. Nogtans kan enkele elementere riglyne 

neergele word aan die hand waarvan die onderwyslei

er kan poog om doeltreffender beheer in te stel 

(Kroon, 1986:577}. Hierdie riglyne sal nie, mits 

dit reg toegepas en gefmplementeer word, die kli

maat in die skoal nadelig te befnvloed nie maar 

eerder verbeter. 

* Eenvoudigheid 

Die beheerstelsel moet deur aile persone ver

staan word. Sodoende sal onbetrokkenheid, on

duidelikheid en uiteindelike frustrasie vroeg 

tydig teengewerk word. 

* Deelname 

Wanneer personeel by die beheerproses betrek 

word, word weerstand daarteen selden werklik 

heid. 

* Doelwitbeheer 

Afgesien van deelname aan doelwitformulering en 

ontwikkeling van standaarde, weet deelnemers ge-
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woonl ik vooraf wat die vergoeding sal wees as 

doelwitte en standaarde bereik kan word. Dit 

is dus h hulpmiddel vir die motivering van per

son eel 

* Reaksie op inligting 

Reageer vinnig op inligting wat beskikbaar raak. 

Korrektiewe optrede wat op grand van verouderde 

inligting plaasvind, kan tot verdere probleme 

1 e i. 

* Korrekte gebruik van beheer 

Beheeruitoefening moenie as strafmaatre~l gebruik 

word nie. Indien dit wei gedoen word, zs die ge

volge dikwels teenproduktief. Personeel sal zn 

sulke omstandihede die beste voet voorsit en dik

wels vals inligting deurgee. 

* Uniekheid van elke beheerstelsel 

Beheerstelsels moet vir h bepaalde situasie ant

werp word en by die omstandighede van die skoal 

aanpa s. 

* Selfaanpassing 

Beheer moet selfaanpassing beklemtoon. Hiermee 

word bedoel dat die onderwysleier net vir aan

passings verantwoordelik sal wees as die werker 

nze oar die kennis of gesag beskik nie. Sodoen

de word die personeeLlid met verantwoordelik

heid beklee wat hy kan hanteer, en word hy as h 

probleemoplosser geskool. 

Beheeruitoefening is h betreklik eenvoudige proses, 

maar die doeltreffende toepassing daarvan verg groat 

vaardigheid, insig en vindingrykheid van die onder

wy s 1 e i e r, sad at d i t n i e die k 1 i rna at in die sk o o 1 be-

lemmer nie. Doeltreffende beheeruitoefening is dus 

noodsaaklik om h effektiewe klimaat in die skoal 

te skep. Die onderwysleier moet deur sy beheeruit

oefening h aangename werkklikmaat skep waarin perso-
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neel en leerling h ho~ mate van werkstevredenheid 

en produktiwiteit ondervind. 

3. 2. 10 SAMEVATT ING 

Daar is aangetoon dat daar verskillende bestuurs 

handel inge bestaan wat 'n invloed uitoefen op die 

o n i sa s i e k 1 i ma a t in d i e s k o o 1 en d a t d i e s k o o 1 

hoof h definitiewe rol te speel het as klimaat 

leier in die skoal. Hoe die skoolhoof as klimaat

leier hierdie bestuurshandelinge in die skoal gaan 

t oepa s en impl ementJeer ~ sa 1 die kwa 1 it ei t van die 

klimaat in die skoal bepaal. Soos wat Easson, 

Niemann en Vander Westhuizen (1986:495) dan oak 

noem, is klimaatskepping nie 'n enkel gei'soleerde 

hand e 1 in g n i e , ma a r imp 1 i s e e r d i t j u i s d i e in funk 

sietreding van verskeie ander bestuurswette. Om 

'n organisasieklimaat te ep waar opvoedende on 

derwys tot sy reg kom, moet die skoolhoof voort

durend besluite neem, probleme oplos, delegeer, 

motiveer, kommunikeer, evalueer en korrektief 

optree. Dit moet hy doen met die nodige grasie, 

aanvoeling en empatie ten einde die goeie bedoe 

lings van die skoolhoof kan weerspie~l. 

3.3 ONDERRIGFAKTORE WAT 'N ROL SPEEL IN ORGANISASIEKLI
MAATSKEPPING 

3.3.1 INLEIDING 
Daar is nie net determinante wat slegs op die skoal 

hoof van toepassing zs zn die skepping van h guns 

tige klimaat in die skoal nie, maar oak op die per

soneel en leer] inge wat aan die skoal verbonde is. 

Hierdie faktore medebepaal die kwaliteit van die 

k 1 i ma a t i n d i e s k o o 1 . So o s in d i e v o or a f g a and e 

aangedui is moet die skoolhoof die geleentheid skep 

vir die personeel en leerlinge om hulle behoeftes 

in die skoal te bevredig. Volgens Fox (1973:73) 

is daar onderrigfaktore wat net so 'n belangrike 

rol speel in die skepping van 'n positiewe klimaat 

in d i e sk o o 1 . Vervolgens sal daar nou aandag ge 
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skenk word aan die onderrigfaktore en waaraan dit 

moet voldoen om 'n positiewe invloed op die kl imaat 

in die skoal uit te oefen (vgl. Fox, 1973:73-81). 

Die vraag word dus gestel hoe hierdie onderrigfak

tore hulle vergestalt In 'n skoal waarin daar 'n po

sitiewe klimaat heers. 

3.3.2 GELEENTHEDE VIR EFFEKTIEWE LEERAKTIWITEIT (Vgl. 4.3.2) 

Wanneer leer] inge van voldoende leergeleenthede 

voorsien word, raak hulle aktief betrokke in die 

leerproses en motiveer dit hulle om leeraktiwitei

te suksesvol deur te voer. Elke nuwe leeraktiwi

teit wek die belangstelling van die leerlinge en 

rig 'n uitdaging tot die leerlinge, wat hulle dan 

ook gewoonlik aanvaar. Hulle toon die vermo~ om 

hulle kennis en vaardighede effektief toe te pas 

in nuwe leeraktiwiteite en situasies. Die kurri-

kulum moedig hulle aan om aktiewe deelnemers aan 

die leerproses te wees, en elke nuwe leergeleent

heid word met vertroue en entoesiasme aangepak, 

omdat die leerlinge weet daar is belangstellende 

opvoeders om hulle by te staan indien hulle voor 

h probleem of struikelblok te staan sou kom. Tus

sen opvoeder en opvoedel ing is daar dus voortdurend 

doeltreffende kommunikasie. 

Die skoolhoof en ander lede van die topbestuur werk 

saam met die personeel om effektiewe leergeleenthe

de te skep. Hulle deel hulle idees met mekaar en 

gee dit deur na die personeel. Deur middel van 

personeelvergaderings, vakvergaderings en klasbe

soek is hulle op 'n kontinue wyse besig om hulp en 

leiding aan die personeel te gee. Personeel word 

aangemoedig en ondersteun in hulle pogings om ef

fektiewe leeraktiwiteite daar te stel. Die pogings 

van die personeel word op h kontinue basis ge~va

lueer en terugvoering word gegee. Omdat die per

soneel die gevoel ervaar dat hulle ondersteun word 

in hulle pogings en daar waardering voor Is, IS 
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hulle voordurend besig om nuwe benaderings en meto 

des vir doeltreffende geleenthede vir effektiewe 

leeraktiwiteite te ondersoek. Die personeel 1s 

daarop ingestel om die ouers en gemeenskap aktief 

te betr by die ontwerp van leergeleenthede. Die 

ouers is positief ingestel op die pogings van die 

skool om effektiewe leergeleenthede vir die leer

linge te skep en ondersteun die pogings van die 

skool. 

INDIVIDUELE PRESTASIEVERWAGTINGS (Vgl. 4.3.1) 

Die feit dat elke mens uniek is en dat vermo~ns 

van leerling tot leerling verskil, word erken. 

Daarom is die prestasieverwagtings redelik, buig

saam, realisties en maak dit voorsiening vir in

dividuele verskille. Verskillende standaarde v1r 

verwagtings word gestel en beloon. Individue word 

dikwels ontmoedig, omdat daar die voorsiening ge

maak word vir individuele verskille nie. Omdat ver

wagt ings verski 1, mag daar 'n tendens v.rees om minder 

as die maksimum prestasie te verwag. Hoewel ver 

skille erken word, moet dit nogtans die maksimum 

uitdaging aan die gemotiveerde individu bied. Die 

skool moet in staat wees om met toetrede die stan

daard van die individu te bepaal en daarvolgens die 

aktiwiteite wat stimulerend en relevant van aard 

is te beplan. 

Die skoolhoof en topbestuur maak voorsiening vir 

individuele prestasieverwagtings vir alma] in die 

skool. Hulle dra sorg dat daar nie onrealistiese 

verwagtings gestel word nie en dat die verwagtings 

wat wel gestel word binne die bereik van elkeen is. 

Die verwagtings word bepaal in ooreenstemming met 

die vermo~, belangstelling, aanleg en potensialitei 

te van elke individu. By die delegering van werk 

saamhede word daar dus rekening gehou met die indi-

vidualiteit van elke individu. Die topbestuur is 

verder op hoogte van die nuutste vaardighede en 

metodes wat geld v1r individuele onderrig van leer 
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1 inge asook wat bet ref die opleiding en ontwikkel ing 

van personeel. 

Die leerlinge is in kompetisie met hulleself eerder 

as met ander. By die leerlinge is daar ook die ver

troue dat daar volwassenes is wat in hulle as in 

dividue belangstel en sal luister na hulle versoe

ke om persoonl ike onderrigprogramme. Die leer] inge 

is ook in staat om hulle eie sterk en swak punte te 

identifiseer. 

Die personeel beskik oor die vaardighede om die in

dividuele behoeftes van die leerlinge te identifi 

seer en daarin te voorsien. Hulle stel redelike en 

realistiese verwagtings aan die leerlinge wat aan 

hulle sorg toevertrou is, en span saam om nuwe vaar

dighede vir individuele onderrig te identifiseer 

en t e imp 1 em en t e e r . 

Die ouers dra kennis van die individuele verskille 

wat by hulle kinders voorkom, ondersteun dit en pas 

hulle prestasieverwagtings van hullA kinders dien

ooreenkomstig aan. Verder vertrou en aanvaar die 

ouers dat die skoolprogramme en aktiwiteite voor

siening maak vir die individuele verskille wat by 

kinders voorkom en kommunikeer hulle dikwels vrylik 

met die onderwyspersoneel oor die verwagt ings wa t 

hulle vir hul kinders koester. Ouers verskaf inlig

ting aan die onderwyspersoneel wat laasgenoemde be 

hulpsaam kan wees in die stel van realistiese ver 

wagt ings. 

'N VERSKEIDENHEID VAN LEERSITUASIES (Vgl. 4.].2) 

h Verskeidenheid leeromstandighede en leersituasies 

word deur die skoal aan die leerlinge en opvoeders 

voorsien. Dit vermy 'n enkele standaard wyse van 

onderrig (byvoorbeeld die lesingmetode en klasgroot 

te). Die omgewing stimuleer beide die opvoeders en 

leerlinge om in 'n oop en simpatieke wyse met mekaar 

in wisselwerking te tree. Aan leerlinge word die 



vaardighede en uitrusting g ee om op hulle e1e In 

ligting te versamel en te verwerk. Leerli e kan 

onafhanklik met hulle idees woeker en die opvoeder 

gebruik as 'n bran, op diesel ide wyse as wat boeke, 

biblioteke, films en ander bronne benut word. Hulp 

is nie net verkrygbaar van die opvoeder n1e maar 

oak van ander leerlinge en lede of instansies van 

die gemeenskap byvoorbeeld h besoek aan h brandweer

stasie, dieretuin, poskantoor, museums en ander. 

Die leeromgewing is dus nie beperk tot die skoolge 

bou nie maar brei oak uit na die gemeenskap. 

Vir die bestuurspan van die skoal is dit belangrik 

dat leeromstandighede, leersituasies en wyses van 

onderrig afgewissel word, en erken daarom die be

staan van h verskeidenheid leeromstandigh e binne 

sowel as buite die skoal. Verskeidenheid eerder 

as gelykvormigheid word ondersteun. Hulle sien toe 

dat daar voorsiening gemaak word vir spesialiseer

de leeromgewings vir leerli met leerprobleme san

der om hulle uit te sluit van kontak met die res van 

die skoal. 

Indien die behoefte daarvoor bestaan, verander die 

leerlinge die leeromgewing as die een leeromge 

wing nie in die behoefte voorsien nie word n ander 

probeer, hetsy binne of buite die skoal. 

Die personeel laat die leerlinge binne perke h vry

heid van keuses toe met betrekking tot die verskil

lende leeromgewings wat daar bestaan. Hulle respek 

teer en moedig verskillende style en benaderings 

aan, en verskaf alternatiewe leergeleenthede afhan

gende van die leerlinge se verskillende vlakke van 

ontwikkeling. Die ouers toon n bereidwilligheid om 

hulle kinders te help keuses maak uit die verskil

lende leeromgewings wat aansluiting vind by hulle 

eie waardes en lewenstyl. Verder is die ouers be

hulpsaam met die verskaffing van leergeleenthede in 

die gemeenskap en besef dat leeraktiwiteite orals 
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plaasvind waar die leer] ing hom bevind en dat dit 

nie altyd onder beheer van die skool hoe[ te staan 

nie. 

'N PLOOIBARE KURRIKULUM (Vgl. 4.3.2) 

Dit verskaf h groot verskeidenheid inhoudelike keu

ses v1r die leerlinge. Die veronderstelling is 

dat n1e aile leerlinge in die klas of groep die

selfde inhoudelike behoeftes het of dat alle leer

linge teen dieselfde tempo leer nie. Buitekurriku

l&re aktiwiteite moet tot die beskikking van aile 

leerlinge wees en moet voortdurend aangepas word 

by die veranderde behoeftes van die leerlinge. 

Formele en gelyke geleenthede word aan alma] in 

die skool voorsien om deel te neem aan die kurriku

l&re en buitekurrikul&re aktiwiteite en behoort nie 

te voorsien in slegs die behoeftes van h uitgesoek

te en gereelde presterende groep uitblinkers nie. 

In so 'n s i t u a s i e wa a r g e 1 y k e g e 1 e en t h e de v i r a 1 -

mal teenwoordig is, sien die leerlinge, onderwys

personeel en ouers die skool as 'n plek waar leer

ervarings opgedoen opgedoen word om in die behoef

tes van elkeen te voorsien en ervaar hulle dus die 

skool as h aangename plek. Elkeen het h wye reeks 

geleenthede om sukses te behaal in die akademie en 

persoonlike belangstellingsvelde, binne sowel as 

buite die skool. Daar word voortdurend gelet op 

die veranderde behoeftes, belangstellings en leer-

tempo van individuele leerlinge. Geleenthede vir 

buitekurrikul&re leerervarings word deur die jaar 

aan aan die leerlinge voorsien. Pogings word aan

gewend om die beskikbare bronne (menslike sowel as 

fisiese) binne die gemeenskap te benut om die op

voedkundige geleenthede vir die leerlinge uit te 

bou. 

3.3.6 GESKIKTE STRUKTURE WAT AANPAS BY DIE LEERLING SE 
RYPHEID EN ONTWIKKELINGSVLAK (Vgl. 4.].2) 

Die doel van die skool is om werksaamhede, program

me aktiwiteite en geriewe so te antwerp dat dit in 



ooreenstemming is met die voortdurende veranderde 

intellektuele, sosiale en fisiese ontwikkeling van 

die leerlinge. Dit bring mee dat die opvoeder ken

nls sal moet dra van die groei en ontwikkelingsta

dia van die kind sowel as van die beginsels wat geld 

v1r elke ontwikkelingstadium. 

