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SUMMARY 

TEAM-MANAGEMENT FOR PRINCIPALS OF PRIMARY SCHOOLS 

This study has been undertaken to assess what the team-management approach 

in the primary school entails and whether or not principals of primary schools 

make use of above mentioned approach. Attention is firstly given to the ever 

increasing management task with wich schools are expected to cope, and more 

specifically, the management task as carried out by the principal. 

As far as the rationale of team-management is concerned attention is given to the 

Western and Japanese approaches to educational management. Attention is 

given to how the Z theory was conceived out of the Western and Japanese 

management approuches and how the theory can be utilized in educational 

management. An explanation of the "team-management", is given. Certain 

reservations with regard to the implementation of the approuch are also brought 

into perspective. The study also looks at the characteristics of team-management, 

bearing in mind that certain demands are made on the team-management 

concept. Advantages and disadvantages are also peil under the microscope. 

The study looks at how the management team are going to function inside the 

bounds of the management process. The total involvement by the management 

team in all the planning is discussed and we look at aspects such as, what 

planning actually consists of, demands set on us by the planning aspects, policy 

formulation, the setting of aim, the taking and making of dicisions and the solving 

of problems surrounding the planning. We also take a look at the involvement by 

the management team in the tasks of organization namely co-ordination and 

delegation. The involvement by the management team in the motivation, 

communication and how they give aid and guidance is also discussed. The last 

aspect which enjoys attention is how the management team exercises their 

controls over the proceedings. 

The empirical study follows and is proceeded by discussion of the research-topic 

which includes the instrument of measurement, population and statistical 

techniques. Frequency measurement is also discussed in so far as the 

team-management approach is used in the primary school. 

Guidelines are given on how the team-management approach.can be 

implemented and fully utilized to great advantage. 
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OPSOMMING: 'N SPANBESTUURSBENADERING VIR HOOFDE VAN 

PRIMERE SKOLE 

Hierdie studie is onderneem om te bepaal wat die spanbestuursbenadering in die 

primere skoal behels en of die hoofde van die primere skole wei van die spanbe· 

stuursbenadering gebruik maak. Eerstens word aandag geskenk aan die groter

wordende bestuurstaak waarmee die skoal te doen het, asook die klemverskui

wing wat plaasgevind het betreffende die bestuurstaak van die skoolhoot. 

Wat die rasionaal van spanbestuur betref, word aandag gegee aan die Westerse 

benadering tot onderwysbestuur asook die Japannese benadering tot onderwys

bestuur. Aandag word gegee aan die ontstaan van Teorie Z uit die Westerse en 

Japannese bestuursbenaderings en hoe hierdie teorie in onderwysbestuur 

toegepas kan word. Wat die spanbestuursbenadering betref, word onder andere 

'n begripsomskrywing gegee asook die voorwaardes wat gestel word vir die im

plementering van 'n spanbestuursbenadering. Aandag word bestee aan die ken

merke van spanbestuur, asook die vereistes wat gestel word vir spanbestuur. 

Verder word die voordele asook die nadele van spanbestuur onder die loep 

geneem. 

Aandag word ook gegee aan hoe die bestuurspan binne die bestuursgebeure 

gaan funksioneer. Die betrokkenheid van die bestuurspan by aile beplan

ningsgebeure word eerstens bespreek en hier word gekyk na aspekte soos aard 

van beplanning, vereistes vir beplanning, beleidformulering, bepaling van 

doelstellings, besluitneming en ook probleemoplossing. Verder word na die 

betrokkenheid van die bestuurspan by die organiseringstake, naamlik delegering 

en koordinering, gekyk. Die bestuurspan se betrokkenheid by leidinggewing, 

spesifiek motivering en kommunikering, word ook bespreek. Die laaste be

stuurstaak waarby die bestuurspan se betrokkenheid bespreek word, is be

heeruitoefening. 

Die empiriese ondersoek word vervolgens bespreek en dit word ingelei deur 'n 

bespreking van die navorsingsontwerp wat die meetinstrument, populasie en 

statistiese tegniek insluit. Frekwensie-ontledings word ook bespreek, waar aan

getoon is in hoe 'n mate die spanbestuursbenadering in die primere skoal 

toegepas word. 

Riglyne word ook gegee oor hoe die spanbestuursbenadering in die primere skoal 

toegepas en ge'lmplementeer kan word. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERING 

1.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word gekyk na die probleem waaromheen hierdie navorsing 

wentel. Die doel van die navorsing asook die metodes om die gestelde doel te 

bereik, word vervolgens beredeneer. Laastens word aandag gegee aan die struk

turering en verloop en van hierdie navorsingprojek. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Met die besef dat die skoolhoof se taak tans grotendeels bestuursmatig is 

(Lieberman, 1988(a):4), het die bestuursgebeure in die skoal meer en meer aan

dag van sowel onderwysdepartemente as navorsers gekry (Van der Westhuizen, 

1987:2). Hierdie verskynsel in die RSA word ook bevestig in oorsese studies. 

Buckley (1985:4) is van mening dat daar ook in Engeland 'n klemverskuiwing in 

die skoolhoof se taak is - 'n verskuiwing van die pedagogies-didaktiese na die 

meer bestuursmatige. Ook in die VSA het Roe en Drake (1980:14) 'n 

tweeledigheid in die hoof se take gesien, naamlik as bestuursmatig en onderrig

gewend. Ten opsigte van eersgenoemde se hulle (Roe en Drake, 1980:15): 

"Without question the administrative-managerial duties need to be performed and 

performed well." 

Uit voorafgaande blyk dus dat die skoolhoof 'n bestuurstaak het en is dit ook 

noodsaaklik dat wetenskaplike bestuursbeginsels in die skoolpraktyk 

ge·implementeer moet word. Hoofde het bewus geword van hul bestuurstaak en 

probeer doelbewus om toepaslike bestuursbeginsels in die skool toe te pas 

(Thomas & Edgemon, 1984:49). 

Enkele probleme verhoed nog die vestiging van 'n gesonde bestuurspraktyk: 'n 

outoritere bestuurstyl en 'n doeltreffende b~:-sluitnemingspraktyk (Pellicer & 

Nemeth, 1980:98), 'n meer mensgeri!;,te as taakgerigte benadering tot personeel 

(Chandler, 1984:344) en die oneffektiewe aanwending van personeel. 



Ten einde bogenoemde problema te ondervang en die bestuursgebeure in die 

skoal te optimaliseer, het delegering, deelnemende en groepbesluitneming 

bekende praktyke geword (Nell, 1982:292). 

Spanbestuur is egter nag 'n nuwe konsep in die skoal en in die RSA is navorsing 

hieroor nog min (vgl. Celliers, 1987:6). 

Spanwerk behels die lewering van die nodige dryfkrag om organisasiedoelwitte 

en onderlinge begrip ten opsigte van individuele behoeftes te bevorder, geleent

hede vir deelname te skep, identifisering met die organisasie te bevorder en die 

waarskynlikheid dat die aksieplanne tot uitvoer gebring sal word te vehoog 

(Casner-Lotta, 1988:350). Spanbestuur is dus 'n demokraties wyse van bestuur 

wat, volgens Regan (1988:85), die rol van die hoof beklemtoon en definieer. 

Die hoof deel dus gesag en verantwoordelikheid met ander personeellede en so 

word hul betrokkenheid by die gebeure in die skoal verhoog, die organisasiedoel

witte word ingeskerp en elke persoon se toegekende gesag neem toe (Grindle, 

1982:29). 

Die skoolhoof moet oak besef dat dit in belang van die skoal is dat 'n span be

kwame persona moet saamwerk anders gaan al die fasette van die skoolbestuur 

nie tot hulle reg kom nie, wat tot gevolg kan he dat die skoal en die leerlinge 

daaronder kan ly (Faconti & Hagerstrand, 1987:118). Die implementering en tot

uitvoer-bring van die spanbestuursbenadering sal ook nie sander problema 

geskied nie (Gorton, 1983:122). Sake wat problema kan veroorsaak, is onder 

andere (vgi.Wynn & Guditus, 1984:199): die ideale grootte van die bestuurspan, 

die kundigheid van die lede van die bestuurspan, aanstellingstydperke van span

lade en delegering en aanvaarding van gesag. Die personeel moet oak deeglik 
ingelig wees aangaande die doel en voordele wat die spanbestuursbenadering vir 

die skoal en oak vir die personeel inhou (Thomas & Edgemon, 1984:55). 

Spanbestuur beteken egter nie dat alma! saver moontlik by die bestuur betrek 

moet word nie; tewens, dit mag selfs kontraproduktief wees omdat personeel wat 

voortdurend by sake betrek word wat hulle nie eintlik raak nie negatief ingestel 

mag raak (Doll, 1983:288), terwyl sinvolle betrokkenheid (vgl Denys, 

1980:106&107) daarenteen die aanvaarding van besluite en die verdere hantering 

daarvan bevorder. Sinvolle betrokkenheid stimuleer oak 'n gesonde personeel

moreel en verhoog tevredenheid en lojaliteit. 
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Tog maan Nell (1982:292) teen 'n verafgoding van konsensus en die onwilligheid 

om 'n ferm besluit te neem as die omstandighede dit vereis. Omdat 'n skoolhoof 

die finale aanspreeklikheid vir die skoal moet aanvaar, is dit soms nodig dat hy 'n 

minderheidsbeslissing moet maak. As sy verhouding met sy personeel gesond is, 

sal hulle dit as sy goeie reg aanvaar en steeds lojale ondersteuning by die uitvoe

ring daarvan verleen. 

Uit die voorafgaande blyk die probleem van hierdie navorsing te wentel rondom 

die volgende twee vrae: 

1.2.1 Wat behels die spanbestuursbenadering? 

1.2.2 In hoe 'n mate maak hoofde in die primere skoal reeds van 'n spanbe

stuursbenadering gebruik? 

1.3 DOEL MET DIE NAVORSING 

Die doel met die navorsing is om 

1.3.1 vas te stel wat die spanbestuursbenadering behels; 

1.3.2 te bepaal in hoe 'n mate daar reeds van 'n spanbestuursbenadering in 

die primere skole gebruik gemaak word en 

1.3.3 riglyne neer te le vir die implementering van 'n spanbestuursbenadering in 

die primere skoal. 

1.4 METODE VAN NAVORSING. 

1.4.1 LITERATUURSTUDIE 

Daar is van boeke en tydskrifte gebruik gemaak. Gegewens so versamel, is be

studeer en geevalueer, waarna daar tot enkele gevolgtrekkings gekom is. 'n 

DIALOG-soektog is onderneem met behulp van die volgende trefwoorde : 

management, team management, principal, primary school, school princi
pal. 
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1.4.2 EMPIRIESE ONDERSOEK 

1.4.2.1 MEETINSTRUMENT 

'n Loodsvraelys is opgestel en aan drie hoofde voorgele voordat die vraelys 
gefinaliseer is. 

In die vraelys is die veranderlike, nac:.mlik spanbestuur, geoperasionaliseer. Die 

doel van die vraelys was om te bepaal in watter mate spanbestuur in die primere 

skole in die ondersoek gebied aangewend word. Vervolgens is daar afleidings, 

gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak. 

1.4.2.2 POPULASIE 

AI die hoofde van die Afrikaanse primere skole van komprehensiewe eenhede 18, 

19 en 25 in die Transvaalse Onderwysdepartement is genader om die vraelys te 

voltooi. (n = 23) 

Die rede waarom hierdie populasie gebruik word, is die grootte van die skole, die 

hoeveelheid skole wat naby gelee is en die maklike bereikbaarheid daarvan. 

1.4.2.3 STATISTIESE TEGNIEK 

Die ingesamelde data is met behulp van 'n rekenaar verwerk. Daar is frekwensies 

vir die antwoorde bereken waaruit sekere afleidings gemaak is. Die P.U. vir 

C.H.O. se Statistiese Konsultasiediens het die verwerking van die data behartig. 

1.5 TERREINAFBAKENING 

In hierdie navorsing is hoofde van die Afrikaanse primere skole onder beheer van 

die Transvaalse Onderwysdepartement in komprehensiewe eenhede 18, 19 en 25 

betrek. 

1.6 HOOFSTUKINDELING 

HOOFSTUK 1: Orientering 
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HOOFSTUK 2: Spanbestuur as bestuurstegniek 

HOOFSTUK 3: Empiriese ondersoek 

HOOFSTUK 4: Samevattende oorsig 

1.7 VERWANTE NAVORSING 

1.7.1 Van Rooyen, J.W. 1984. Effektiewe spdnbestuur op sekondere skoolvlak. 

M.Ed.: Universiteit van Pretoria. 