Die skoolhoof en sy bestuurspan let daarom voort 

durend op die veranderde strukture in die kind se 

ontwikkeling na volwassenheid. Hulle sal seker 

maak dat leer] inge nie in situasies geplaas word 

wat vereiste aan hulle sal stel wat bo hulle vlak 

van ontwikkeling 1s n1e. Daarom sal die skoolhoof 

voortdurend leiding gee in die skoal se pogings om 

programme te ontwikkel wat in ooreenstemming is met 

die kind se ontwikkeli svlak. Deur die vordering 

van elke leerling noukeurig dop te hou en doeltref

fende evaluering toe te pas, 1s die personeel daar

toe in staat om enige afwyking of probleem betyds 

te identifiseer en vroegtydig reg te stel. 

3.3. 7 REeLS (Vgl. 4.3.2) 

3.3.8 

By die proses waardeur skoolreels en regulasies vas

gestel word, sowel die opvoeder en die leerling 1s 

betrokke. Reels en regulasies is duidelik, redelik 

en word deur alma] vir wie dit geld as noodsaaklik 

ges1en. Alma] wat daardeur geraak word, het die 

geleentheid om insette te lewer. Die reels en re

gulasies word deur almal gerespekteer en werk nie 

beperkend in op die aktiwiteite wat die leerlinge 

se groei en ontwikkeling asook die personeel se 

werkstevr enheid nadelig kan beinvloed nie. 

1N VERSKEIDENHEID BELONINGSTELSELS (Vgl. 4.].2) 

Geleenthede word aan leerlinge en personeel voor

sien om hulle ego-behoeftes te bevredig. Leerlinge 

word gehelp om h persoonlike indentiteit te ontwik

kel en word voorsien van geleenthede vir groei en 

ontwikkeling, prestasie, verantwoordelikheid en 

erkenning. Ontwikkel ing van vaardighede, bekwaam-
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hede en houdings word as belangrik beskou. Straf-

maarte~ls moet deur die skoal beperk word en 

positiewe versterking van effektiewe en korrekte 

gedrag word beklemtoon. Beloningsisteme is ge

baseer op die feit dat sukses goed is vir die 

leerlinge en personeel se soeke na selfaktualisering 

en dat mislukking destruktief van aard is. Hierdie 

behoeftes aan prestasie en erkenning van elke indi

vidu word raakgesien en h verskeidenheid beloning

sisteme word daargestel sodat sowel die leerlinge 

as die opvoeders produktief en suksesvol kan wees 

3. 4 FISIESE FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL IN ORGANISASIEKLIMAAT
SKEPPING (Vg. 4.3.3) 

Die skoolomgewing het 'n geweldige vormende invloed 

op gebruikers daarvan. Winston Churchill het by 

geleentheid gese: "We shape our dwellings and 

then our dwellings shape us" (Gorton, 1976:145). 

Hieruit kan afgelei word dat die fisiese omgewing 

waarin die mens werk 'n defnitiewe invloed het op 

dit wat die mens doen en hoe hy voel. 

Dit befnvloed die onderrig deur die personeel, die 

kommunikasie, dissipline, werktevredenheid, produk

t i w i t e i t en u i t e i n de 1 i k d i e k 1 i rna a t i n d i e s k o o 1. 

'n Skoal wat deegl ik in stand gehou word en wat oar 

al die nodige fisiese fasiliteite binne en buite 

die skoal beskik, 1s die plek waarvoor mense om-

gee. So 'n skoal het 'n positiewe en besielende in

vloed op die mense in die skoal en skep 'n aangename 

atmosfeer 1n die skoal. Die leerlinge is oak meer 

bereid om te help om die omgewing van die skoolterrein 

netjies te hou. Aan die anderkant het 'n skoal wat 

nie goed in stand gehou word en h netjiese indruk 

op mense maak nie, die teenoorgestelde uitwerking 

op mense as wat 1n die voorafgaande bespreking aan

gedui 1s. Dit plaas 'n demper op die atmosfeer 1n 

die skoal en het nie 'n opbeurende en besielende in

vloed op die mense binne die onversorgde en slordige 
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skoal n i e. Trouens, die mense wat betrokke zs by 

die skoal verloor hulle belangstelling, lojaliteit 

en trots in die skoal. 

Volgens Fox (1973:16; 90-92) is daar hoofsaaklik drie 

fisiese faktore wat 'n invloed uitoefen op die klimaat 

in die skoal: 

3.4.1 VOLDOENDE HULPMIDDELS EN GENOEGSAME HULPBRONNE 
(Vgl. 4.3.3) 

Dit sluit in aile hulpmiddels en bronne wat doel

treffende opvoedende onderwys bevorder. Die skoal 

wat voorsien is van hierdie hulpmiddels en bronne 

ondersteun die personeel en leerlinge deur geskik 

te lokale, laboratoriums, meubels en uitrusti 

skryfmateriaal, handboeke en ander noodsaakl ike 

uitrusting en toebehore beskikbaar te stel. Daar 

moe t b ekwame opvoeders aanges tel word wa t in die 

leerlinge se behoeftes sal kan voorsien. Bronne 

uit die enskap moet voorsien word sodat die 

leerlinge voordeel kan behaal uit die leergeleent

hede in die gemeenskap, byvoorbeeld opvoedkundige 

uitstappies. Onderri leeraktiwiteite behoort nie 

gewys1g te word as gevolg van die vermoe om hulp

middels en hulpbronne te bekom nie. Hulpmiddels 

en hulpbronne moet maklik beskikbaar gestel kan 

word aan die personeel. ~ Tekort aan hulpmiddels 

en hulpbronne kan tot frustrasie onder die personeel 

lei, en~ ongemotiveerde personeelkortps tot ge 

volg he wat min werkstevredenheid ervaar. Die 

onderwysleier moet dus leiding gee in die bevoorra 

ding van die skoal en planne inisieer om hulpmiddels 

en hulpbronne aan die personeel beskikbaar te stel. 

3.4.2 'N ONDERSTEUNENDE EN EFFEKTIEWE LOGISTIEKE STELSEL 
VOORSIEN LV DIE VOLGENDE (Vgl. 4.3.3) 

goed opgeleide en bekwame onderwyskorps 

doeltreffende hulpmiddels en hulpbronne 

maklik beskikbaarstelling van die hulpmiddels en 

hulpbronne sander onnod e vertragings 

doeltreffende dienste, versorging, onderhoud, 

aankope, begroting en ander administratiewe dien

ste 



'n doeltreffende kommunikasieprogram sodat op

voeders en leerlinge presies kan weet wat hulle 

van die skoal se logistieke stelsel kan verwag. 

Ook hier moet die onderwysleier die nodige leiding 

neem en toesien dat daar ~ doeltreffende en effek

tiewe logistieke stelsel in die skoal sal bestaan wat 

~ bydrae n ]ewer in sy p ings om~ positiewe kli

maa t in die skoal t e skep. 

3.4.3 GESKIKTHEID EN AANTREKLIKHEID VAN DIE SKOOL SE 
FISIESE UITLEG EN TOEGERUSTHEID 
(Vgl. 4.].]) 

Sorg moet gedra word dat die ool en terrein aan-

treklik vertoon om die gevoel van trots by alma] te 

wek. Dit moet v1r alma] aangenaam wees om in die 

skoolgeboue of buite op die terrein te wees, en elk

een moet insette ]ewer om dit aantreklik en aange

naam vir die oog te maak. Die geboue moet voldoen

de ruimte h@, die terrein moet netjies vertoon en 

~ goeie indruk skep by die besoekers. Ve r be

hoort die terrein ook voorsiening te maak vir vol

doende ruimte, vir fisiese en ontspanningsaktlwitei-

te. Die ool moet deur alma] netjies in stand ge-

hou word en 'n sieraad wees Vll, die gemeenskap waarin 

dit staan. Die skoal moet dus deur alle betrokkenes 

as~ aangename en aantreklike plek beleef word. 

3.5 ALGEMENE FAKTORE WAT DIE ORGANISASIEKLIMAAT BEPAAL 
(Vgl. 4.3.4) 

Volgens Halpin (1966:145 160) 1s daar ~ verdere agt 

algemene faktore wat organisasieklimaat bepaal. Die 

eerste vier faktore word bepaal en beYnvloed deur die 

houdings, rag en optredes van die personeelkorps, 

terwyl die laaste vier faktore bepaal en bei'nvloed 

word deur die gedrag, houding en optrede van die on

de rwy s lei e r. 

3. 5. 1 BETROKKENHE ID 

Volgens Owens (1970:177) verwys betrokkenheid na die 

mate waarin die personeelkorps aktief betrokke is om 



die doelwitte van die skoal te bereik. Dit 1s nood

saaklik dat die onderwysleier dit altyd in gedagte 

sal hou dat elke personeellid die geleentheid moet 

kry om bydraes en insette te lewer sodat hy die ge

voel van betrokkenheid en "ek hoort hier" kan ervaar. 

Sulke geleenthede moet die onderwysleier doelbewus 

skep. Wanneer die personeel die gevoel ervaar dat 

hulle nooit die geleentheid kry om insette te lewer 

n1e, verander hulle na n onbetrokke, ongemotiveerde 

personeelkorps wat die organisasieklimaat nadelig 

kan beinvloed. Wanneer die onderwysleier nie doel

bewus geleenthede vir die personeel skep om insette 

te lewer nie, word hulle inisiatief en kreatiwiteit 

hulle ontneem. Elke betrokkene moet ervaar dat hy 

hoog geag word en dat daar na hom geluister word. 

Personeel wat wei die geleentheid kry om insette te 

1 ewer, 1 s trots op die skoal, 1 ojaal en ervaar 'n 

groat mate van werkstevredenheid. Hulle geniet dit 

om saam met mekaar te werk, vul mekaar aan en is 

intoesiasties oar dit wat hul beroep van hulle eis. 

3.5.2 ROMPSLOMP EN PAPIERBOERDERY 

Dit is die mate waarin die personeel reels, papier

werk en administratiewe pligte as onnodig en hinder

lik beskou. Die personeel beleef dit as faktore wat 

inbreuk maak op die doeltreffende onderrig in die 

skoal (Halpin, 1966:150). Die personeel voel dat 

die onderwysleier hulle oorlaai met werk wat nie reg

tig n doel dien nie - hy hinder hulle eerder in die 

uitvoering van hulle taak. Te vee] vergaderings en 

besprekings wat nie 'n doel dien nie word gehou, pa

pierboerdery wat baie tyd in beslag neem en die on

nodige duplisering van werk is maar enkele faktore 

wat tot groat ontevredenheid en frustrasie aanlei

ding kan gee. 

Die onderwysleier moet dus seker maak dat hy nie 

die personeel se prim~re taak, naamlik opvoedende 

onderwys, bemoeilik nie deur seker te maak dat hy 

sy personeel "besig hou" of inperk met take en 
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pligte wat sal verhinder dat gestelde doelwitte be

reik sal word. Rompslomp en papierboerdery het dus 

beslis 'n negatiewe invloed op die klimaat in die 

skoal. 

3.5.3 ESPRIT DE CORPS 

Dit gaan hier om die waarneembare moreel of span

gees van die groep. Halpin (1966:151) dui aan dat 

person eel wa t 'n posit i ewe spangees dee] van men ing 

is dat hulle behoeftes bevredig word en terselfder-

tyd h ho~ mate van werkstevredenheid ervaar. Wanneer 

die onderwysleier dus aandag aan die korpsgees van 

die personeel en leerlinge gee, erken hy die bestaan 

van hulle individuele behoeftes. Sodra hy dit dan 

sy taak maak om in die behoeftes te voorsien, bou 

hy oak aan die korpsgees en die klimaat in die skoal, 

wa t n o u e band e t o on me t d i e 11 e s p r i t de c or p s 11 
• 

De Wet (1981:191) noem 'n aantal riglyne wat die on

derwysleier kan volg om n gesonde moreel en korps

gees In die skoal te bevorder: 

Laat die personeel voel dat daar vertroue In hulle 

gestel word. 

Boesem vertroue In deur die personeel bewus te 

maak van hulle bekwaamhede. 

Gee geleentheid om probleme self op te los. 

Laat hulle altyd voel hulle is dee] van h span. 

Moenie n vreesaanjaende atmosfeer van mededinging 

tussen die personeel skep om te kyk wie die beste 

presteer nie. 

Moedig die personeel aan om idees met mekaar te 

dee] en om saam te beplan. 

Sorg dat elkeen n gevoel van eiewaarde het en n 
plek het om val te staan. 

Laat alma] besef dat hulp altyd op aanvraag be

skikbaar is. 
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Gee erkenning v1r goeie werk wat gelewer word. 

Werk daagl iks aan die skep van gesonder onder

linge verhoudings. 

Ten einde die samewerking van die personeel te ver

kry en hulle as n span te laat saamwerk om n gemeen

skaplike doelwit te laat bereik en n gesonde atmos

feer van samehorigheid onder die personeel te ver

kry, moet die onderwysleier hierdie taak met die no

dige entoesiasme, vuur, besieling, empatie, wysheid 

en insig opneem. 

INTIMITEIT (KOHESIE) 

Dit is die gevoel van tevredenheid wat die personeel 

ondervind wanneer hulle tydens informele en sosiale 

geleenthede met mekaar verkeer (Halpin, 1966:151). 

Hierdie faktor beskryf n sosiale-behoeftebevrediging 

wat nie met taakuitvoering geassosieer hoef te word 

n1e. Dit kan dus gesien word as die graad van same

horigheid wat onderling tussen die personeel bestaan. 

Fox (1973:8) se die volgende hiervan: "This quality 

is measured by the person's feeling towards the school. 

Members should feel a part of the school. They want 

to stay with it and have a chance to exert their In

fluence on it 1n collaboration with others." 

3.5.5 SOSIALE AFSTAND 

Die verwys na die afsydigheid 1n teenstelling met 

die openheid van die skoolhoof. Die gedrag van die 

skoolhoof word as formeel en onpersoonlik bestempel. 

Hy "werk volgens die boek", en verkies om leiding te 

gee deur reels en beleid eerder as om op n informe

le en van-aangesig-tot-aangesig-wyse met die perso

neel te onderhandel. Hoy en Miskel (1982:187) be

weer dat indien reels en beleid streng neergele word 

en die skoolhoof bepaal dat dit nooit bevraagteken 

mag word nie, werk dit negatief 1n op die houding en 

gesindheid van die personeel teenoor die skoal. So 

n skoolhoof hou n afstand tussen hom en die perso

neel, en di t kan oak die korpsgees nadel ig raak. 
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3.5.6 TAAKGERIGTHEID 

Hoe meer die onderwysleier taakgerig zs, hoe meer 

sal hy aandri op grater produktiwiteit. Die on-

derwysleier is strengvoorskriftelik en beheeruitvoe

ring speel n belangrike rol. Sy kommunikasie is ge

woonlik in een rigting en hy is nie sensitief vzr 

terugvoering van die nt van die personeel nie. 

Hierdie oordrewe taakgerigtheid kan die klimaat in 

die skoal nadel ig bei'nvloed, en wanneer die mens in 

die uitvoering van take misgekyk word, is die kanse 

op die skepping van 'n gesonde kl imaat in die skoal 

minimaal. Die skoolhoof kan sob ep wees met die 

uitvoering van take dat hy die bestaan van die mens 

in die organisasie misken. 

3. 5. 7 DRYFKRAG 

Hier is die dryfkrag of dinamiese gedrag van die 

skoolhoof ter sprake, waarmee hy n voorbeeld van 

hardwerkenheid stel. Deur die voorbeeld wat hy stel, 

motiveer hy die personeel tot hoer produktiwiteit en 

werkstevredenheid. Hy rus nie op sy louere terwyl 

die personeel die werk doen nie, en verwag oak nie 

van die personeel om meer te doen as wat hy self 

doen nie. Ten spyte daarvan dat s6 n skoolhoof taak 

orienter zs, vind die personeel hom aangenaam 

en aanvaarbaar en het hulle baie vertroue in hom. 

Hoy en Misket (1982:187) dui dan ook aan dat son 

skoolhoof besondere moeite sal doen om die personeel 

van hulp te wees. 

3.5.8 BEDAGSAAMYEID 

Dit is die mate waarzn die skoolhoof sy bedagsaam

heid teenoor die personeel en leerlinge betoon en 

word gekenmerk deur die neiging van die skoolhoof 

om die betrokkenes op 'n menslike en simpatieke wyse 

te hanteer. Die skoolhoof behandel die personeel 

en leerlinge op n waardige wyse en openbaar op te 

besorgdheid teenoor hulle. Hy staan hulle by met 



probleme en het baie empatie vir hulle. Hierdie 

besorgdheid van die skoolhoof word deur die perso

neel en leerlinge aangevoel en laat hulle goed voel 

(Owens, 1981 :196). 

Volgens Fox (1973:8-9) wil die mens In die organi

sasie voel dat daar vir hom as mens omgegee word. 

Selfs al maak hulle foute en word daar nie met hul

le saamgestem nie, moet hulle nag steeds voel dat 

die skoolhoof besorg is oar hulle. Net so verwag 

die skoolhoof dat die personeel bewus moet wees van 

die druk waaronder hy werk. Indien so n wedersydse 

respek, besorgdheid en bedagsaamheid by alma] In 

die skoal teenwoordig is, moet dit n besliste bydrae 

]ewer tot die skepping van n gunstige organisasie

klimaat in die skoal. 

3. 6 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

Daar is aangetoon dat die skoolhoof oak klimaatleier 

IS en dat hy deeglik kennis moet neem van die determi

nante wat 'n rol speel by organisasiekl imaatskepping 

in die skoal. As klimaatleier word daar dus hoe eise 

aan hom gestel en die wyse waarop hy hierdie determi

nante in die skoal gaan bestuur, sal sy sukses as kli

maatleier bepaal. Sander 'n gunstige klimaat in die 

skoal kan opvoedende onderwys nie plaasvind nie. Kli

maatskepping is nie 'n geisoleerde handeling nie, maar 

imp 1 i s e e r j u i s 'n i n funk s i e t red i n g van v e r s k e i e b e s t u u r s -

vJette. Om 'n organisasieklimaat te skep waar opvoeden

de onderwys tot sy reg kom, moet die skoolhoof hier-

die determinante voortdurend in gedagte hou en alles 

in die stryd \<lerp om te beantwoord aan die hoe eise 

wat dit aan hom gaan stel. Aan hierdie eise moet 

hy voldoen met die nodige grasie, aanvoeling en In

voeling ten einde die goeie bedoelings van hom as 

skoolhoof te kan weerspieel. 

Samevattend kan die determinante van organisasiekli

maatskepping skematies soos volg voorgestel word; 
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RESULTAAT 

~ Skoal met ~ positiewe en gesonde atmosfeer en klimaat 
waar almal dit aa enaam vind om te werk en waar 

opvoedende onderwys tot sy reg kom. 

T 
DOEL VAN ORGANISASIEKLIMAAT 

* Produktiwiteit 
* Werkstevredenheid 

i 
I DETERMINANATE VAN ORGANISASIEKLIMAATSKEPPING 

/ / ~ ~~ 
IBESTUURSFAKTORE,,ONDERRIGFAKTOREIIFISIESE FAKTOREI ~NE FAKTOREI 

*Besluitneming 
*Probl eemopl ossing 
*Del egering 
*Verhouding-

stigt ing 
*Leidinggewing 
*Mot ivering 
*Kommnikasi e 
*Konfl ikhantering 
*Beheeruitoefening 

*Geleenthede vir 
effektiewe leer
akt iwi tei te 

*Individuel e 
prestasi ever
hBgt ings 

*Verskcidcnheid 
1 eersituasi es 

*n Pl ooibare 
kurrikulum 

*Neergel egde 
reels 

*n Verskeiden
heid bel oning

stclsels 

*Voldoende hulp
middels en ge
noegsame bronne 

*n Ondersteunende 
en effektiewe lo
gi st i eke st el sel 

*Antrekl ikheid en 
en geskiktheid 
van skoal se 
fisiese uitleg 
en toegerust
heid 

*Bet rokkenheid 
*Ronpsl anp 

en papi erboerdery 
*Esprit de corps 
*Int imi tei t 
*Sosial e af stand 
*Taakgerigtheid 
*Dryfkrag 
*Bedagsaanheid 

F i u r 3 . 3 D i e de t e r min an t e van organ i sa s i e k 1 i ma a t s k e p p i n g 

Ten einde aan hierdie eise te kan voldoen, sal dit 

noodsaakl ik wees vir die skoal hoof orrin model vir 

o nisasieklimaatskepping wat eie is aan die skoal, 

te antwerp. Vervolgens sal daar in Hoofstuk 4 aan 

dag g ee word aan die riglyne vir die antwerp van 

so 'n model vir organisasieklimaatskepping. 
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HOOFSTUK 4 

'N MODEL VIR DIE SKEP VAN 'N OOP ORGANISASIEKLIMAAT 

IN DIE SPESIAlE SKOOL 

4.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstukke IS daar aangedui dat 

die skoolhoof verantwoordelik gehou kan word vir die 

kl imaat in die skoal en vir die mate waarop die kl i

maat die produktiwiteit en werkstevredenheid van al

ma] In die skoal bei'nvloed. fly moet die skoal op so 

n wyse bestuur dat die skoal n aangename plek vir al

ma] sal wees waar alma] dit geniet en 'n groat mate 

van werkstevredenheid ervaar word. A s k 1 i ma a t 1 e i e r 

staan die skoolhoof sentraal in die totale handeling 

van klimaatskepping. Soos aangetoon (vgl 2.6) Is 

die klimaat in die skoal die resultaat van die inter

aksie tussen die werksaamhede in die skoal, program

me, prosesse, fisiese uitleg en die individue daarby 

b e t r o k k e . D i e fa k t ore of de t e r min an t e wa t I n h i e r d i e 

interaksie 'n bepalende rol speel in die skepping van 

n gunstige klimaat in die skoal en hoe die klimaatlei

er hierdie determinante behoort te hanteer en te imple-

menteer. Daar word dus besondere eise aan die skoal-

hoof in die spesiale skoal gestel. Alvorens besin kan 

word oar die taak van die hoof in die spesiale skoal 

en die onderrig en opvoeding van die verstandelik ge

stremde kind, is dit noodsaaklik om eers aandag te 

skenk aan die wesenskenmerke van die spesiale skoal en 

sy leerlinge. 

Volgens die Handleiding vir Gespesialiseerde Onderwys 

(T.O.D. 1988) is spesiale onderwys van 'n gespesiali

seerde aard wat ingevolge artikel 14 van goewerments

kennisgewing nommer R2029 van 12 November 1971 aan 

leerlinge gebied word wat nie dee] vorm van die spe

siale groep gestremde leer] inge wat deur Wet 41 van 

1957 gei'dentifiseer word nie, omdat verstandelik ge-
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stremde leerling opvoedbaar is. Leer] inge wat op spe-

siale onderwys aangewys is, is verstandelik gestremde 

1 e e r 1 i n g e wa t n a d i e men i n g van d i e D i r e k t e u r v a n 0 n -

de rwy s v e r s tan de 1 i k in so 'n ma t e van d i e me e rd e r he i d 

verskil dat hulle: 

* nie h gewone klas In h gewone skoal behoort by te 

woon n1e, omdat hulle nie voldoende voordeel uit 

die gewone onderrig in die normale gang van onder

wysverskaffing kan behaal nie maar nogtans opvoed

baar is; 

* in staat IS om voordeel uit h geskikte kursus van 

onderrig te trek; 

* spesiale onderrig nodig het om hulle aanpassing In 

en by die gemeenskap te vergemaklik. 

Deur middel van gespesialiseerde onderrig kan hierdie 

leerlinge in hulle ontwikkeling onder meer gelei word 

tot selfbeheersing en om selfonderhoudend en diensvaar

dig te word sodat hulle tot karaktervolle, nuttige en 

waardige mense In die samelewing kan ontplooi. 

Die uitkenning van hierdie groep leerlinge kan aan die 

hand van die volgende kriteria en gegewens geskied 

(T.O.D., 1985): 

* skolastiese vordering (die eerste en belangrikste 

kriterium) 

* prestasie in gestandaardiseerde skolastiese toetse 

* sosio-ekonomiese agtergrond 

* mediese inligting 

* persoonstruktuur soos deur ondersoek bepaal 

* resultate en aanlegtoetse 

* verstandsvermo~ (in die normale distribusiekurwe 

van die verstandelike vermo~ van die Blanke Skool

bevolking in die R.S.A. val hierdie groep leerlinge 

min of meer in die IK-groep 50 tot 80) 

Die belangrikste kenmerke van spesiale onderwys IS dat 

die kurrikulum en die spesifieke leerinhoude onafhank-
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lik en losstaande van enige ander soort skoal of kur

sus is en dat die onderrig in die kleiner klasgroepe 

In soh mate geindividualiseer word dat die leerling 

In die geleentheid gestel word om teen sy eie vermo~ 

en tempo te kan vorder. 

D i e g r o e p e r i n g van j u n i or en s en I or v e r s t and s g e s t r e md e 

leerlinge berus op ouderdom (Handleiding vir Gespesia

liseerde Onderwys, T.O.D. 1988): 

* Verstandsgestremde leerling van 12 Jaar en jonger 

staan bekend as junior verstandsgestremde leerlinge 

en ontvang hulle onderrig in spesiale klasse verbon

de aan primere skole. 

* Senior verstandsgestremde leerlinge IS ouer as 12 

1aar en ontvang hulle onderrig in spesiale skole 

waar ongeveer 50% van die beskikbare onderrigtyd 

aan beroepsgerigte praktiese vakke bestee word. 

Dit is die funksie en beleid van die Transvaalse On

derwysdepartement om doeltreffende onderwysfasiliteite 

daar te stel sodat elke leerling wat 'n provinsiale 

skoal besoek in die geleentheid gestel word om onder

wys in ooreenstemming met sy aanleg en intellektuele 

vermo~ns te kan ontvang. In die stelsel van gediffe

rensieerde onderwys word daar dus spesiale voorsiening 

gemaak vir leerlinge wat om een of ander rede as bui-

tengewoon getipeer kan word. Aangesien sulke leerlin-

ge nie binne die gewone klasverband genoegsame indivi

dualiseringsmoontlikhede gebied word nie, is daar be

sluit om vir die verstandelik gestremde leerlinge In 

spesiale skole voorsiening te maak. 

Vanwe~ die kompleksiteit en "andersheid" van die spe

siale skoal en die besonderse leerling waarmee daar 

in die spesiale skoal bemoeienis bemaak word, word 

daar eise aan die skoolhoof gestel wat sy pogings tot 

klimaatskepping tot die uiterste sal beproef. Indivi-

duele en geindividualiseerde onderwys, houdings teen-
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oar spesiale onderwys, die kurrikulum van die spesia 

le skoal wat bestaan uit olastiese en praktiewe rig-

tings in die skoal, die oolrooster, bevorderi van 

leerlinge, finansies, toetsing, klasse indeling, gedif 

ferensieerde onderrig en negativisme is maar enkele 

ezse wat aan die skoolhoof as klimaatleier gestel word. 

Daar word vervolgens aan spesifieke eise wat die ouers, 

skoolpersoneel en leerlinge aan die skoolhoof as kli

maatleier stel (Giessing, 1987:47). 

4.2 DIE BESONDERE ElSE VAN HOOFSKAP IN DIE SPESIALE SKOOL 

4.2 .1 DIE SKOOLHOOF EN DIE OVERS 

Volgens Jacobs (1985:1]2) is een van die take van h 

skoolhoof om ouers te oortuig dat "die skoal" 11 6ns 

skool 11 is. Hy moet alles in die stryd werp dat ouers 

nie "skoolvreemd 11
, sal wees of word nie. Die ideaal 

is dat aile ouers wat kinders in die ool het, be

trokke sal wees by die skoal (Hanson, 1979:34). Die 

praktyk het egter getoon dat baie min ouers opdaag 

vir byeenkomste wat deur die skoal gereel word. Die 

kontemporermoderne wereld se ouer wil nie betrokke 

wees nie en laat 1 iewer die opvoedi van die kind 

aan die skoal oar. Die ouer verwag van die skoolhoof 

om toe te sien dat alles by die skoal betreffende 

onderwys en opvoeding ordelik sal verloop, maar in 

die gesin word wat in die skoal gedoen word dikwels 

nze versterk en ondersteun nie. Verstandelik gestrem-

de leerli e 1s dikwels oak nag zn die gesinsverband 

kultureel en agogiesverwaarloosdes (Jacobs, 1981:50). 

Ouers is oak dikwels sku om met die hoof te kommuni

keer, omdat die hoof se houding en taalgebruik hulle 

verlore laat voel. Dit skep h atmosfeer wat die ou 

ers huiwerig maak om sake met die skoolhoof te be 

spreek en onderwysers word vir hulle geleerde teen

oorstaanders in plaas van medestaanders (Jacobs, 

1985:134). 

Ouers van die verstandelik gestremde leerling verlang 
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dikwels inligting van die skoolhoof. 'n Koue profes-

sionele houding kan egter die ouers wegdrywe in plaas 

van nadertrek, en uiteindelik is dit die leerling wat 

skade lei. Die ouer kan oak skaam wees om die skoal

hoof te besoek en is dikwels self n sukkelaar wat nie 

oar die vrymoedigheid beskik om die skoolhoof te spreek 

nie. Hierdie ouer bly altyd n buitestaander (Giessing, 

1987:56). Die skoolhoof moet dus altyd sy hart, ge

moed en deur vir ouers oopstel en voortdurend pogings 

aanwend om hulle te laat voel dat hulle vennote in 

die opvoedingsproses van hulle kinders IS. Persoon-

like kontak tussen die hoof en ouer IS essensieel. 

Die ouer en die skoolhoof verlang dat wedersydse kom

munikasie moet plaasvind. As die skoolhoof en die 

ouer nie persoonlike kontak het nie, is die kind die 

enigste skakel. Kommunikasie deur die kind is egter 

eensydig en kan maklik n skewe beeld van die skoal

hoof of die ouer gee (Garbers, 1981:72). 

Die skoolhoof moet weet wat die verwagtings van die 

ouer ten aansien van sy kind en sy skoal Is. Die 

praktyk toon egter dat ouers dit aan die skoal oor

laat om namens hulle te besluit wat goed is vir die 

kind. Wat die verstandelik gestremde kinders betref, 

blyk dit dikwels dat ouers aanvaar dat die skoal 

11wel sal weet wat om met hulle aan te vang 11 (Jacobs, 

1981 :54). 

Die skoolhoof moet hom nze as verhewe bo die ouers 

beskou ashy spanwerk van n positiewe klimaat in die 

skoal wil bevorder nie. Die skoolhoof moet te alle 

tye die ouers as rnense met waardigheid aanvaar en 

die wanverhouding wat mag bestaan, uitskakel. Dit 

op sigsel f 1 s 'n moei 1 ike taak wa t aan hom gest el 

word, want hy moet deur die heersende toestand van 

onbetrokkenheid breek. 

Vir die ouers moet die skoolhoof se bestuurshandelinge 

'n openheid as verwelkoming tot deelname wees waardeur 

hy hulle kind se nood met hulle kan bespreek, en oak 



Leiding aan hulle kan gee oor hulle aandeel aan die 

verligting van die kind se nood (Jacobs, 1985:1]6). 

Hulle moet saam kan besin, beplan en uitvoer ter wil 

le van die kind. h Deeglike kennis van die ouerge 

meenskap is noodsaaklik om korrek ten opsigte van 

ouers en leerlinge te kan optree. Die skoal en huis 

moet, agogies gesien, vennote wees ten opsigte van 

die opvoedingstaak. 

Die hoof is egter nie die en ste persoon wat by h 

skoal betrokke is nie. Die personeel van n skoal zs 

die mense wat nog nouer betrokke is by die kind. Hoe 

die skoolhoof sal optree, sal ook die sukses van die 

personeel se onderwys- en opvoedingshandelinge mede

b epa a 1. 