Van Rooyen (1984) het 'n literatuurstudie onderneem om vas te stet in 

hoe 'n mate effektiewe spanbestuur op sekondere skoolvlak toegepas kan 

word. Hy het begin deur begrippe soos kommunikasie, ko6rdinering, 

motivering en so meer te verklaar, waarna enkele onderwysbestuurskun

dige riglyne bespreek is. Van Rooyen het oak 'n beknopte historiese oor

sig oor hoofskap in die R.S.A. gegee, waarna hy na die doelwitte van die 

sekondere skoal verwys het. Aandag is ook gegee aan die verwagtinge 

gekoppel aan die hoofskap van 'n sekondere skoal, waarna die buro

kratiese organisasiesisteem bespreek is. Daar is ook aandag gegee aan 

leierskapstyle en leierskapmodelle. Verder is oak aandag gegee aan 

kommunikasiewee en die verskillende kommunikasiekanale. Besluitneming 

en besluitnemingstegnieke is bespreek, waarna spanbestuur in diepte 

bespreek is. Ten slotte is aanbevelings gemaak vir moontlike verdere 

navorsing. 

'n Tekortkoming van hierdie studie is egter dat slegs 'n literatuurstudie 
gedoen is en die aangeleentheid nie empiries ondersoek is nie. 

1.7.2 Celliers, A.S. 1988. 'n Deelnemende bestuursbenadering aan 'n onder

wyskollege. M.Ed.: Randse Afrikaanse Universiteit. 

Celliers (1988) het ter aanvang 'n aantal begrippe, byvoorbeeld deelne

ming, bestuur, deelnemende bestuur, bestuursklimaat en so meer be

spreek. Daarna is 'n deelnemende bestuursbenadering met betrekking 

tot enkele basiese bestuurstake bespreek. Hierna is die rol wat leierskap 

in die implementering van 'n deenemende bestuursbenadering speel, be-
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spreek. Aandag is verder gegee aan die deelname van dosente aan 

basiese bestuurstake. Celliers het verder aanwendingsmoontlikhede van 

'n deelnemende bestuursbenadering aan 'n onderwyskoflege uitgelig. 

Enkele voorwaardes vir 'n deelnemende bestuursbenadering is oak aan

getoon, waarna daar ten slotte bevindinge gegee is en aanbevelings 
gemaak is. 

1.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die probleem uitgewys wat aanleiding gegee het tot die uit

voer van hierdie navorsing asook die doel wat daarmee bereik wil word. In die vol

gende gedeeltes gaan die teorie omskryf word asook toepassingsmoontlikhede 

uitgewys word. 

Laastens gaan riglyne neergel€! word en aanbevelings gemaak word sodat hierdie 
benadering suksesvol in die primere skoal gei'mplementeer kan word. 
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HOOFSTUK2 

DIE AARD EN WESE VAN SPANBESTUUR 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word gekyk na inligting wat daartoe kan bydra om 'n spanbe

stuursbenadering in die primere skoal te implementeer. Hier word gekyk na die 

Westerse benadering tot onderwysbestuur, die Japannese benadering tot onder

wysbestuur en hoe Teorie Z hieruit voortgevloei het. Verder word aandag gegee 

aan die rasionaal van spanbestuur en oak hoe spanbestuur in die primere skoal 

toegepas kan word. Die bestuurstake van die bestuurspan word oak bespreek, 
waarna 'n samevatting en vooruitskouing gegee word. 

2.2 DIE RASIONAAL VAN SPANBESTUUR 

2.2.1 OPMERKING 

Onderwysbestuur is so oud soos die onderwys self en deur die eeue was daar al

tyd 'n onderwysleier wat die bestuurswerk in die onderwys moes behartig. Dit is 

egter volgens De Wet (1981: 22) eers aan die begin van die twintigste eeu dat 

baie meer aandag bestee is aan 'n meer wetenskaplike benadering tot onderwys

bestuur. Die skoolhoof bevind hom in 'n situa;.;ie waar hy nie meer aileen al die 

bestuurstake effektief kan uitvoer n!a en daarom van ander bestuurstegnieke 
gebruik moet maak ten einde die skoal effektief te kan bestuur (Pellicer & 

Nemeth, 1980:98). Een so ·n bestuurstegniek wat gebruik kan word, is spanbe

stuur. 

In spanbestuur (vgl. 2.2.5) word gesoek na kontinue geleenthede om sinergie te 
bewerkstellig tussen die behoeftes van die skool en die unieke vermoens en 
moontlikhede van die individuele onderwysers (Hitt, 1979:14). lndien die be
stuurspan van die skoal daarin slaag om hierdie verskynsels te integreer, is die 
resultaat baie grater as die som van die afsonderlike dele, en dit staan bekend as 
sinergie. 
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Ten einde te kyk na die noodsaaklikheid van en behoefte aan spanbestuur moet 

eers gekyk word na die Westerse benadering tot onderwysbestuur, gebaseer op 

die burokratiese bestuurstelsel. 

2.2.2 WESTERSE BENADERING TOT ONDERWYSBESTUUR 

'n Burokrasie is 'n hoogs gestruktureerde organisasie wat in sy ideale vorm vyf 

kenmerke openbaar (vgl. Hodgetts, 1979: 391-392): 

* 'n duidelike werksverdeling wat lei tot die aanstelling van gesagdraers in elke 

posisie; 

* 'n hierargiese gesagstruktuur; 

* 'n bestendige stel reels en standaarde wat uniformiteit ten opsigte van werkver

rigting en koi:irdinering van take tot gevolg het; 

* 'n gees van formalistiese onpersoonlikheid waarin beamptes hulle taak verrig, 

en 

* dat indiensneming berus op kwalifikasies en die werknemer beskerm word 

teen arbitrere ontslag uit sy posisie. 

Die skoolhoof in die RSA bevind hom volgens De Wet (1981: 162-163) op 

makro- en mikrovlak in 'n burokratiese organisasiestruktuur. Die rigiditeit van die 

burokratiese stelsel maak dit moeilik om in pas te bly met veranderende omstan

dighede in onderwysbestuur CNynn & Guditus, 1984:66). 'n Burokratiese or

ganisasie is ook volgens Massie en Douglas (1981:279) onmenslik en is nie inge

stel op die behoeftes van die mense - wat dee! is van die meganiese struktuur van 

die organisasie - nie. Van die onderwyser wat hom binne die burokratiese stelsel 

bevind, word verwag om besluite te neem op grand van die Ieite aileen, sander 

dat die menslike gevoel en behoeftes 'n rol mag speel (Hoy & Miske!, 1982:81). 

Die tekortkominge van die burokratiese stelse-' kom al meer na vore binne or

ganisasies in die algemeen, terwyl diP. onaanvaarbaarheid daarvan in die onder

wys baie sterk na vore kom, omdat die onderwysstelsel sekere unieke karak

tertrekke besit wat nie in ander organisasies voorkom nie (Lovell & Wiles, 

1983:37). Die feit dat die werk (i.e. onderrig) in die onderwys deur opgeleide 
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professionele persone gedoen word, maak oormatige burokrasie vir die onder

wyser onaanvaarbaar. Dit is 'n probleem in die onderwys om die "inset" en 

"uitset" van die skool te evalueer en te bepaal, omdat die onderwys weens sy 

betrokkenheid by die mens meer mensgeorienteerd as taakgeorienteerd is. Die in

tieme verhouding tussen onderwyser en leerling is gebaseer op die uitleef van 

wedersydse vertroue en nie op 'n hierargiese stelsel wat misbruik word nie. Nog 'n 

unieke eienskap van die onderwys is die behoefte aan intellektuele vryheid en 

ontwikkeling en daarmee saam die aard van die verhouding tussen mense in die 

leerproses. Die onderwys en ook die skool het 'n behoefte aan buigbaarheid en 

aanpasbaarheid by veranderende omstandighede (De Witt, 1983:173). 

Uit die voorafgaande kan die afleiding gemaak word dat die burokratiese be

stuurstelsel nie aan al die vereistes voldoen wat die moderne onderwys aan 'n 

bestuurstelsel stel nie (Ouchi, 1981: 196). 

Die vernaamste kenmerk van die Westerse bestuurspraktyk is dat dit 

burokraties-hierargies is (Koontz et al., 1984:90) en dikwels as koud en onpersoon

lik beskryf word (Hudiburg & Klingstedt, 1986:89). Die verhouding tussen die hoof 

en die onderwysers is ongemaklik of onpersoonlik en dit strek tot nadeel van die 

skool (lmeson & Viney, 1982:49). 

Die kommunikasiegaping tussen onderwysleiers en onderwysers is soms 

onoorkombaar groot. Sergiovanni en Starratt soos aangehaal deur Van der 

Westhuizen, 1986:70), is van mening dat die onderwyser geen inspraak of gesag 

van watter aard ook al het in sy diensvoorwaardes nie. Die kriteria vir klaskamer

aktiwiteite, skedulering van aktiwiteite, sillabusse, opleiding, evaluering, delege

ring van opdragte, beplanning van beskikbare ruimte en onderrigmetodes word 

gewoonlik deur vakkomitees en/of superintendente voorgeskryf en gekontroleer 
(Nyberg & Farber, 1986:4). 

As gevolg van die vinnige verwisseling van personeel is daar 'n gestruktureerde 

stelsel van eksterne kontrole in die Westerse skoolbestuur (Lieberman, 

1988:649). Beroepsgerigte sekondere onderwys het, volgens Barnard {1984:101), 

sedert die vyftigerjare vinnig ontwikkel vanwee vordering op tegnologiese gebied. 

Die uitgangspunt ten opsigte van bestuur is dus eng spesialiserend, wat weer 

aanleiding gee tot strawwe kompetisie tussen individuele onderwysers. Ouchi 
(1981 :59) se ook dat daar geen motivering by werkers is om met ander werkers te 

assosieer of om vriendskappe op te bou nie. 
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Benne (1986:15) stel dit verder dat wat bestuurstake betref, die onderlinge kom

petisie tussen individue gevaarlik en verkeerd is. Hierdie kompetisie is nie aileen 

bestuursmatig van aard nie, maar oak normatief. Met ander woorde, dieselfde 

norme en standaarde geld nie vir almal nie en dit kan net negatiewe gevolge vir 

die voortbestaan van die mens en die onderwys inhou. 

Die Westerse onderwysstelsel, meer spesifiek die hoofde van skole, het aanpas

sings te maak in die nabye toekoms. Chapey (1983:394) meld dat die 

Amerikaanse onderwysstelsel gebuk gaan onder kroniese afwesigheid van per

sonae!, dissiplinere problema, 'n gebrek aan bydraes ter verbetering van die on

derwys, verminderende leerlingdeelname aan skoolaktiwiteite, permissiwiteit, 

uitbranding van onderwysers, lae selfbeeld by onderwysers en leerlinge, 'n gevoel 

van hulpeloosheid, frustrasie en teleurstelling. Chandler (1984:344) bou hierop 

voort met die aanname dat Amerika die afgelope jare 'n laer produktiwiteitskoers 

gehandhaaf het as baie van die Europese Iande. Amerika se koers van 

alkoholisme, dwelmmisbruik, kriminele oortredings, egskeidings en selfmoord is 

in teenstelling met sy produktiwiteitspeil die hoogste van aile industriele Iande. 

Daar bestaan dus in die Waste 'n behoefte aan 'n bestuursbenadering wat hul uit 

hierdie dilemma van agteruitgang en onproduktiwiteit in die onderwys kan red. 

2.2.3 JAPANNESE BENADERING TOT ONDERWYSBESTUUR 

In die kart bestek van net meer as twee dekades het Japan gegroei tot 'n 

wereldleier wat die bestuur van organisasies betref. Dit het grater produktiwiteit tot 

gevolg gehad, omdat werknemers by bestuurstake betrokke geraak het en 'n 

bydrae kon lewer om 'n gelukkige werkplek daar te stet (Anderson & Anderson, 

1982:15). Volgens Aquila (1982:91) kan hierdie prestasie vera! toegeskryf word 
aan hulle besondere bestuurstegniek. 

Die goue draad in die lewe en voortbestaan van die Japannese is die groepsgees 

wat daar onder hulle heers in alias wat hulle doen. Die omgee vir, en die on

dersteuning van mekaar, die gedissiplineerde onselfsugtigheid kom na vore in 

gelukkige sosiale verhoudings (Ouchi, 1981 :8). 

Die uitgangspunt in die Japannese bestuurspraktyk is dat produktiwiteit en 
vertroue interafhanklik van mekaar is (Wynn & Guditus, 1984:63). Die teenwoor

digheid van vertroue in die geloofwaardigheid van die individu moedig die werkers 
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aan om alles te gee ter willa van die voortbestaan van die organisasie (Phillips & 

McColly, 1982:83). Wat verder van belang in die Japannese bestuurpraktyk is, is 

die fait dat daar omgesien word na die behoeftes van die mensa wat by die or

ganisasie betrokke is. Dit sluit nie net werksomstandighede in nie, maar ook die 

behoeftes en wense van die werkers buite werksverband, soos die verbetering 

van behuising, sportgeriewe , mediese die. tste en die uitbouing van sosiale 

bedrywighede (Massie & Douglas, 1081:413). 