4.2.2 DIE SKOOLHOOF EN DIE PERSONEEL 

Dit zs h vereiste dat die hoof van n skoal die per 

soneel sal ken. Hy moet op hoogte wees van elkeen 

se vermoens, onderlegdheid en omstandighede. f-ly moet 

poog om die persoonlike geluk, arbeidsvreugde, roe

pi s- en beroepsvervulling van elke personeellid te 

bewerkstellig. Hy moet dus 'n klimaat in die skoal 

skep waar almal dit aangenaam sal vind om in te woon 

en te werk (Newell, 1978:182; Hoy en Miskel, 1982:125; 

Se iovanni, 1987:259). 

Die volgende kenmerke van h oop skoolklimaat word 

deur Hoy en Miskel (1982:181) aangetoon. 

* Die skoolhoof moet lei deur sy voorbeeld van hard 

werkendheid. 

* Die skoolhoof voorszen die struktuur en dui die 

rigt ing aan. 

* Die skoolhoof se handelinge behoort vertroue by 

die personeel en leerlinge te wek. 

Die personeel wat onder die leiding van die hoof op

tree, is self mense met hunkeringe wat dui op die 

verlange na sekerheid en gemoedsrus aangaande hulle 

aanvaarbaarheid as mense. Daarom moet die skoolhoof 



sy bestuurshandelinge so rig dat die personeel sal 

weet hulle word aanvaar as mede-opvoeders binne die

s e 1 f de span . D i e s k o o 1 h o of wa t d i e p e r s on e e 1 1 e de 

aanvaar soos wat hulle is en meen hulle benodig geen 

hulp of leiding nie, vergeet dat hulle oak noodheb

bende mense is (Jacobs, 1985:140). Hy moet hulle 

volwassenheid eerbiedig, maar steeds weet dat hy 

moet bydra tot hulle groeiende deelname aan die op

voedingstaak. Deur ondersteunende opleiding moet 

hy hulle versterk. 

Die skoolhoof bevind hom binne 'n situasie waar hy 

saam met ander moet meewerk om die opvoedingsdoel 

te verwesenlik. Die uniekheid en kompleksiteit van 

elke individu saam met wie hy moet werk is voorwaar 

'n uitdaging aan menseverhoudings. Verhoudingstigting 

is dus belangrik, want dit bepaal die werkgeluk en 

werkstevredenheid van die verskillende persone in 

die skoal. Die skoolhoof moet met elke persoon in 

die skoal 'n verhouding stig en die kwaliteit van 

hierdie verhoudinge wat hy stig, moet 'n bydrae lewer 

tot die skepping van h opvoedende atmosfeer, en dit 

is met so effektief as direkte onderrig aan die per

soneel (Bosh off, 1979:4 7). 

Dit 1s in die huidige tydsgewrig h aanvaarde feit 

dat die skoolhoof in die spesiale skoal nie tyd het 

om aileen al die administratiewe en organisatoriese 

funksies persoonlik uit te voer nie. Dit is nodig 

dat hy verantwoordelikhede sal delegeer (vgl. Neuhoff, 

1982:12). Neuhoff se in die verband: "Indien die 

hoof nie oordeelkundig delegeer in die spesiale skoal 

nie kan hy nie oorkoepelend beheer oar al die skoal 

s e a k t i r,.; i t e i t e e f f e k t i e f u i t o e f en n i e . 11 By d i e de 1 e -

gering van pligte in die spesiale skoal moet die 

skoolhoof altyd sy personeellede se vermoens en be

kwaamhede in gedagte hou. Die skoolhoof wat nie 

die personeel ken nie, kan take nie suksesvol dele-



geer n1e. Hy moet te aile tye die welsyn van die 

skoal en sy spesiale leerlinge op die hart dra, want 

deur suksesvol te delegeer, sal dit hom in staat stel 

om meer aandag t e gee a an b epl ann i ng, vernuwi ng en 

spanwerk. Die skoolhoof moet daarteen waak en nie 

onaangename take en minder aangename take te dele

geer n1e en die aangename take self te behou n1e. 

Delegering moet so plaasvind dat die personeel h ge

voel van waarde en deelname sal kry (Vander Westhuizen, 

1986:74). 

Die bestuurstyl van die hoof sal grootliks bepaal of 

hy besluite neem om die personeel "gelukkig" te hou 

en of hy besluite neem vir die welvaart van die skoal, 

met ander woorde die welsyn van die noodhebbende kind 

en die verligting van die nood (Jacobs, 1985:143). 

Daar kan skoolhoofde wees wat m1n deernis vir die 

personeel het en die doe] van die kind se verblyf 

in die skoal verydel indien norme van die handel en 

nywerheid op die skoolsituasie toegepas word. Hulle 

maak van die skoal 'n produksieband en tree n1e as be

stuurders van agogiese handelinge op nie. Hulle sal 

oak onbewus bly ten opsigte van die kind en volwasse

ne se hunkering en nood. Die gesindheid tussen die 

skoolhoof in die spesiale skoal, sy personeel en leer

linge met hulle beperl<.te vermoens 1s 'n gesindheid van 

g e o p en h e i d ( B a s s on , 1 9 8 6 : 4 9 3 ) . In s o 'n k 1 i ma a t 1 s 

daar min belemmeringe en 'n hoe mate van vertroue en 

konsiderasie vir mekaar. 

Dit is verder nodig om die verhouding tussen die 

skoolhoof en verstandelik gestremde leerling en wat 

dit van die hoof vereis onder die soeklig te stel. 

4.2.3 DIE HOOF EN DIE VERSTANDELIK GESTREMVE LEERLING 

Daar word van die hoof van die spesiale skoal verwag 

om ruimte te skep waarin die verstandelik gestremde 

leerl ing gelei kan word tot verantwoordel ike volwas-



sewording. Dit vereis van die skoolhoof om die ver

standelik gestremde leerling deeglik te ken indien 

hy pedagogiese bemoefenis met hom wil maak. Die ver

standelik gestremde leerlinge in die spesiale skoal 

het besondere probleme en kenmerke wat hulle in se-

k e r e o p s i g t e and e r s ma a k a s d i e 1 e e r 1 in g e i n d i e g e -

wane skole. Hierdie andersheid vereis h besondere 

benadering deur die skoolhoof. Hoe deegliker die 

skoolhoof die verstandelik gestremde leerling ken, 

hoe beter sal hy die skoal kan inrig om aan die be

sondere nood van die verstandelik gestremde leerling 

te voldoen. 

Die skoolhoof se optrede IS van kardinale belang vir 

die verstandelik gestremde. Hy moet vir die leerling 

die verpersoonliking wees van die ideale opvoeder. 

Die skoolhoof van h spesiale skoal moet homself altyd 

d i e v r a a g v r a : Sa 1 d i e 1 e e r 1 i n g e baa t~ v i n d by my 

handel i nge, my voorkoms, of wa t ek oak a 1 do en of 

nie doen nie? Basset (1964:73) se van hoofskap: 

Daar kan gese word dat hoofskap In die spesiale skoal 

so belangrik is soos die gesamentlike invloed van 

aldie anderpersonneellede omdat elke leerling'sy 

invloed ten minste twee keer beleef: eerstens deur 

die onderwyspersoneel en tweedens direk deur die 

skoolhoof van aangesig tot aangesig. 

Tyd en s 'n s imp o s i u m wa t de u r d i e T ran s v a a 1 s e 0 n de rwy s -

departement aangebied is vir nuutaangestelde hoofde 

(1981:14-16) is die aandag gevestig op hoofskap en 

die hoof se betrokkenheid by leerlinge. Die gemel

de aspekte word hier gebruik en van toepassing ge-

ma a k o p d i e v e r o u d i n g t u s s en d i e h o o f en d i e v e r s t a n -

delik gestremde leerling: 

* Daar moet 'n doeltreffende kommunikasiestelsel be

staan tussen die hoof en die verstandelik gestrem

de leerling (vgl. 3.2.4). Die leerling is soms 

rusteloos en het h beperkte konsentrasievermoe. 



Verstandelik gestremde leerlinge het soms ook h 

beperkte taalontwikkeling en verstaan nie altyd 

preszes wat gese word nie. 

* Opregte en te optrede van die hoof zs belangrik 

vir die verstandelik gestremde leerling. 

slegs deur liefde geskied. 

D it kan 

* Die hoof in die spesiale skoal kan nooit veralge

meen wat betref die verstandelik gestremde leerlinge 

en die wyse waarop onderrig moet geskied nie. Die 

kern van spesiale onderwys is en bly altyd indivi

duele onderrig. Die uniekheid van elke kind moet 

erken word, en elkeen moet volgens eie vermoe be

nader en begelei word. 

* Deur middel van saalbyeenkomste moet die hoof ge

wenste gesindhede by die verstandelik gestremde 

bevorder. Die hoof moet egter nie net sy kontak 

me t d i e 1 e e r 1 i n g t o t d i e sa a 1 b e p e r k n i e rna a r u i t 

brei na aile terreine van die skoollewe. 

* Die hoof van h spesiale skoal moet onthou dat die 

blote instelling van reels nie gewenste gedrag of 

gesindhede bevorder nie. ~tleens die verstandel ike 

beperkinge van die leerlinge ontbreek voldoende 

zns en raak die leerli verst rengel in 'n kl omp 

reels en regulasies. Daar moet vir die goeie or

de egter reels wees, maar dit moet beperk en dui

delik wees (Giessing, 1988:34-39). 

* Die verstandelik gestremde leerling begryp nie al 

tyd die waarde en sin van ordel ikheid nie. Omdat 

die verstandelik gestremde nze ze insig het nie, 

vereis dit baie geduld van die hoof om die saak 

tuis te bring. Volgens Jacobs (1981,144:145) is 

een van die praktykprobleme in die spesiale onder

wys wat dikwels misnoe en frustrasie tussen die 

onderwyser en die kind skep, die besondere eis 

wat die verstandelik gestremde aan die geduld stel: 

hy begryp nie summier die sin en \v'aarde van orde-



likheid, netheid, getrouheid en gedissiplineerd

heid nie. Dit neem hom ]anger as die gewone kind 

om behoorlikheidstrukture en eise te leer ken. 

Die hoof moet soveel moontlik kontak met die kind 

probeer hou. Wanneer dit nodig is moet hy vir die 

kind beskikbaar wees. Dit is die hoof se taak om 

toe te sien dat die kind so gelei word dat hy homself 

ken, met inagneming van sy eie moontlikhede en beper

kinge (Halpin, 1966:174-175). Die leerling se toe

trede tot die spesiale onderwys moet blymoedig wees 

en die eise en voorwaardes wat aan hom gestel word, 

moet sinvol wees. Vanaf die eerste ontmoeting moet 

daar h gesonde verhouding tussen die hoof en leerlin

ge bestaan. Tydens hulle besoek aan die gewone skoal 

was die leerlinge se lewens dikwels gevul met misluk

kings en teleurstellings. Hulle verhouding met die 

leerinhoude word selfs vertroebel omdat daar baie 

dinge is wat hulle nie begryp nie. Geleidelik het 

hulle 'n weerstand teen die skoal opgebou wat weer 

deur die hoof van die spesiale skoal In samewerking 

met die personeel afgebreek moet word. Daarom IS 

die wyse waarop die skoolhoof die leerlinge in die 

spesiale skoal ontmoet, verwelkom en tuis laat voel 

van ontskatbare waarde. Hierdie 1 eerl inge het 'n be

sondere behoefte aan die gee en ontvang van liefde -

alles wat hoe eise stel aan die hoof van die skoal 

(vgl. Sergiovanni, 1987:260). 

Die skoal waarbinne 'n aangename kl imaat heers moet 

wat sy opvoedkundige, skolastiese en praktiese pro

gramme betref die leerlinge se behoefte aan selfver

wesenliking prikkel en bevredig. Die skoolhoof moet 

dit as h roeping sien om elke leerling so te motiveer 

dat elkeen tot die besef sal kom dat hy of sy besig 

is met die voorbereiding vir h lewensroeping. Daar

om sal gemotiveerdheid wat spruit uit 'n behoefte 

aan erkenning, liefde en goedkeuring h besondere 

krag word wat die kind tot besondere hooftes kan 

laat styg (Hoy & Miskel, 1982:186-188). 



Uit die voorafgaande bespreking wat handel oor die 

eise wat aan die hoo£ van 'n spesiale skool gestel 

word, blyk dit duidelik dat die inslag en doel van 

hierdie hoofskap bepaalde andersoortige eise stel 

as di~ van die hoo£ van die gewone skool. Dit spreek 

vanself dat die hoof van 'n spesiale skool vertroud 

moet wees met hierdie eise, en as hy kennis geneem 

het van die eise wat spesiale onderwys aan hom stel, 

sal hy noodwendig moet besin oor sy taak as hoo£ van 

'n spesiale skool 

4 .] DIE TAAK VAN 'N HOOF VAN 'N SPES/ALE SKOOL 

In geheel gesien het die hoof van 'n spesiale skool zn

derdaad 'n omvangryke een veeleisende taak. Hy moet die 

besondere kind met wie hy werk, ken; hy moet die dik

wels onbetrokke ouers motiveer tot groter betrokkenheid, 

hy zs die spersoon, hy is die opvoedkundige leier, 

hy zs die bestuurder van 'n andersoortige skool en hy 

is die persoon wat die gees van die skool bepaal. 

Daar bestaan geen twyfel dat die hoof van 'n spesiale 

skool 'n bestuurder in eie reg is nie. Hy is in bevel 

van menslike aktiwiteite en hy moet toesien dat aile 

hulpbronne so effektief moontlik gebruik word om in be

paalde behoeites te voorsien en spesifieke doelwitte 

t e p rob e e r b ere i k ( v g 1 . 3 . 2 ) . D i e h o of van 'n s p e s i a 1 e 

skool moet hom net soos en ander skoolhoof voortdu

rend afvra o£ hy 'n suksesvolle bestuurder is, met ander 

woorde of hy bestuur in die ware sin van die woord toe 

pas. Hy moet dus die volgende vrae voor oe hou: 

* ~'lord aile hulpbronne so effektief moontlik gebruik? 

* Word daar effektief in bepaalde behoeftes voorsien? 

* Word spesifieke doelwitte inderdaad bereik? 

Die hoof moet sorg dat hy die bestuurswetenskap bestu 

deer. Die bestuurstaak is vandag veels te ingewikkeld 

en belangrik om slegs op persoonl ike vermoe en/of on 

dervinding staat te maak. In die verband maak Hughes 

(1979:4) die volgende stelling: '~it is nie Langer 

moontlik om te glo dat praktiese ervaring aileen be

stuursopleiding uitmaak nie. Te veel duur foute kan 



voorkom tydens die verkryging van ervaring en 1n elke 

geval sal die kwaliteit van ervaring normaal b 1n met 

'n stel sel van veronderstell ing wat reg of verkeerd kan 

wees." 

h Ontl ing van die bestuursdeterminante soos in ra-

graaf 3.2 bespreek, sal h aanduiding gee van die ken

nis waaroor aile skoolhoofde behoort te beskik. Kennis 

op sigself 1s egter onvoldoende - hy moet oor die ver 

mo~ beskik om daardie kennis korrek toe te pas. Die 

mees suksesvolle skoolhoof is dus h bestuursleier, dit 

wil se iemand wat bestuurskennis met die vaardigheid 

van 'n leier op so 'n wyse toepas dat sy ondecgeskikte 

vrywillig sal saamweck en hulle beste prestasies sal 

I ewer. 

In Hoofstuk 3 is aangetoon dat daar h aantal determi

nante bestaan wat 'n bepalende rol speel in die skepping 

van 'n gunstige klimaat in die skoal. Hierdie determi

nante wocd in drie kategocie~ verdeel, naamlik bestuurs-, 

ondercig- en fi siese determinant e. Vervolgens sal daar 

h ontleding gemaak word van die taak van die skoolhoof 

van die spesiale skoal ten opsigte van elk van die de 

terminante en hoe doeltreffende beantwoording daar>op 

die hoof kan steun in sy pogings om h suksesvolle en 

gunstige klimaat in die skoal te skep. 