Die Japannese bestuursbenadering en die implementering daarvan in die skoal 

sal dus sekere voordele vir die onderwyser inhou, wat sal bydra tot die effektiewe 

bestuur van die skool (Geneen, 1984:16) en die ontwikkeling van die personeel 

op onderrig- en bestuursvlak (Ornstein & Miller, 1980:157). 

Die bestuursbeginsels van die Japannese bestuursmodel is daarop ge:grond dat 

alma! wat op een of ander manier by die skool se aktiwiteite betrokke is 'n in

spraak moet he in die bestuur van die skool (Wilhelm, 1984:28). 

Een belangrike voordeel wat onderwysers uit so 'n bestuurstelsel kry, is meer per

manents aanstellings (Koontz et al., 1984:88). Die onderwyser is deal van 'n be

stuurspan en word gaandeweg meer betrek by bestuursfunksies (Geneen, 

(1984:16). Anderson en Anderson (1982:16) wys daarop dat onderwysers in so 

'n stelsel nie ingestel moat wees op die uitbou van hul eie loopbaan ten koste van 
ander personae! en die skoal nie. Onderwysers moat groepgeorienteerd wees met 

respek vir die goeie orde, gesag en die organisasiekultuur en -klimaat in die 

skool. 

Permanents aanstellings bled geleentheid tot grater afwisseling van die personeel 

ten opsigte van bestuurstake in 'n skool, wat weer lei tot minder individuele 

spesialisering in bestuur (Phillips & McColly, 1982:83). Die afwisseling van onder

wysers binne die skool wat bestuurstake betref, dra by tot 'n ontspanne verhou

ding tussen onderwysers en ook tussen onderwysers en die hoof (Robbins, 

1984:197-199; Anderson & Anderson, 1982:16}. 

Japannese skoolhoofde delegeer nie net gesag en opdragte aan onderwysers 

nie, maar werk saam met hulls in 'n span en assosieer hulls met die onderwysers 

(Aquila, 1982:92). Die onderwyser hat daarom die geleentheid om nie net van die 

hoof te leer nie, maar ook om hom bater te leer ken onder verskillende omstan

dighede (Barth, 1988:640). 
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Aangesien die personeel betrokke is by die bestuurstake van die skool, is besluit

neming een van die belangrikste take waarby die onderwysers betrek word 

(Chandler, 1984:344). Sodra onderwysers konsensus bereik het oor 'n aan

geleentheid sal hulle gemotiveerd werk aan die uitvoering van daardie besluit (De 

Wet, 1981 :52). 

In die proses van deelname aan die bestuur van die skool het die Japanners 

groot sukses behaal met die implementering van die sogenaamde GEHAL TE

KRINGE (ook genoem KWAUTEITSKRINGE) in die skool (Zahra et al., 1985:323). 

Deelname aan die gehaltekringe geskied op 'n vrywillige basis (vgl. Dunne & 

Maurer, 1982:87) en bestaan uit onderwysers met kennis van 'n spesifieke onder

warp of vakgebied wat vir ongeveer een uur per week vergader om uitvoering aan 

'n spesifieke opdrag te gee (Dillon & Brown, 1983:50). 

Die tegniek van gehaltekringe beteke'l dat daar vrye gesprek tussen onderwysers 

wat dieselfde belange deel plaasvind. Problems word geidentifiseer en oplos

singsvoorstelle word vryelik oorweeg. 

Gehaltekringe is gefundeer op die aanname dat mense wat die nouste betrokke is 

by 'n werksituasie meestal 'n veel beter begrip as die bestuur het omtrent die 

problems van die werkplek en die werk self. Deur die individue aan te moedig om 

hulle idees saam te gooi en dit opbouend in groepe te bespreek, kan veel groter 

problems aangepak word met 'n groter kans op sukses. 

Dit is belangrik dat lede van die gehaltekring vooraf opleiding moet ondergaan in 

die funksionering van die gehaltekring om sodoende die effektiwiteit daarvan te 

verseker (Walling, 1984:126). Die lede van die gehaltekring moet kwaliteitbesluite 

neem wat meestal random die oplossing van problems gesentreer is (Robbins, 

1984:270). 

Hierdie gehaltekringtegniek kan met vrug binne die onderwys en spesifiek in die 

skool- toegepas word (Zahra et al., 1985: 324). Die hoolfunksie van die gehalte

kring in die skool is die identifisering van problems, die insameling van die nodige 

inligting en die oplos van die problems op so 'n wyse dat dit tot voordeel van die 

hele skool sal wees (Harris, 1985:104). Die skoolhoof en sy bestuurspan moet 

bepaal waar daar in die skool 'n behoefte bestaan vir die implementering van 'n 

gehaltekring. Sodra so ·n behoette ge"identifiseer is, moet 'n gehaltekring in war

king gestel word (Adams, 1987;171). 
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Die implementering van die gehaltekringe en daarmee saam die deelname van 

personeel aan die bestuursgebeure van die skoal bring mee dat die onderwyser 

·n verantwoordelikheidsbesef ontwikkel wat nooit andersins die geval sou gewees 

het nie (Aquila, 1983:182). Die instel van gehaltekringe behoort ook nie 

problematies te wees nie, aangesien baie van hierdie kringe reeds op 'n informele 

wyse in skole bestaan. Adams (1987:170-178) verwys na 'n hele aantal geor

ganiseerde kringe wat reeds binne en buite die skoal bestaan. naamlik die hoof

dekringe, vakkomitees. standerdkomitees, bestuursrade en so meer. Gehalte

kringe is met ander woorde persone wat saam gegroepeer is omdat hulle 

dieselfde doelwitte en doelstellings nastreef en 'n gesamentlike bydrae wil maak 

om beter onderwys en/of onderwysbestuur daar te stel. Die verskillende komitees 

dra dus by tot spanbestuur en is nie spanbestuur op sigself nie. Hierdie groepe 

moet vooraf goeie opleiding ontvang in die hantering van sekere aangeleenthede 

sodat hierdie gehaltekringe gehaltebesluite kan neem (Walling, 1984:128). 

Sekere vereistes moet egter eers nagekom word voordat gehaltekringe effektief 

sal kan funksioneer in die skoal (Anderson & Anderson, 1982:21). Die implemen

tering van gehaltekringe vereis deeglike beplanning vooraf (Dunne & Maurer, 

1982:89) en daarmee saam moet die skoolhoof baie vertroue in hierdie stelsel M 

(Barth, 1988:640). 