4.3 .1 BESTUURSDETERMINANTE WAT 'N ROL SPEEL BY DIE SKEPPING 
VAN 'N GUNST IGE KLIMAAT IN DIE SPESIALE SKOOL 

* Besluitneming (Vgl. 3.2.1) 

Net soos in die geval van h gewone skoal, moet 

daar onthou word dat alhoewel spoedbeslissings 

soms wei nodig is, geen besluit geneem behoort 

te wocd voordat deeglik ondersoek en oorweging 

nie plaasgevind het nie. Besluitneming is met 

ander woo h proses en al die stadiums daar-

van moet altyd aandag ontvang. Verder moet ou

tokratiese besluite (eenmansbesluite) saver moont

lik vermy word. Die beste sukses word bepaal 

wanneer deelname aan die besluitnemingsproses 

plaasvind. Die hoof van die spesiale skoal moet 



daarteen waak om nie doof te wees VIr die "stem" 

van die personeel, ouers en leerlinge nie. Ten 

spyte van hulle beperkte vermoens kan die skoal

hoof dit gerus waag om die leerlinge deelagtig te 

maak aan besluitneming wat hulle ten nouste raak, 

byvoorbeeld die verkiesing van leerlingleiers, 

die vorm wat spesiale funksies kan aanneem, die 

opstel van skoolreels en ander. Dit kan lei tot 

grater betrokkenheid by die skoal en die gevoel 

laat ontstaan dat die skoal "my/ons skoal", IS. 

Wanneer onbetrokke ouers (vgl. 4.2.1) deelname 

aan besluitneming gegee word, kan dit meehelp 

dat die ouers nie "skoolvreemd" sal wees of word 

n I e. Gorton (1976:60) meen dat die onderwysleier 

se vermoe om doeltreffende besluite te neem van 

groat belang is vir sy rol om probleme op te los. 

* Probleemoplossing (Vgl. 3.2.2) 

Vanwee die andersoortigheid van die spesiale skoal 

en die besondere t ipe kind waarmee gewerk word, 1 s 

dit moontlik h grater bran of teelaarde vir die 

ontstaan van probleme. Uit 'n ondersoek het dit 

geblyk dat die gemiddelde bestuurder ongeveer 20% 

van sy tyd aan die oplossing van probleme bestee 

(Robbins, 1984:394). Skoolhoofde van spesiale 

skole met wie daar gedurende Junie 1990 onderhou

de gevoer IS in die verband, is die mening toege

daan dat dit veel meer kan wees, self so hoog as 

7 0% . 'n L e g i o p rob 1 em e I n d i e o p s e t van d i e s p e s i a -

le skoal kan ontstaan wat die hoof se taak as kli

maatskepper ernstig kan benadeel. Die volgende 

blyk algemene probleme te wees (Newell, 1978:182-188): 

* Probleme wat random gei.ndividualiseerde en ge

differensieerde onderrig, kan ontstaan en elke 

leerling volgens eie vermoe en tempo te laat 

werk. 

* Die skoolrooster en kurrikulum. Die kurrikulum 

vzr die spesiale skoal bestaan uit skolastiese 

praktiese vakke en die tydsberekening moet on-



geveer gelykop verdeel wees. Daar 1s tans so-

veel vernuwing dat hoofde en personeel soms 

moedeloos word met die voortdurende verande

ring van sillabusse, werkwyses, middele en 

benaderings. 

* Die uniekheid en eiesoortige probleme van elke 

leerling, byvoorbeeld negatiewe selfbeeld, ge

brekkige waaghouding, gedragsprobleme wat dik

wels voorkom, milieu gestremdheid ensovoorts. 

* Om grater betrokkenheid van die ouers by die 

skoal te bewerkstellig. (vgl. 4.2.2) 

* Bevordering van die skoal se beeld na buite 1n 

'n gemeenskap wat dikwel s bevooroordeeld staan 

teenoor die spesiale skoal. 

* Finansies: Ouers wat weens hulle onbetrokken-

heid by die skoal geen of h geringe finansi~le 

bydrae lewer. 

* Een van die besondere probleme 1s tans dat die 

skoal sertifikate toeken waarin prestasies 1n 

terme van jaarvlakke gegee word. Talle werk

gewers het geen of min kennis nie van wat met 

h jaarvlak bedoel word. Die andersheid van 

die sertifikate en hulle inhoud het h diskri

minerende uitwerking. Hierdeur word die ver

s t and e 1 i k g e s t r e md e n i e n e t a s 11 and e r s 11 b e s k o u 

n1e maar oak as 11mindere 11
• 

* Die gebrek aan staatsfondse v1r die oprigting 

en instandhouding van fisiese fasiliteite. 

Hierdie probleme kan die klimaat in die skoal ern

stig benadeel indien dit nie suksesvol en doeltref

fend opgelos kan word nie. In die oplossing van 

probleme moet die skoolhoof probeer om probleme 

wat uiteindelik na vore kan kom betyds te identifi

s e e r . H y moe t d i e p rob 1 e e ma rea s i den t i f i s e e r en 

oplos voordat dit grater probleme vir die skoal 

s e organ i sa s i e k 1 i ma a t k an s k e p . A s d i t n i e g e -

beur n1e, sal die onderwysleier opgesaal wees met 



probleme wat telkens skielik en onverhoeds op hom 

afkom. Die skoolhoof kan egter heelwat van sy 

probleme te bowe kom indien hy daarin slaag om 

effektief en doeltreffend te delegeer. 

* Del egering (vgl. 3.2.3) 

Vanwee die kompleksiteit van die spesiale skoal 

kan die hoof nie anders n1e as om te delegeer ten 

einde sy taak te verlig en~ sinvoller verdeling 

en doelmatiger uitvoering van die werk moontlik 

te maak. Neuhoff (1981:12) s~ in die verband: 

"Indien die hoof nie oordeelkundig delegeer nie 

kan hy nie oorkoepelende beheer oar die skoal se 

aktiwiteite uitoefen nie." Die delegering van 

take om doeltreffende skoolbestuur te verseker, 

berus op die skoolhoof se reg om, weens die oor

vloed van sy take sekeres daarvan aan die per

soneel te delegeer. Delegering in die spesiale 

skoal impliseer die bestuurstaak wat die skoal

hoof het om die verskillende take te reel en te 

rangskik sodat sy adjunk- en departementshoofde 

met hulle onderskeie toegewysde personeel die 

mees doeltreffende resultate kan bereik. 

* Kommunikasie (vg. 3.2.4) 

Dit is elke ouer, personeellid en leerling se reg 

en begeerte om behoorlik ingelig te word, en dit 

1s vee] beter as die skoolhoof dit self doen as 

dat hulle die inligting van enigiemand anders moet 

verkry. Die skoolhoof van ~ spesiale skoal moet 

sorg v1r 'n atmosfeer wat openhartige kommunikasie 

tussen hom en aile betrokkenes bevorder. Genaak

b a a r h e i d en 'n o p e-de u r - b e 1 e i d sa 1 a 1 t y d me e r v rug

te afwerp as afgeslotenheid. 

Ouers van skolastiese onderpresteerders verlang 

dikwels inligting van die hoof. ~ Koue profes

sionele houding kan die ouers wegdrywe in plaas 

van nadertrek. 



Die moderne ouer wil dikwels n1e meer gemoeid 

wees met die opvoeding van sy kind n1e. Dit maak 

die kommunikasie met die ouer baie moeilik. Ouers 

is ook soms sku om met die hoof te kommunikeer. 

Dit skep 'n atmosfeer wat die ouers huiwerig maak 

om sake met die hoof te bespreek, en hoof en on

derwysers word vir hulle geleerde teenoorstaan

ders in plaas van medestaanders. Verder moet die 

hoof verseker dat 'n doeltreffende kommunikasiestel

sel tussen hom en die verstandelik gestremde leer

ling bestaan. Die leerling is soms rusteloos en 

h e t 'n b e p e r k t e k on s en t r a s i e v e r m o e . 'n A f k on d i g i n g 

in die skoolsaal moet gewoonlik opgevolg word deur 

d i e k 1 a s onder wy s e r . V e r s t and e 1 i k g e s t r e md e 1 e e r-

1 inge het soms ook 'n beperkte taalontwikkel ing en 

verstaan nie altyd presies wat gese word nie. In

dividuele oordraging deur die klasonderwyser is 

nodig (Jacobs, 1985:15]). 

Enige mens, ook die kind, het h intuitiewe aan

voeling vir die toegeneentheid wat 'n belangstel

lende hoof teenoor hom openbaar. Met so h persoon 

sal die kind kommunikeer. So 'n hoof sal ook nie 

net bereid wees om te luister nie, maar sal ge

leenthede probeer skep om met die leerlinge te ge

sels. As die hoof en die ouer nie persoonlike 

kontak het nie, 1s die kind die enigste skakel. 

Die kommunikasie deur die kind is eensydig en kan 

h skewe beeld van die hoof of die ouer weergee. 

Die kind word dan iemand oor wie die hoof en ouer 

n1e toereikend kan kommunikeer nie. 

n1e vrymoedigheid het om h hoof te 

praa t n 1 e van "on s" skoal maar van 

altyd ~ buitestaander. 

Die ou er wa t 

spreek nie, 

"hulle" en bly 

Uit die bespreking in Paragraaf ].2.4 blyk dit dat 

die onderwysleier vir ongeveer 80% van sy tyd per 

dag in 'n kommunikeringsinteraksie is. Daarom kan 

die belangrikheid van goeie kommunikering noul iks 



oorbeklemtoon word. Soos aangetoon, 1s kommuni

kasie die handeling om informasie en begrip van 

een persoon nan ander oar te dra. Daarsonder kan 

n verhouding nie tot stand kom nie. 

* Verhoudingstigting (vgl. 3.4.5) 

Verhoudingstigting is veral noodsaakl ik 1n die op

set van die spesiale skoal, omdat die skoolhoof 

met elke persoon -die leerlinge, die personeel, 

die administratiewe personeel - n verhouding moet 

stig. Verhoudingstigting in die spesiale skoal 

1s belangrik omdat: 

* die bereiking van opvoedkundige doelwitte slegs 

deur mense moontlik is, 

* goeie verhoudingstigting aanleiding gee tot ge

sonder interpersoonl ike verhouding, en 

* mense op mekaar aangewese is vir hulle voortbe

staan (vgl. Newell, 1985:84). 

Die stelling dat sukses in die werk grootliks af

hanklik is van die wyse waarop mense met hulle 

kollegas klaarkom, is nerens seker meer toepa::;lik 

as juis in die spesiale onderwys n1e. 'n Optimis

tiese, werklustige, hulpvaardige en samewerkende 

gesindheid tussen die hoof en person eel, tussen 

hoof en leerling asook tussen die personeel onder-

1 ing het 'n aangename werksomgewing tot gevolg. 

Hierteenoor sal konfl ikterende persoonl ikhede op 

geestesgebied vir ander en vir die leerlinge ge

vaar inhou (Le Raux, 1966:7). Deur positiewe 

verhoudings en gesindhede van toewyding en loja

liteit ten opsigte van die taak wat verrig word, 

word ander geinspireer. 

Teichler (1982:62-66; 226-227) se tegnieke by die 

stigting van gesonde interperssonlike verhoudinge 

(vgl. ].2.5) kan met veel vrug deur die skoolhoof 

in die spesiale skoal toegepas word. Sander ge-

sonde interpersoonl ike verhoudings met sy personeel 

en leerlinge kan die hoof van die spesiale skoal 



n1e leierskapvermo~ns effektief 1n werking stel 

n i e. 

* Leidinggewing (vgl. ].2.6) 

Soos in enige ander skoal impl iseer leidinggewing 

oak in die spesiale skoal dat die skoolhoof in ge

dagte moet hou dat hy met mense (kollegas) 1n or

ganisatoriese verband werk. Hierdie mense moet 

gemobiliseer en in beweging gebring word ten ein

de die gestelde doelwitte te bereik. Leidingge

wing is dus 'n handeling van bei"nvloeding waardeur 

h leier gedurig sy volgelinge 1nsp1reer, lei en 

toerus tot roepingsvervulling in h bepaalde rig

ting (vgl. ].2.6). In die dagprogram van die 

skoolhoof neem die leiding wat hy gee 'n prominen

te plek in, soos in die geval van: 

* professionele leiding aan die personeel, 

* leiding aan die leerlinge, 

* leiding 1n die buitemuurse program van die 

skoal, en 

leiding aan die georganiseerde gemeenskapslewe. 

Professionele leiding aan die personeel sluit 1n 

personeel- en vakvergaderings, klasbesoek, demon

strasies, samesprekings, toesig, beheer, beplan

ning en voorbereiding. Leiding aan die leerlinge 

sluit in onderhandelinge, ondersoeke, onderhoude, 

kontrole van werk en dies meer. Buitemuurs is 

daar leiding te gee by kulturele en sportbedrywig-

hede. In die gemeenskapslewe word leiding gegee 

by vergaderings, beplanning, organisering en uit

voering van opdragte. Uit 'n indrukwekkende lys 

van deelname in leiersposisies blyk dit dat die 

skoolhoof van die spesiale skoal In ~ groat ver

skeidenheid organisasies in die gemeenskap die 

leiding neem of help neem, byvoorbeeld kerklike 

werk, kulturele aangeleenthede, sportorganisa

sies, onderwysersverenigings en jeugorganisasies 



(vgl. Jacobs, 1981 :144). Omdat die skoolhoof met 

mense in organisatoriese verband werk en hy hulle 

moet mobiliseer, sal dit van hom vereis om oar 

kennis en motiveringshandelinge te beskik. 

* Mot ivering (vgl. ].2.7) 

Die hoof van die spesiale skoal moet altyd In ge

dagte hou dat die fondament waarop motivering be

rus die moreel van die personeel en leerlinge Is, 

dit wil s~ die geestesgesteldheid (gesindheid, hou

ding) van die personeellede en leerlinge wat sal 

bepaal of hulle bereid sal wees om vrywillig saam 

te werk om doelwitte te bereik. Om personeel en 

leerlinge in die spesiale skoal te motiveer is h 

uiters moeilike taak en daar bestaan geen stan

daard resep of metode nie. Die skoolhoof moet 

self vasstel watter metodes in bepaalde omstandig

hede en ten opsigte van spesifieke persone die 

beste sal wees. 

* Konflikhantering (vgl. ].2.8) 

Ongemotiveerde personeel is dikwels gefrustreerd 

en geirriteerd en dit skep h teelaarde vir poten

siele konflik. Uit 'n ondersoek het dit geblyk 

dat h bestuurder ongeveer 20% van sy tyd bestee 

aan die oplossing van konfliksituasies (vgl. ].2.8). 

Van die hoof van die spesiale skoal kan dieselfde 

ges~ word. Uit onderhoude met skoolhoofde het dit 

geblyk da t bogenoemde 20% veel hoer kan wees. In 

die spesiale skoal met sy sensitiewe interpersoon

like verhoudinge kan selfs h minderbelangrike on

aangenaamdheid tussen personeel en leerlinge on

derling h negatiewe en teenproduktiewe uitwerking 

op die klimaat van die skoal he. Probleme wat la

ter In konflikte ontwikkel, kan ontstaan tussen 

die hoof en sy personeel, tussen kollegas onder

ling, tussen personeel aan die een kant en h ouer

publiek aan die ander kant, of tussen individuele 

onderwysers en groepe en hulle leerlinge. Die 

skoolhoof behoort in h konfliksituasie as arbiter 



en bemiddelaar op te tree en 'n doeltreffende be

stuurstel sel te he wat die geringste teken van 

disharmoniese verhoudings betyds sal uitwys, wat 

kan aandui waar dit ontstaan het, wat die oorsake 

was, hoe dit vermy kon gewees het en wie daarvoor 

verantwoordelik was. Slegs dan kan enige beslui

te wat geneem word om sake reg te stel 'n positie

we invloed op die klimaat in die skoal uitoefen. 

* Beheeruitoefening (vgl. 3.2.9) 

Deur goeie beheeruitoefening kan die skoolhoof 

van die spesiale skoal verseker dat kontinue uit

voering van opdragte, take en benutting van gedele

geerde gesag doeltreffend plaasvind. Hy kan dus 

die vordering van die personeel ten opsigte van 

die bereiking van doelwitte monitor en ook bepaal 

watter verdere opleiding nodig is en watter kor

rektiewe aksies geneem moet word wanneer afwykings 

voorkom (Giessing, 1987:13). ~ Skoolhoof van~ 

spesiale skoal moet veral beheer uitoefen oor sy 

potensiele onderwysleier se interpersoonlike vaar

dighede. Dit behels meer as net om goed met die 

personeel oor die weg te kom; dit moet tot uiting 

kom in ondersteunende, akkommoderende en rigting

gewende gedrag. Deur erkenning verbeter presta

szes tot voordeel van die opvoedende onderwys en 

vind die verstandelik gestremde leerling daarby 

baa t. 

Beheeruitoefening verg groat vaardigheid, insig 

en vindingrykheid van die skoolhoof van die spe

siale skoal, sodat dit nie die klimaat in die 

skoal benadeel nie. Doeltreffende beheeruitoefe

ning is dus noodsaaklik om~ gunstige klimaat zn 

die skoal te skep. Die skoolhoof moet deur sy 

beheeruitoefening ~ aangename werkklimaat skep 

waarin personeel en leerlinge 'n hoe mate van werks

tevredenheid en produktiwiteit ondervind. 



* Samevatting 

Uit voorafgaande blyk dit dus dat die skoolhoof 

van die spesiale skoal n sleutelrol beklee in die 

skepping van n gunstige kl imaat in die skoal. Die 

sk o o 1 hoof k an n i e b 1 o o t in t u U i e f a s k 1 i ma a t 1 e i e r 

optree nie, maar moet oor 'n deeglike kennis van 

die bespreekte bestuursdeterminante beskik sodat 

hy dit optimaal kan aanwend in sy pogings om 'n 

gunstige klimaat 1n die skoal te skep, wat tot 

voordeel van die verstandelik gestremde leerling 

sal strek. 

4.3.2 ONDERRIGFAKTORE WAT 'N ROL SPEEL IN DIE SKEPPING VAN 
1N GUNSTIGE KLIMAAT IN DIE SPESIALE SKOOL 

Die vermoe om te leer is een van die grootste gawes 

wat God aan die mens geskenk het. Daarsonder sou hy 

baie moeilik sy pad deur die lewe gevind het, of hoog

stens soos die dier sekere handeling instinkmatig uit 

gevoer het. Die jong kindjie is egter baie hulpbehoe

wend en afhanklik van die sorg en steun van sy ouers 

of ander mense. In die geval van die verstandel ik 

gest remde kind is hy afhangende van sy aard en graad 

van gestremdheid hulpeloos en tot n grater mate oor 

'n ]anger tydperk afhanklik as sy normale maats. Ook 

hierdie kind ontwikkel verskeie -wyses van leer. Die 

vermoe om te dink, redeneer en te verstaan is ook 

potensialiteite wat aanwesig is en die ondertvyser 

moet, al is dit dan oak met groat inspanning, hier 

die vermoens van die kind tot aktualisering bring. 

Soos in Paragraaf ].].1 aangedui, is daar onderrig

faktore >vat 'n belangrike rol speel in die skepping 

van 'n gun s t i g e k 1 i ma a t i n d i e s k o o 1 • 

* Geleenthede vir effektiewe leeraktiwiteite 

Ook die verstandelik gestremde leerling moet van 

voldoende leergeleenthede voorsien word, sodat 

hy sy potensial iteite maksimaal kan ontwikkel. 

Die skoolhoof van die spesiale skoal en die per-



soneel het te make met leerlinge wat as gevolg 

van intellektuele gestremdhede en h verskeiden

heid ander redes nie die verlangde vordering in 

gewone skole toon nie. Dit beteken egter nie dat 

geleenthede vir effektiewe leeraktiwiteite in hul-

le geval oar die hoof gesien moet word n1e. Daar-

om moet spesiale maatre~ls getref word om die kin

ders met spesiale onderwysbehoeftes die soort hulp 

te verleen en effektiewe leeraktiwiteite vir hul

le te skep wat hulle nodig het om volgens hulle 

besondere gebreke en vermo~ns nogtans maksimaal 

te groei en te ontwikkel. 

S p e s i a 1 e on de rwy s v ere i s 'n e i e s o or t i g e a an p a s b a r e 

kurrikulum met 'n eie inhoud, metodiek en verwagte 

metode van prestasie sodat optimum opvoedkundige 

geleenthede vir verstandelik gestremde leerlinge 

in die spesiale skoal voorsien word. 

Elke leeraktiwiteit moet, ten spyte van hulle ge

stremdheid, die belangstelling van die kind wek 

en meehelp om hulle aktiewe deelnemers aan die 

1 e e r p r o s e s t e ma a k . D i t m o e t 'n u i t d a g i n g t o t h u 1 -

le rig wat hulle gretig sal wil aanvaar en wat 

hulle in die geleentheid sal stel om hulle beperk

te vermo~ns, kennis en vaardighede effektief toe 

te pas in nuwe leeraktiwiteit en situasies. Elke 

nuwe leergeleentheid moet met vertroue en entoe

siasme aangepak word, omdat die leerlinge weet 

daar is belangstellende opvoeders om hulle byte 

staan indien hulle voor h probleem of struikelblok 

te staan sou kom. Dit 1s die taak van die skoal

hoof van die spesiale skoal en die personeel om 

toe te sien dat daar altyd nuwe en effektiewe ge

leenthede vir leeraktiwiteite geskep sal word 

(vgl. ].].2). 

* Individuele prestasieverwagtings (vgl. ].].]) 

Die belangrikste kenmerk van spesiale onderwys 1s 

dat die kurrikulum en die spesifieke leerinhoude 



onafhanklik en losstaande van enzge ander soort 

skoal of kursus is, en dat die onderrig in die 

kleiner ldasgroepe in so 'n mate gei"ndividualiseer 

word dat elke le~rling in die geleentheid gestel 

word om teen sy eze vermoe en tempo te kan vorder 

(vgl. 4.1). Daarom moet die uniekheid van elke 

verstandel ik gestremde leer] ing erken word, asook 

die feit dat die vermoens van leerling tot leer

ling verskil. Prestasieverwagtings vir die ver

standelik gestremde leerling moet redelik, buig

saam en realisties wees, en dit moet voorsiening 

maak vir individuele prestasieverwagtings. Ver

skillende standaarde vir verwagtings moet gestel 

word sodat die individu nie ontmoedig word omdat 

daar nie voorsiening gemaak word vir individuele 

en gedifferensieerde onderrig nie. Hoewel ver

skille erken word, moet dit nogtans die maksimum 

uitdaging aan elke individuele verstandelik ge-

stremde bied. Die spesiale skoal moet met die toe-

trede van die leerling die standaard van die indi

vidu deur middel van gestandaardiseerde toetse be

paal en daarvolgens die aktiwiteite beplan wat 

stimulerend van aard is. Daarom moet die skoolhoof 

van die spesiale skoal toesien en sorg dra dat daar 

nze onrealistiese verwagtings aan die verstandelik 

gestremde leerling gestel word nie en dat die ver

wagtings wat wei gestel word binne die bereik van 

elkeen is. Die verwagtings moet bepaal word in 

ooreenstemming met die vermoe, belangstelling, 

aanleg en potensialiteite van elke individu. In

dien onrealistiese verwagtings aan die verstande

lik gestremde leerlinge gestel word, sal hulle die 

skoal as 'n onaangename plek ervaar, wat weer die 

klimaat zn die skoal ernstig kan benadeel. 

* n Verskeidenheid leersituasies (vgl. ].].4) 

'n Enkele standaard wyse van onderrig (byvoorbeeld 

die lesingmetode) moet vermy word. 'n Verskeiden-



heid van leeromstandigh e en leersituasies moet 

deur die skool aan die verstandelik gestremde 

leerli voors i en word. Praktiese kennismaking 

met leerinhoude het ~ oot betekenis vir die 

verstandelik gestremde en hoe meer konkreet hy 

met die leerinhoude kennis kan maak, hoe beter. 

Daarom het ~ besoek aan ~ brandweerstasie vir die 

verstandelik gestremde leerling veel meer waarde 

as om net in die klas daaroor te praat. Die skoal-

hoof van die spesiale ool en die personeel moet 

dus toesien dat leeromstandighede, leersituasies 

en wyses van onderr afgewissel word en erken 

daarmee die bestaan van ~ verskeidenheid leer-

omstandighede binne sowel as buite die ool. 

Verskeidenheid word v ies bo gelykvormigheid. 

Leeromstandighede, leersituasies en wyses van on

derrig moet afgewissel word. 

* n Plooibare kurrikulum (vgl. 3.3.5) 

Spesiale onderwys vereis 'n eiesoortige aanpasbare 

kurrikulum met 'n eie inhoud, metodiek en verwagte 

metode van prestasies sodat optimum opvoedkundige 

geleenthede vir verstandelik gestremde leerlinge 

in die spesial e skool voorsi en kan word. Die ver-

onderstelling in die spesiale skool IS dat nie ai

le leerlinge in die klas of groep teen dieselfde 

tempo leer nie. Daar moet voortdurend gelet word 

op die veranderde behoeftes, belangstellings en 

1 e e r t e mp o van i n d i v i d u e 1 e 1 e e r 1 i n g e . B u i t e k u r r i 

kul~re aktiwiteite moet tot die beskikking van ai

le leerlinge wees en moet voortdurend aangepas 

word by die veranderde behoeftes van die verstan 

delik stremde leerling. 

In die Handleiding van Spesiale Onderwys (1981:16 19) 

word die roostertye, skolastiese en praktiese 

vakgroepe soos volg uiteengesit en is dit so saam

gestel om in die individuele behoeftes van die 



verstandelik stremde te voorsien: 

* Die skoolrooster 

Die verdeling van beskikbare roostertyd tussen 

skolastiese en praktiese vakgroepe word op n 
50:50-persentbasis bepaal. 

* Die skolastiese vakke 

Verpl igte nie-eksamenvakke: 

Godsdiensonderr 

Liggaamlike opvoeding 

K lasmusi ek 

Jeugweerbaarheid, kadette en voorligti 

Verpligte skolastiese eksamenvakke: 

Eerste taal 

Tweede taa 1 

h'i skunde 

Geskiedenis/Aardrykskunde 

~vet enskap IB i ol ogi e 

* Praktiese vakgroepe (voorberoepsopleiding). 

!-1 i er on tvang seun s en dogters deu rgaan s a f sond er

Iike onderrig. Die seuns ontvang praktiese op

leiding in een of meer komponente van die vol 

gende vakgroepe: 

Metaalwerkdienste 

1'4 o t o rv o e r t u i g hers t e 1 d i en s t e 

Bouwerkd i ens t e 

Die dogters ontvang volgens hulle onderskeie 

individuele vermoens praktiewe opleiding in 

een of meer komponente van die volgende vak

groepe: 

!-luishoudkundige dienste 

Mont eerdi enst e 

Handel- en ander dienste 

Deur middel van hierdie kurrikulum moet die skoal

hoof en sy personeel die spesiale skoolleering in 

nood opvoed tot volwaardige burgers wat op 'n mens

waardige wyse sosiaal-maatskapl ik by die gemeenskap 

kan inskakel (Steenkamp, 1985:1). 



* Geskikte strukture wat aanpas by die leerling se 
rypheid en ontwikkelingsvalk 
(vg1. 3.3.5) 

Steenkamp (1985:60) onderskei die vo1gende drie 

basiese komponente as opvoedingstaak van die spe 

s i a 1 e sk o o 1 : 

* Bystand aan die verstandel ik gestremde tydens 

die ontplooiing van sy persoonlikheid, dit wil 

se die skepping van 'n positiewe selfbeeld; 

* didaktiese ondersteuning en opheffing om sko

lastiese prestasie te verhoog en 'n waaghouding 

ten opsigte van leer te onhvikkel; 

* die voorbereiding en opvoeding van die leerling 

vzr hu1le toekomstige beroepsnood. 

Die skoal moet dus werksaamhede, prograrnme, akti

witeite en geriewe so antwerp dat dit in ooreen

stemming is met die voortdurende veranderde en ver 

ski1lende intel1ektue1e, sosiale en fisiese ont

wikkeling van die leer1inge. Die skoolhoof sal 

dus moet seker maak dat hy en die personeel ken

nzs dra van sowel die groei en ontwikkelingstadia 

van die verstandelik gestremde leerling as van die 

b e g i n s e 1 s wa t g e 1 d v i r e 1 k e on t w i k k e 1 i n g s tad i a . 

* Reels (vgl. 3.3.7) 

Reels en regulasies moet duidelik en redelik 

wees. Alma] vir wie dit geld moet dit as nood

saaklik sien. Die hoof van 'n spesiale skool moet 

in gedagte hou dat die blote instelling van reels 

nie die gewenste gedrag of gesindhede bevorder 

nze. h1eens die verstandelik gestremde se beperk-

te verstandelike vermoe ontbreek voldoende insig 

en raak die leerlinge maklik verstrengel inn 

k1omp reels en regulasies. Daar moet egter v1r 

die goeie orde reels en regulasies wees, maar dit 

moet beperk en duidelik wees. Geen rede bestaan 

waarom die verstandelik gestremde leerlinge nie 



betrek kan word om insette te lewer In die maak 

van re~ls en regulasies nie. 

* n Verskeidenheid beloningstelsels (vgl. 3.].8) 

Vanwee die talle mislukkings en teleurstell ings 

wat die verstandelik stremde leerling al ervaar 

het, het die leerling n besondere behoefte aan 

erkenni en prestasie. Hierdie behoefte aan pres-

tasie en erkenning moet raakgesien word, en n ver

skeidenhied beloningsisteme moet daargestel word, 

sodat die leerlinge produktief en suksesvol kan 

wees en daardeur n positiewe selfbeeld kan ontwik

kel. 

4.3.3 FISIESE FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL IN DIE SKEPPING VAN 
'N GUNST IGE KLIMAAT IN DIE SKOOL 

Die fisiese omgewing waarin die mens werk, het 'n In

vloed op dit wat die mens doen en hoe hy voel. Dit 

bei'nvloed die onderrig deur die personeel, die kommu

nikasie, verhoudings, dissipline, werkstevredenheid, 

produktiwiteit en uiteindelik die klimaat in die skool 

(vgl 3.4). Daar is hoofsaaklik drie fisiese faktore 

wat n invloed uitoefen op die klimaat in die spesiale 

sk o o 1 ( v g 1 . Fox, 1 9 7 3: 9 0 9 2) . 

* Voldoende hulpmiddels en genoegsame hulpbronne 

Die skoolhoof moet leiding gee in die bevoorra

ding van die skool en planne inisieer om hulpmid

dels en hulpbronne aan die personeel beskikbaar 

te stel. n Tekort aan hulpmiddels en hulpbronne 

lei tot frustrasie onder die personeel, en 'n on

gemotiveerde personeel kan weer daartoe aanlei

ding gee dat min werkstevredenheid ervaar word 

(vgl. 3.4.1). 