Gehaltekringe het die volgende onmiddellike oordele vir 'n skoal indien dit reg 

ge"implementeer sou word (Eager. 19~4:33): 

* 'n hoer moreel en selfbeeld by die werknemers; 

* grater werksbevrediging onder die werknemers; 

* opgradering van die spangees; 

* die ontwikkeling van leiers; 

* 'n verbetering van die bestuurs-werknemersverhouding; 

* aanvaarding van effektiewe vernuwing ; 

* stimulering van kreatiwiteit; 
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* probleemoplossing geskied met die medewerking van almal wat by die 

probleem betrokke is; 

* kwaliteitsverbetering ten opsigte van probleemoplossing en besluitneming en 

* produktiwiteitsverbetering ten opsigte van die uitvoer van besluite omdat die 

betrokkenes deel gehad het aan die neem van die besluite. 

Die volgende stappe word gevolg in die gehaltekringsiklus (vgl. Celliers, 1987:8): 

* Personeelldentlflseer probleme: 

Tydens die eerste vergadering van 'n gehaltekring word probleme 
ge"identifiseer (indien enige) en verwante data versamel. 

* Ontledlng van die probleme: 

Die probleem word ontleed met behulp van 'n dinkskrum of oorsaak-en
gevolg-tegniek. Hierdie tegniek laat aile lede betrokke raak. Die oorsaak van 

die probleem word in groepsverband ge"identifiseer en ontleed. 

* Ontwikkellng van oplosslngsprosedure: 

Nadat die oorsaak vasgestel is, besin die kringlede oor die metode om die 

probleem op te los. Hierna kan die aksiestappe vir 'n kort rukkie getoets word. 

Die gehaltekring vergader dan elke week vir dertig of veertig minute om te 

evalueer of moontlike alternatiewe oplossings te oorweeg. lndien 'n be

vredigende oplossing gevind is, word 'n voorlegging aan die bestuurspan van 
die hoof voorberei. 

* Voorlegging aan die bestuurspan van die skoolhoof: 

Hierdie is 'n belangrike fase in die prosedure. Omdat die lede van die geha!te

kring erkenning van die bestuur kry, dra dit by tot die bevordering van die deel
nemers se moraal. Voorleggings moet ook in onsuksesvolle gevalle gedoen 
word. Die voorbereiding van die materiaal vir so 'n voorlegging is van wesen
like belang. Aile betrokkenes moet oak van die plek, datum en tyd van die ver
gadering in kennis gestel word. 
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* Hersiening en bekragtiging deur die bestuur: 

Gedurende hierdie lase moet die bestuur die voorgestelde oplossings oorweeg 

en indien nodig, hersien en bekragtig. Die gehaltekring word ingelig omtrent 

die bestuur se besluite sodat die kommunikasieproses voltooi kan word. 

Gehaltekringe dra ook by· tot personeelontwikkeling. Onderwysers kry geleent

heid om nuwe moontlikhede in die bestuursproses en onderrigsituasie te iden

tifiseer. Die onderwysers ontwikkel ook die vindingrykheid om probleme om te sit 

in geleenthede (Beach, 1985:363). 

2.2.4 TEORIE Z 

Uit die voorafgaande (vgl. 2.2.3) wil dit voorkom of die Japannese bestuur

benadering die antwoord bied vir die Westerse probleem van onpersoonlikheid en 

onproduktiwiteit binne die skool. Volgens Anderson en Anderson (1982:16) kan 

die vraag gevra word hoekom hierdie Japannese stelsel nie net so op die Weste 

oorgedra kan word nie? Ouchi (1981:64-70) toon egter aan dat die verskil in kul

tuur, uitgangspunt, tradisie, geloof en algemene ingesteldheid teenoor die or

ganisasie tussen die Ooste en die Weste te groot is om die Oosterse benadering 

net so op die Weste van toepassing te maak. 

Weens hierdie verskille tussen die Ooste en die Weste wat betref be

stuursbenadering, stel Ouchi die Z-tipe organisasie voor. Hierdie Z-tipe or

ganisasies is 'n kombinasie van die beste eienskappe uit die Westerse benade

ring en die beste eienskappe uit die Oosterse benadering (Ouchi, 1981 :8). 

Teorie z berus volgens Chapey (1983:395) op drie fundamentete uitgangspunte. 
naamlik vertroue, subtiliteit en gemeenskaplikheid. In Japan is vertroue 'n in

tegrate deel van bestuur. Almal werk saam - onderwysers en dagbestuur - en het 

net een doel voor oe: die vooruitgang van die skool (George, 1984:79). Subtiliteit 

word volgens Koontz et al., (1984:89) meer op die persoonlike vlak gemik en toon 

die onderlinge verhouding tussen persone in die organisasie aan. Die 

werksverhouding tussen onderwyser en skoolhoof, tussen onderwysers onder

ling en tussen skoolhoofde onderling is ontspanne, openhartig en wedersydse 

respek word aan mekaar betoon. Wilson (1983:58) is van mening dat 'n gevoel 
van gemeensaamheid dan in die skool en ook in die bree gemeenskap heers. 
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Die Z-tipe organisasies behou die Westerse tegnologie en wetenskaplike 

benadering, maar neem nie die werkers (onderwysers) in die organisasie as van

selfsprekend aan nie (George, 1984:76-81). In navolging van die Japannese 

benadering word daar sterk gesteun op die betrokkenheid van die onderwysers 

in die uitvoering van bestuurstake in die skoal omdat hulle die sleutel is tot ver

beterde onderwys en onderwysbestuur (Koontz et al., 1984:89). 

Kenmerkend van die Z-tipe organisasies is die langtermyn indiensneming in plaas 

van periodieke verplasing en nuwe aanstellings (Massie & Douglas, 1981 :413). 

Volgens Aquila (1983: 181) dra langtermynindiensneming oak by tot die 

ontwikkeling van 'n groepsgees en 'n gevoel van werksekuriteit. Hierdie 

bestuursbenadering erken die onderwyser as totale mens en nie (vgl. George, 

1984:78) as 'n masjien wat net moet produseer nie. Onderwysers kry nou oak 

binne hierdie stelsel die geleentheid om af te wissel wat bestuurstake betref. 

Eerstehandse kennis word opgedoen aangaande 'n wye spektrum van die be

stuurtake van die skoal as geheel (Robbins, 1984:198). Wilhelm (1984:28) meen 

dat eng spesialisering in bestuur en die verval in 'n kompetisiestryd met ander kol

legas hiermee uitgeskakel word. 

'n Verdere kenmerk van die Z-tipe organisasies, is deelnemende besluitneming 

wat op die beginsel van konsensus berus (Ouchi, 1981 :78). As 'n skoal doeltref

fend wil funksioneer, moet besluitneming op 'n deelnemende basis geskied 

(Garcia, 1986:50). 