In die onderrig van die verstandelik gestremde 

leerling is die gebruik van doeltreffende hulp

middels en hulpbronne van onskatbare waarde. Dit 

is van die belangrikste middels tot die onderwysr 

se be ikking om die verstandelik gestremde kind 



se kennis en ervaring van die w~reld random hom 

te verryk. Deur die gebruik van hierdie hulpmid

dels en hulpbronne kan die kind in kontak gebring 

word met situasies en objekte wat andersins buite 

sy dikwels beperkte veld van ervaring val. Die 

aard van sy gebrek bepaal in baie gevalle die keu

se van sy ervaring. Hy het n onvermoe om die er 

varings van ander deur besprekings, beskrywings 

ensovoorts te deel, omdat die oordra van kennis 

dikwels abstrak van natuur is. Hy vind dit moei

lik om sulke inligting sy eie te maak omdat 'n 

situasie nie alleen vir hom betekenisvol kan wees 

ashy aktief daaraan kan deelh~. To t 'n s e k ere 

mate kan dit oorbrug word deur die gepaste gebruik 

van hulpmiddels en hulpbronne. 

* n Ondersteunende en effektiewe logistieke stelsel 

Net soos in enige ander skoal moet die skoolhoof 

van die spesiale skoal oak hier die leiding neem 

en toesien dat daar n doeltreffende en effektiewe 

logistieke stelsel 1n die skoal bestaan wat 'n by 

drae kan lewer tot die skepping van n gunstige 

k 1 i ma a t in die sk o o 1 ( v g 1 • 3 . 4 . 2) 

* Geskiktheid en aantreklikheid van die skool se 
fisiese uitleg en toerusting 

Leerlinge en personeel se werkvermoe word positief 

bei'nvloed deur 'n stimulerende, interessante en aan 

gename milieu. Oak die spesiale skoal moet deur 

alle betrokkenes as n aangename en aantreklike 

plek beleef word (vgl. 3.4.3). 

4.3.4 ALGEMENE FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL IN DIE SKEPPING VAN 
'N GUNSTIGE KLIMAAT IN DIE SPESIALE SKOOL 

Die skoolhoof van die spesiale skoal moet deeglik 

kennis van Halpin (1966:145-160 en Hoy & Miske], 

1982:87) se agt algemene faktore neem wat 'n invloed 

uitoefen op die klimaat in die skoal. Hoy en Clover 

(1986:94) sien organisasieklimaat as die onderwyser 

se ervaring van hulle werksomgewing. Daar word deur 

Kottkamp (1987:33) twee dimensies onderskei in die 
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bestuderi van organisasieklimaat, naamlik die so

siale en kulturele dimensies. Die sosiale dimensie 

wat Kottkamp et al. beskryf ver1,;ys na die interaksie 

tussen personeel. Verhoudinge, kommunikasie, vermoe 

om as n oep saam te werk ressorteer onder hierdie 

dimensie. Die kulturele dimensie ver"'Ys na die ezen

skappe wat die organisasie verwerf het op grand van 

d i e by d r a e s wa t d e u r d i e i n d i vi d u e g e ma a k 1 s . D i e 

eerste vier ktore word bepaal en befnvloed deur die 

houdings, gedrag en optredes van die personeelkorps, 

ter"'Yl die laaste vier faktore bepaal en bei'nvloed 

word deur die gedrag, houding en optrede van die an

de r"'Y s 1 e i e r ( v g 1 . 3 . 4) . 

4.4 SA~VATTING EN VOORUITSKOUING 

Aan die hoof van n spesiale ool word dus besondere 

eise gestel. Dit blyk uit die voorafgaande besinning 

oor die ta van die skoolhoof van die spesiale skoal. 

As klimaatleier word daar hoe eise gestel en die "'YSe 

waarop hy die determinante gaan hanteer en bestuur sal 

s y s u k s e s a s k 1 i ma a t 1 e i e r b epa a 1 . 

4.5 DIAGNOSE VAN SKOOLKLIMAAT IN DIE SPESIALE SKOOL 

4.5.1 INLEIDING 

n Skoolhoof in die spesiale skoal behoort voortdurend 

daarop i estel te wees om die doeltreffendheid van 

sy skoal te verhoog en om die onder"'Ys en onderrig

doelwitte so effektief moontlik te verwesenlik. Om 

dit te bereik, kan die skoolhoof nie net op sy be 

stuursaksies staat maak nie, maar behoort hy ook 

skoolklimaat as "instrument" sinvol 

skooldoeltreffendheid ( rgiovanni, 

aan te wend vir 

1987: 9). Om 

hierdie "instrument" doeltreffend te kan benut, be

hoort die skoolhoof in staat te wees om die skool

klimaat in die spesiale skoal objektiek te diagnoseer. 

Die skoolhoof is die persoon wat die milieu of kli 

maat in die spesiale skoal daarstel waarin personeel 

lede effektief kan onderrig gee en leerlinge doeltref 

fend kan leer (De Witt, 1982:54). 
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Om hierdie verantwoordel ikheid ten opsigte van die 

vestigi van h positiewe oolklimaat na te kom, 

behoort hy oor h 11 spiel 11 te beskik waardeur hy kan 

bepaal hoedanig die klimaat in sy skoal beleef word, 

sodat indien nodig hy die nodige aanpassings arvol

gens kan maak (Gottfredson & Hollifield, 1988:6]). 

Omdat klimaat grootliks n funksie van die vervulling 

van verwagtinge is (vgl. Lindgren, zn Basson, 1979:69), 

sal daar nou besin word oor onderwyserverwagtinge en 

leerl ingverwagt inge as aspekte van kl imaatdiagnose 

binne die organisasieklimaat in die spesiale skoal. 

Indien die skoal en die skoolbestuur deur efektiewe 

doelstelling- en doelwitverwesenliking kan voldoen 

aan die b oeftes en verwagtinge van die heimlike 

strewes en ideale van di e wat hy die skoal betrok-

ke is (De h'itt, 1982:22) 1 b oort hulle as gevolg van 

die gepaa ande belewing van verwesenliking, 'n po-

sitiewe houding en gesindheid te openbaar. Dit im-

p 1 i seer dan v o or t s 'n p o s i t i ewe sk o o l k 1 i ma a t : "C 1 i ma t e 

as used in an organizational context consists of the 

total affective system of a human group or o niza

tion ... 11 (Newell, 1978:170). 

Dit is dus sinvol om skoolklimaat aan die hand van 

personeellede en leerlinge se verwagtinge te diagno 

seer (Kelley, 1980:]). Uit sodanige diagnose behoort 

dit te blyk hoedanig die betrokkenes hulle skoollewe 

en werkslewe ervaar en beleef. 

4.5.2 PERSONEELVERWAGTINGE 

Newell (1978:171) wys daarop t, alhoewel volwasse-

nes se persoonlikheidstrukture vollediger ontwikkel 

en meer stabiel zs as by leerling, hulle tog befnvloed 

kan word, vera] as dit emosioneel intensief ervaar 

word. Halpin (1966:180) wys dan oak daarop dat skool

klimaat h negatiewe invloed kan he op die personeel 

lede en beskryf dit soos volg: 11 
••• a situation in 

which the group members obtain little satisfaction 
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In either task achievement or social needs". Die 

bestuursleier sal gevolglik altyd moet rekening hou 

met die basiese behoeftes van die personeellede (Bon-

desio & De Witt, 1986:284; Owens 1981:111). 

Vol gens De Wet (1981J:190) behoort 'n skoolhoof doelbe-

wus t e p oog om 'n organisasie daar te stel waa r in per-

soneell ede In 'n hoe rna t e gelukkig IS. Ten einde die 

opgawe sinvol te vervul, behoort die skoolhoof hom 

deeglik te vergewis van die Getzels-Guba-model (Bon

de s i o & D e W i t t , 1 9 8 6 : 2 9 1 ) , wa t d u i de 1 i k a an t o on d a t 

een van die bronne van die individu se verwagtinge 

sy eie onderliggende persoonlike behueftes is. Na 

aanleiding van die behoeftehierargie van Maslow 

(Bondesio & De Witt, 1986:283-284; De Witt, 1986:22) 

het 'n persoon verskeie behoeftes en kan op grand daar

v an d i e v o 1 g end e v e r wag t i n g e k o e s t e r : 

* Om sosiaal ingeskakel te word in groepverband bin-

ne die spesiale skoal en om aanvaar te word ten 

spy t e v a n r e mm end e fa k t ore wa a r a an d i e 1 e e r 1 i n g 

In die spesiale skoal blootgestel Is. Om sosiaal 

by die groep ingeskakel te word is ook vir die per

soneel binne die spesiale skoal van belang. 

* Om erkenning en agting te geniet en om in die ge

leentheid gestel te word om eie prestige te verhoog. 

Hierdie verwagting word ook in die spesiale skoal 

by die leerlinge en personeel aangetref. 

* Om selfverwesenliking te beleef in hulle beroep. 

(vgl. Bondesio & De Witt, 1986:289-290; Owens, 

1981:112; De f!V'et, 1981:190). Hoe eise word aan 

die personeel binne die spesiale skoal gestel en 

dit is ook belangrik dat die personeel selfverwe

senliking sal ervaar. 

Ook Kelley (1980:181) bevestig dit dat die interak

sie tussen bevrediging (moreel, gevoel en geluk) en 

prestasie of taakvervulling belangrik is vir 'n guns

tige skoolklimaat binne die spesiale skoal. 
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Waar dit in Herzberg se tweefakorteorie (Bondesio 

& De Witt, 1986:287-288; De Witt, 1981:23-24; 

Owens, 1981:120-124; Bernard, 1981:48-49) gaan 

oor motiveerders (faktore wat verband hou met werks

geluk), kan 'n personeell id verwagt ing koester van 

werktevredenheid op grond van erkenning, selfverwe

senliking en prestasiemoontlikhede. Herzberg se ver

sorgende faktore (wat verband hou met die bekamping 

van werkontevredenheid) kan ook realiseer in bepaal

de verwagtinge, onder andere, verwagtinge van 'n mede

dingende salaris, goeie werksomstandighede, status, 

seku rite it en aangename in t erp ersoonl ike verh oud i nge. 

Hierdie bogenoemde faktore kan ook in die spesiale 

skool van toepassing gemaak word, want die personeel 

en leerlinge streef ook na werksgeluk. 

Indien die skoolhoof n1e die deurslaggewende belang

rikheid besef van vera] die versorgende faktore in 

sy strewe om werktevredenheid te verseker nie, sal 

personeellede in hulle taakvervulling nie selfver 

wesenliking kan beleef nie (Bernard, 1981:48-49), 

sodat skoolklimaat noodwend nadelig daardeur bein 

vloed sal word. 

Easson (1986:18-19) en Gorton (1976:72-74) verwys 

ook na die verwagting van 'n personeellid om as 'n 

professionele persoon behandel te word. Daar be 

hoort vir hom genoeg lewensruimte geskep te word 

vir persoonlike inisiatief en persoonlike en profes 

sionele ontwikkel ing. Daar word voorts verwys na 

die verv;agt ing van 'n personeell id om dee] te he aan 

die besluitnemingsprosesse in die skool, vera] be 

s 1 u i t e o or a k t i w i t e i t e wa t hom d i r e k r a a k . 

Die bevrediging al dan n1e van bogenoemde verwagting 

behoort by te dra tot bepaalde belewinge by perso 

neellede. Sodanige belewinge kan dan gediagnoseer 

word aan die hand van 'n diagnostiese vraelys waarin 

vrae oor genoemde verwagtinge gestel word (vgl. Van 

Dyk, 1989:111-119 vir ~ voorbeeld van ~ diagnostiese 

vraelys). 
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4.5.3 LEERLINGVERw~GTINGE 

Volgens Easson (1986:71) idealiseer die kind homself 

as volwassene en is hy gerig op 'n e1e toekoms as 

volwassene. Hy wys voorts daarop dat die kind se 

hoop op 'n eie toekoms aangename verwagtinge by hom 

wek sodat hy homself toenemend op 'n eie toekoms 

rig. Hierdie verwagtinge van Easson word oak by die 

leerlinge in die spesiale skoal aangetref. Die ver

wagtinge wat die kind koester hou daarom verband met 

die sinvolle belewing van sy eie skoolsituasie en 

kan, onder andere, die volgende insluit (Easson, 

1986:73-75; Easson, 1986;17): 

* Verwagtinge van fisiese sekuriteit asook van psl

giese en geestel ike geborgenheid (Maslow se eers-

te twee vlakke van behoeftes). Oak die leerlinge 

1n die spesiale skoal het h behoefte aan fisiese 

sekuriteit en geborgenheid. 

* Verwagtinge om op sosiale vlak 1n gesonde inter

persoonlike verhoudinge by medeskoliere en onder

wysers betrokke te raak en aanvaar te word (Maslow 

se derde vlak van behoeftes). 

* Verwagtinge om as volwaardige en unieke mens erken 

te word, om volgens sy eie vermo~ns te presteer 

en op grand van prestasies dan die nodige agting 

t e g en i e t ( Ma s 1 ow s e v i e rd e v 1 a k v a n b e h o e f t e s ) . 

Oak die spesiale skoal leerling ish unieke mens 

ten spyte van die stremmende faktore wat by hom 

voorkom. 

* Verwagtinge dat kurrikulumontsluiting toekomsont

sluitend sal wees en geleenthede tot selfaktualise

ring sal bied, sodat hulle, toegerus met kennis, 

vaardighede, norme en h Christelike lewens- en 

wereldbeskouing, kan toetree tot die volwasse sa

melewing (Maslow se vyfde vlak van behoeftes). 

Hierdie verwagtinge kan oak by die spesiale skool

leerling aangetref word. 

Die v o o rd e 1 e wa t 'n p o s i t i ewe sk o o 1 k 1 i ma a t v 1 r die 
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kwaliteit van leeclinglewe kan inhou, behoort ten 

aile koste deur skoolhoofde in die spesiale skool 

benut te word, want volgens Kelley (1980:70) is en 

bly die opvoeding van die kind immers die hoogste 

prioriteit in die skool: "The wei fare of students 

must be the overriding concern of parents, patrons, 

and educators. 11 

Hartley en Hoy (1972:20) wys daarop dat 'n positiewe 

skoolkl imaat leer] ingvervreemding in die sekondere 

skool kan teenwerk: "Hoe meer oop die klimaat in 

die hoerskool hoe minder kom die gewaarwording voor 

die gewaarwording van teloosheid ... die ge-

waarwordi van betekenisloosheid ... die gewaarwor-

ding van isolasie en die gewaarwording van selfver

vreemding. 11 'n Positiewe skoolkl imaat in 'n spesiale 

skool werk ook leervervreemding teen. 

Uit die voorafgaande aanhaling van Kelley is dit 

duidelik dat leerlinge nie onaangeraak sal kan bly 

deur skoolklimaat nie. Behalwe dat dit hulle hou 

dinge en gesindhede bepaal, toon Newell (1978:171) 

aan dat skoolklimaat, soos deur elke 1eerling ervaar, 

ook hulle selfaktua1isering, hulle vermoe om te werk 

en hul1e interpersoonl ike verhoudinge bepaal. fly 

wys verder daarop dat sl die ouerhuis 'n grater 

i mp a k o p d i e 1 e e r 1 in g s e p e r s o on 1 i k h e i d s on t w i k k e 1 i n g 

het. Wilson (Garbers, 1981:72) het bevind dat oo1 

klimaat ook die akademiese prestasies en beroepsaspi

rasies van leer1inge kan beYnvloed. 

Die feit dat skoolklimaat problematies kan realiseer 

en 'n n tiewe invloed op die leerlinge kan he, b1yk 

uit Garbers (1981:74) se stelling: "dat dit maklik 

kan gebeur ... dat die hele spektrum van hinders hul

le nie tuis sal kan voel in die klimaat van die skool 

nie. 11 

Garbers (1981:74) toon daarteenoor aan dat 'n skool

klimaat waarin leerlinge opvoekundig wenslik geakkom

modeer kan word, een is waarin daar konsekwente 
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4.5.4 

dissip1ine ten ops te van 1eer1inge, sowe1 as 'n 

oorwegende demokratiese bestuursty1 gehandhaaf word. 

In so 'n klimaat behoort leerlinge positiewe verwag 

tinge te koester en tuis te voe1. 

Laastens is dit belangrik om in die konteks van leer-

] ingve tinge te verwys na die ondersoek wat erson 

(Gorton, 1976:76-81) gedoen het. Daaruit het dit ge 

blyk dat leer1inge groat waarde heg aan die persoon 

1 i k e v e r h o u d i n g wa t d i e s k o o 1 h o of me t h u 1 1 e n d h a a f . 

Hierdie verhouding realiseer in situasies waar die 

skoo1hoof vriendskap betoon teenoor leerlinge, be-

dagsaam, eer1ike, bemoed d, belangstellend en on-

dersteunend optree teenoor hu1le, en positiewe ver-

wagti van hulle koester op aile vlakke van die 

skoal program. 

0 m t e b epa a 1 wa t 1 e e r 1 i n g e s e b e 1 e w i n g van 'n s k o o 1 

se kl imaat is, sal daar in die samestell ing van 'n 

diagnostiese vraelys rekening g ou moet word met 

bogeno e verwagtinge van die lecrlinge. 

SINTESE 

Vir die skoolhoof zs dit belangrik om perspektief 

te he op die skoal as organisasie. Die kragte wat 

1 n 'n o nisasie werksaam is, befnvloed die funk 

sionering van die organisasie. Suksesvolle funk-

sionering van die skoal ter verwesenliking van on

derwysdoe1stellings 1s afhanklik van 'n positiewe 

skoolklimaat waarin so min moontlik be1emmering en 

'n ho~ mate van vertroue en konsiderasie teenwoordig 

is. 

Deur k1imaatdiagnose behoort 'n skoolhoof te kan vas

ste1 hoedanig sy leierskap- en bestuursty1 beleef 

word en of sy bestuurstyl by impl ikasie voorsieni 

maak vir die verwagtinge van sy personeellede en 

1 e e r 1 in g e ( v g 1 . Van Wy k , 1 9 8 9 : 4 2- 6 6 ) . In d i en d i e 

verwagt inge van personeel1 ede en 1 eer1 inge sinvo1 
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kan realiseer, behoort dit te lei tot h bevred zns-

be/ewing, wat op sy beurt weerspieel word in 'n posi-

tiewe skoolkl imaat. Indien skoolkl imaat sinvol en 

ondersteunend beleef word, kan dit h positiewe krag 

of energie tot handel ing, verbetering, verandering 

doelwitbereiking wees. 

Diagnosering van die skoolkl imaat behoort die skoal 

hoof dus in staat te stel om swak en sterk areas in 

die funksionering van die skoal te identifiseer en 

dan, indien nodig, korrektief op te tree. 

In die konteks van die belangrike rol wat klimaat in 

'n skoal speel, is daar gepoog om 'n vraelys te ant

werp waarmee skoolklimaat g iagnoseer en geevalueer 

kan word (VanWyk, 1989:112 119). 

Vervolgens sal daar aandag gegee word aan h model 

vir die ep van 'n positiewe klimaat in die spesiale 

skoal. 

Enkele van die belangrikste konsepte en stappe wat 

in Figuur 4.1 weergegee is, word nou bespreek soos 

Mentz (1990:210) dit omskryf: 

* Die waardes wat 1n die skoal (ook die spesiale 

skoal) bestaan, 1s die resultaat van verskeie 

faktore, soos die rei ieuse en lewensbeskoulike 

u1 ngspunte van die ouers, personeel en siening 

van die skoal en personeel met betrekking tot 

die aspekte wat die opvo ende onderwys ten grand

slag le. 

* Die missie van die skoal zs 1n woorde uitgedruk 

te standpunt van aile betrokkenes by die skoal 

met betrekking tot die taak van die betrokke 

skoal. By die spesiale ool sal die missie iet-

wat anders wees as by die gewone skoal, omdat 

hier met leerlinge met unieke probleme gewerk 

word. 

* Die doel stell ings van die spesiale skoal word 

afgelei uit die waardestelsel en geformulee 

missie. luis met die "andersheid" van die spe

siale skoal IS die doelstellings oak anders, want 

die eindproduk sal verski l met die van die gewone 

skoo 1 • 
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4. 6 MODEL VIR DIE SKEP VAN 'N OOP ORGANISASIEKLIMAAT IN 
DIE SPESIALE SKOOL 
(vgl. Mentz, 1990:209) 

Hierdie model kan ook van toepassing in die spesiale 

skool wees . 

.------POSITIEWE BELEWING: GEHALTE VAN WERKLEWE IN 
DIE SPESIALE SKOOL 

OOP ORGANISASIEKLIMAAT 

Personeel met leerlinge 

Skep van megani smes 
vir instandhouding 
en ontwikkel ing 

I 

Hoof met personeel Personeel onderling 
lvgl. ].2.1;) ~~3.2.4! 

Skep megani smes vir komnmikasi e/ skakel ing 
(vgl. 3.2.4) 

I 
Skep rnegani smi s vir toepassing 
minante in die spesial e skool 

van deter
(vgl. 3.1) 

POSIT IEF NEGAT IEF Personeel en 1 eerl inge 
ervaar die skool as 'n 
onaangenarne p 1 ek om 1 n 
te werk ~/ 

DIAGNOSERING EN EVALUERING 

I 
BESTAANDE KLIMAAT 

!1(3ardes 

Missie 

Doelstell 

Figuur 4.1 Model vzr die skep van 'n oop organisasie

klirnaat in die spesiale skoal 
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* l11at die evaluering van die organisasiekiimaat 

betref, kan verskeie metodes gebruik word. ~ 

Vraelys of ander vorm van kwaiitiewe ondersoek 

kan gebruik word. Dit 1s noodsaaklik t so~ 

ondersoek ten doel sal h~ om die klimaat in die 

spesiale skoal te ontwikkei en te verbeter. 

Aangesien die klimaat met die verloop van tyd 

kan verander, is~ positiewe resultaat van ~ on

dersoek na die organisasieklimaat geen waarborg 

dat sodanige klimaat in stand gehou kan word nie. 

Wat die negatiewe uitkoms van sodanige ondersoek 

betref, is dit belangrik dat die nodige meganis-

mes vir skakeling geskep word. Soos in die voor-

afgaande ondersoek aa etoon is, is die verhouding 

van die skoolhoof en personeel enersyds en tussen 

die personeel anderwyds die twee beiangrikste be

p a I e r s van d i e o p en h e i d van d i e organ i sa s i e k I i ma a t 

in die spesiale skoal. 

4. 7 PRAKTIESE IMPLEMENTERING VAN DIE MODEL 

Om die model te implementeer is die noodsaaklik dat 

antwoorde op die volgende vrae verkry tvord (Mentz, 

1990:211). Dit kan oak op die spesiale skoal van 

t oepa s sing gemaak wrod: 

* Bestaan daar in die spesiale skoal 'n dokument waar

ln die missie van die skoal uiteengesit is? 

* I s d i e doe 1 s t e 1 1 i n g s van d i e s k o o I e k sp 1 is i e t g e f o r

muleer? 

* Is die strategiee wat gebruik gaan word om die doel

stellings te bereik duidelik uitgespel? 

* Bestaan daar voldoende kanale vir kommunikasie? 

* Is daar geleentheid vir personeeliede om die frus

trasies wat hulle ervaar met betrekking tot die 

Ivyse van bestuur van die hoof of met betrekking tot 

optrede van kollegas, te stel? In hoe~ mate er

vaar die onderwysers in die skoal die Ieerlinge met 

hulle beperl<te vermoens. 
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* Sou h buitestaander die atmosfeer zn die skool as 

ontspanne beskryf wanneer hy die skool besoek? 

4.8 SAMEVATTING 

In Hoofstuk 4 zs die gegewens wat deur die literatuur-

studieondersoek ingesamel is met betrekki tot h mo-

del vir organisasieklimaat bespreek en weergegee. 

Daar is verder h literatuur oorsig met betrekking tot 

die daarstelling van h model vir o 

skepp i 

n i sa s i ek 1 i maa t-
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HOOFSTUK 5 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

In hierdie hoofstuk word die studie saamgevat. Die doe] 

van hierdie navorsing was om antwoorde te vind op die 

volgende vrae: 

* 

* 

Wat is die aard en wese van organisasieklimaat? 

Wat IS die determinante by die skepping van organisasie

k 1 imaa t? 

~Vatter rol speel die skoolhoof In die daarstelling van 

h positiewe en gunstige klimaat in die spesiale ool? 

* Hoe lyk 'n model vir klimaatskepping in die spesiale 

skoal? 

5. 1 SAMEVATT ING 

In Hoofstuk 2 1s die aard en wese van organisasiekli

ma a t b e s p reek en i s d a a r g e wy s o p d i e doe 1 s t e 1 1 i n g s 

en kermerke van h positiewe klimaat 1n die skoal en 

die verskillende soorte klimate wat 1n 'n spesiale 

skoal aangetref word. Daar is bevind dat die kli 

maat wat in die skoal voorkom 'n bepalende rol speel 

in wat die skoal is, wat die skoal sal word en wat 

die kwaliteit van die opvoedende onderwys sal wees. 

Organisasieklimaat word bepaal deur die persone wat 

in die skoal werksaam is en die handelinge word 

interpreteer in die gees van die betrokke klimaat. 

Die klimaat in die skoal is 'n betreklik blywende kwa 

1 iteit van die interne omgewing van die skoal, wat 

ondervind word deur mense in die skoal, wat laa e

noemde se gedrag beinvloed en wat omskryf kan word 

1n terme van die waardes van die skoal. 

In Hoofstuk 3 word daar gekyk na die faktore of 

determinante wat 'n rol speel in die daarstell ing 

van klimaat in die skoal en hoe die klimaatleier 

hierdie determinante behoort te hanteer en te imple 

menteer. Hierdie determinante kan in vier kategorie~ 

verdeel word 
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* Bestuursfaktore 

* Onderrigfaktore 

* Fisiese faktore, en 

* Algemene faktore 

Verder word daar in die hoofstuk aangetoon dat die 

skoolhoof oak 'n klimaatleier van die skoal 1s en 

dat hy deeglik kennis moet neem van die determinante 

wat 'n rol speel by organisasiekl imaatskepping. As 

klimaatleier word daar ho~ eise aan hom gestel en die 

-wyse waaop hy hierdie determinante in die skoal gaan 

bestuur, sal sy sukses as kl imaatleier bepaal. 

Hoofstuk 4 handel oar die besondere rol van hoofskap 

in die spesiale skoal. Hoe eise word deur die ouers, 

die personeel en leerlinge aan die hoof gestel, en 

dit blyk duidelik dat inslag en doe] van hierdie hoof

skap bepaalde andersoortige eise stel as aan die van 

die hoof in die gewone skoal. Vervolgens is daar ge 

kyk na die taak van die skoolhoof met betrekking tot 

die volgende determinante: 

* Bestuursdeterminante 

* Onderrigdeterminante 

* Fisiese determinante, en 

* Algemene determinante 

Daar word ho~ eise aan die hoof in die spesiale ool 

stel wat sy leierskap tot die uiterste an beproef. 

Hoe hy hierdie eise gaan hanteer en bestuur, sal sy 

s u k s e s a s k 1 i ma a t 1 e i e r b epa a 1 • 

Oak moet die skoolhoof as klimaatleier in staat wees 

om die kl imaat in sy skoal te kan diagnoseer. Deur 

kl imaatdi ose behoort die skoolhoof te kan vasstel 

hoedanig sy leierskap en bestuurstyl beleef word en 

of sy bestuurstyl voorsiening rnaak vir verwagti e 

van sy personeel en leerlinge. Diagnosering van die 

skoolkl imaat behoort die skoolhoof in staat te stel 

om swak en sterk areas in die funksionering van die 

skoal te identifiseer en dan korrektief op te tree. 
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5.2 GEVOLGTREKKINGS 

* 

* 

Die skoolhoof moet deeglik bewus wees van die e1se 

wat aan hom gestel word as kl imaatleier. Deu r die 

suksesvolle bestuur van die determinante kan hy 

daarin slaag om h aangename en gunstige klimaat zn 

die skoal te skep. Die bestuurstyl en persoonl ik

heid van die hoof sal die klimaat in die skoal be

paal (vgl. 4.]). 

Vir die skoolhoof 1s dit belangrik om perspektief 

te he op die skoal as organisasie. Die kragte wat 

1n h organisasie werksaam is, beYnvloed die funk

sionering van die organisasie (vgl. 2.2- 2.6). 

* Suksesvolle funksionering van die skoal ter ver

wesenliking van die onderwysdoelstellings is af

hanklik van 'n positiewe skoolklimaat waarin so 

m i n moon t 1 i k b e 1 e mm e r i n g e en 'n h o e ma t e van v e r -

troue en konsiderasie teenwoordig is (vgl. 2.7). 

* Deur middel van h sinvolle diagnose behoort die 

skoolhoof te kan vasstel hoedanig sy leierskap

en bestuurstyl beleef word en of sy bestuurstyl 

voorsiening maak vir die vert-.ragtinge van die per

soneel en leerling (vgl. ].2.6). 

* Indien die verwagting van die personeel en leerlin

ge sinvol kan realiseer, behoort dit te lei tot 'n 

bevredigingsbelewing, wat op sy beurt weerspieel 

word in h positiewe skoolklimaat (vgl. 2.12). 

* Dit blyk dat die skoal oak h organisasie is 

(vgl. 2.2 en 2.6). 

* Organisasie is die resultaat van die eienskap en 

insette van die individu (vgl. 2.6). 

* Daar bestaan verskeie tipe organisasiklimaat met 

oop en geslote klimaat op die twee pole van h kon

tinuum (vgl. Diagram 2.1). 

* Die klimaat in die skoal 1s die algemene atmosfeer 

wat gunstig of n1e is en wat afhang van die wyse 

waarop die individu hul werksomgewing ervaar (vgl. ].2). 
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* Daar is verskeie determinante vzr organisasiekli 

maat, waaronder bestuursdeterminante, fisiese deter

minante, fisiese en onderrigdeterminante (vgl. 3.2; 

3.3; 3.4 en ].5). 

5. 3 AANBEVEL INGS 

* Daar behoort meer aandag geskenk te word aan die 

rol en invloed van klimaat op die missie van die 

skool. 

* Daar behoort verdere ondersoek ingestel te word na 

die verband tussen die stresvlak onder die perso 

neel en die verskillende tipes klimaat binne die 

spesiale skool. 

* Die rol wat organisasieklimaat speel zn die bele

wing van die skool as opvoedkundige instell ing op 

die prestasies van leerlinge binne die spesiale 

skool verdien meer aandag. 

* Ten spyte van die beperkte vermoens van leerlinge 

in die spesiale skool kan die skoolhoof dit gerus 

waag om die leerli e deelname te gee aan besluit 

n em in g wa t h u 1 1 e t en n o u s t e r a a k , by v o orb e e 1 d d i e 

verkiesing van leerli leiers, die vorm wat spesia 

le funksies kan aanneem en die opstel van skool 

reels. 

* Vanwee die mislukki sen teleurstellings wat die 

gestremde leerling al ervaar het, het die leerlinge 

in die besonder ~ behoefte aan erkenning en pres 

tasie. Hierdie behoefte moet raakgesien word en ~ 

verskeidenheid beloningsisteme moet daargestel 

word sodat die leerling produktief en suksesvol 

kan wees en daardeur ~ positiewe selfbeeld kan 

ontwikkel. 

* Omdat die alle skoolhoofde toereikend opgelei is 

in Onderrigbestuur nie, zs die hoof nie altyd be

wustel ik en doelbewus ingestel op die verei stes en 

voorwaardes waaraan sy bestuurshandel ing moet vol

doen vir die skepping van ~ gunstige en positiewe 
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klimaat in die skool n1e (Vander Westhuizen,1986:3J. 

Daarom word dit aanbeveel dat alle skoolhoofde wat 

aan spesiale skole verbonde is deur middel van ver

dere studie, en kursusse opgelei moet word in hier

die bestuurstaak. 

5. 4 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk 1s die studie saamgevat, die be

vindinge waartoe gekom 1s, is weergegee en sekere aan

bevelings is gemaak met betrekking tot die verbetering 

van k 1 imaa t 
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