Die gebruik van onderwysers by besluitneming het nie net die potensiaal om 'n 

meer uitdagende en gelukkige werkplek vir c,. tderwysers daar te stel nie, maar 

kan oak aansienlike resultate !ewer i'l 'n paging om leerlinge betrokke te kry by 

skoolaangeleenthede (Benson & Malone, 1987:244). Volgens Eager (1984:33) is 

dit menslik dat individue positief reageer by die toepassing van idees en besluite 

waartoe hulself 'n bydrae gelewer het en het dus 'n grater begrip daarvoor. 

Hoewel 'n skoolhoof die personeel betrokke moet kry by besluitneming, maan 

Prinsloo (1984:89) dat daar sekere besluite is wat die skoolhoof self moet neem, 

soos die evaluering van opvoeders in bevorderingsposte. 

Met die inligting wat verkry is uit die bespreekte benaderings tot onderwysbe

stuur, word daar nou oorgegaan tot die bespreking van spanbestuur. 
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2.2.5 DIE SPANBESTUURSBENADERING 

2.2.5.1 BEGRIPSVERHELDERING 

Alvorens spanbestuur verder bespreek word, is dit nodig dat enkele terme 

omskryf word om verwarring te voorkom. 

* Spanbestuur: 
As die term "spanbestuur" van nader beskou word, word die volgende 

verklarings gevind: Volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek 

beteken "span" onder andere " 'n bepaalde aantal mense wat saam werk of 

saam speel" (Kritzinger et al., 1969:809). "Bestuur" beteken, volgens Krit

zinger et al., {1969:809), onder andere "Ieiding en reeling van dinge, bewind, 

beheer, kontrole, uitvoerende gesag". Uit hierdie omskrywinge kan dus 

bepaal word dat die begrip "spanbestuur" in terme van skoolorganisasie 

beteken dat dit 'n aantal onderwysers is wat saamwerk met die doel om die 

skoal meer effektief in al sy fasette te bestuur. Die leierskapelement by so 'n 

bestuurspan moet nooit gering geskat word nie. 

Die spanbestuursbenadering moet egter nie met die komiteestelsel verwar 

word nie. Kritzinger et al., {1969:328) omskryf 'n komitee as 'n groep per

sane of 'n bestuur wat 'n bepaalde opdrag moet uitvoer. Dit blyk dus dat 'n 

komitee slegs die funksie het om uitvoering aan 'n opdrag te gee deur 'n 

sekere handelwyse te volg. Dit gaan dus nie oor definitiewe bestuursbetrok

kenheid nie. Alhoewel 'n voorsitter en ander lede gekies of aangewys word, 

val die klem, wat werksaamhede betref, op die uitvoer van opdragte en nie 

op die betrokkenheid by bestuursaangeleenthede soos by spanbestuur die 

geval is nie. 

'n Bestuurspan sal dus in die bestuursproses sekere opdragte aan 'n 

komitee oordra om op te los, te ondersoek of tot uitvoer te bring. Die 

komitee neem ook nie deel aan die bestL .. 1rsproses nie, maar kan aanbeve

lings by die bestuurspan maak tP.n einde die skoal beter te bestuur. 

Spanbestuur gaan oor veel meer as die komiteestelsel. Die komitee is 'n 

klein deeltjie van spanbestuur en staan in werklikheid in diens van spanbe

stuur. 
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* Bestuurspan: 
Om die spanbestuurstaak ten uitvoer te bring, moet daar dus 'n geselek

teerde groep onderwysers bymekaar geplaas word om 'n spesifieke doel te 

bereik. Hierdie groep onderwysers vorm nou 'n bestuurspan. Daar kan 'n 

hele aantal van hierdie bestuurspanne binne die skoal funksioneer, veral 

waar ad hoc sake ter sprake kom (Sgan & Clark, 1986:73}. 

* Spanleier: 
'n Bestuurspan kan egter nie funksioneer sander dat daar 'n persoon aan

gewys is wat die Ieiding in die bestuurspan kan neem nie. Hierdie Ieier sal of 

die skoolhoof of die adjunkhoof(de} of die departementshoofde of enige 

ander bekwame onderwyser of onderwyseres wees. Hierdie Ieier sal vir die 

doel van hierdie studie bekend staan as die spanleier (Giatthorn & Newberg, 

1984:62). 

2.2.5.2 VOORWAARDES VIR 'N SPANBESTUURSBENADERING 

Tearle Z kan as uitgangspunt geneem word en as basis dien vir 'n spanbe

stuursbenadering. Pellicer en Nemeth (1980:97) meen dat die skoolhoof in die 

toekoms al meer op die personeel sal moet staatmaak om sy kompleksa taak ten 

uitvoer te bring. Die personeel moet so gemotiveer wees dat hulle bereid sal wees 

om vrywillig aan bestuurspraktyke deel te neem (Kroon, 1986:626}. Om hierdie 

doel te bereik is die implementering van spanbestuur van die volgende beginsels 

afhanklik (vgl. Zahra et al., 1985:325): 

* Die personeel moet beset dat dit hier gaan om 'n vrywillige bydrae ten opsigte 
van beter bestuur van die skoal. 

* Die klem word nie net gele op probleemoplossing nie, maar op die uitbouing van 

onderwysbestuur, die skoal en die ontwikkeling van die onderwyser as onder

wysleier. 

* Aile bestuursvlakke (vgl. 2.3) van die skoal word betrek. 

* Die individue wat betrokke is by die spanbestuur moet gespesialiseerde oplei

ding in bestuurstegnieke ontvang. 
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* Die fokus moet van kompetisie tussen opvoeders ten opsigte van bestuurstake 

weggeneem word en geplaas word op samewerking en spanwerk. 

Die burokratiese organisasiestruktuur (vgl. par. 2.2.2) binne die skoal moet ver

vang word met spanbestuur. De Wet (1981:90) is ook van mening dat sommige 

aspekte binne hierdie burokratiese organisasiestruktuur beklemmend kan inwerk 

op die skoolhoot in die uitvoering van sy bestuurstaak, byvoorbeeld dat die on

persoonlike, rigide hierargiese struktuur, verwyder of aangepas moet word indien 

dit oordrewe toegepas word. Die skoolhoot moet hom toespits op die stimulering 

van die onderwysers se betrokkenheid en leierskap om sodoende samewerking 

tussen onderwysers en bestuurspanne te bewerkstellig (Gorton, 1983:103). Ware 

betrokkenheid en beroepsbevrediging hang op hulle beurt weer ten nouste saam 

met 'n gesonde personeelgees (De Witt, 1983:173). 

lovell en Wiles (1983:245) is daarvan oortuig dat die ontplooiing van die menslike 

potensiaal op skoal sal verbeter en dat die kwaliteit en kwantiteit van die 

leierskappotensiaal, onderwysbetrokkenheid en onderwysresultate die gevolg sal 

wees van 'n goed georganiseerde spanbestuursbenadering. 

Die gebruik en die toepassing van spanbestuur in die skoal is nie noodwendig die 

enigste werkbare benadering tot effektiewe bestuur in die onderwys nie. Span

bestuur kan egter 'n positiewe bydrae !ewer om die taak van die skoolhoot ener

syds meer konstruktief te maak en andersyds die realisering van die op

voedingsdoelwitte en -doelstellings van die skoal kwalitatief te verhoog (Van 

Rooyen, 1984:189). 

2.2.5.3 KENMERKE VAN SPANBESTUUR 

Hawkins (1982:85) meen dat dit in spanbestuur oor veel meer gaan as 'n vrien

delike werksomgewing waar informele verhoudinge tussen lede van die be

stuurspan en die opvoeders bestaan. In spanbestuur gaan dit ook daaroor dat 'n 

individu se entoesiasme om 'n organisasie se doelstellings te bereik in lyn moet 

wees met die gevoel van betrokkenheid en die sukses wat die individu in die or

ganisasie beleef. 
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Spanbestuur sluit elemente van die Westerse burokrasie en die Oosterse span

benadering ten opsigte van bestuur in (vgl. 2.2.2 en 2.2.3) om dit sodoende meer 

werkbaar en aanvaarbaar vir al die persone wat betrokke is te maak. Spanbe

stuur vertoon die volgende kenmerke (vgl. Raudsepp, 1980:16; Massie & 

Douglas, 1981 :139; Gorton, 1983:64; Genten, 1984:64-66; Wynn & Guditus, 

1984:136; Vander Westhuizen, 198£:475 en Van Niekerk, 1987:83): 

* Die formele struktuur van spanbestuur is ontwerp in die bekende piramidale 

vorm. Die bestuurspan bestaan dus uit 'n hele aantal spanlede wat deelneem 

aan die bestuursgebeure met 'n spanleier wat weer aan die skoolhoof 

verantwoording doen oor die bestuurspan se werksaamhede. 

* 'n Beleid word geformuleer en die doelstellings word duidelik omskryf. 

* Take word toegese aan persone wie se poste en pligte duidelik omskryf is. 

* Daar is bepaalde reels en regulasies vir die uitvoering van die aktiwiteite. 

* Die aktiwiteite is in 'n groot mate gekoordineer deur onder meer doeltreffende 

spanwydte van beheeruitoefening. 

* Lidmaatskap aan die bestuurspan is amptelik. 

* Die tegniek behoort nie te misluk as 'n onderwyser aan die bestuurspan 

onttrek nie. 

* Daar bestaan 'n formele rolstruktuur of verantwoordelikheidstruktuur wat in ag 

geneem moet word. 

* Persoonlike verhoudinge tussen bestuurslede asook tussen bestuur en per

soneel word op 'n hoe vlak gehou en steeds verbeter. 

* lnterpersoonlike kontak dra by tot beroepsamehorigheid. 

* Die onderwysers wat betrokke is by 'n bestuurspan is trots op hulle werk en 

slordige, swak werk word nie geduld nie. 

* Spanbestuur het 'n ingeboude gehaltekontrole- beide ten opsigte van kwaliteit 

en kwantiteit. 
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* Elke onderwyser word aangemoedig om 'n bydrae te maak ten opsigte van in

ligting tydens besprekingsessies, sodat die personeel mekaar kan leer ken. 

* Metodes en tegnieke ten opsigte van bestuursaangeleenthede, word gedurig 
aangepas by veranderende omstandighede. 

* Spanbestuur skep 'n gevoel van selfvertroue by spanlede, vera! as daar met 'n 
moeilike probleem geworstel word. 

Kenmerkend van onderwysers wat deelneem aan die bestuurstaak van die skool 
is die genot wat hulle uit hulle werk put en dit is nie ongewoon dat hierdie onder
wysers opgewonde raak oor hulle werk .. ie (Hawkens, 1982:87). Aquila 

(1983;182) meen dat die energie va'1 die onderwysers wat dee! uitmaak van die 

bestuurspan gerig is op die werk en nie op allerhande beuselagtige 
rompslompprosedures nie. 

Die struktuur van spanbestuur kan skematies soos volg voorgestel word (vgl. 
figuur 2.1): 

Beleid 
Doelstelling 

Strategie 
Programmering 

FIGUUR 2.1 

DIE STRUKTUUR VAN SPANBESTUUR 

(Celliers, 1988:29) 

DEELNEMER(ONDERWYSER 

MENSGERIGTE LEIERSKAPBENADERING 

Pligte 
Verantwoordelik

hede 
Delegering 

Aktivering 
Kommunikasie 

Motivering 
Ontwikkeling 

Kontrolering 
Regulering 

Evaluerlng 
Korrektlewe stappe 

?l. 



Bestuurshandelinge soos doelwitstelling, beleidsformulering, beplanning, or

ganisering, beheeruitoefening, evaluering en voorsiening van hulpmiddele self is 

nie onderwys nie. Die voltrekking van hierdie funksies is egter die 

moontlikheidsvoorwaarde vir doeltreffende klaskameronderwys (Sasson, 

1982:12). Kennis van deelname aan hierdie bestuurshandelinge bied aan die on

derwyser die geleentheid om sy bestuursvaardighede te ontwikkel. 'n Samevat· 
ting van 'n spanbestuursbenadering word in figuur 2.1 weergegee. Vir enige on

derwyser wat as spanbestuurslid resultate wil bereik, behoort 'n mensgerigte 
leierskapbenadering te geld. Binne die verskillende bestuurstake van beplanning, 
organisering, leidinggewing en beheeruitoefening behoort 'n benadering van 
spanbestuur gevolg te word. Die verskillende subbestuurstake of -funksies waar 

spanbestuur geld, word vervolgens genoem (Celliers, 1988:28): 

* Deelname aan die beplanningsfunksie hou die onderwyser op die hoogte van 

wat van hom verwag word met betrekking tot doelstellings en riglyne van die 
skoal. 

* Deelname aan die organiseringsfunksie gee aan die betrokke onderwyser die 
voorreg om deel te wees van die reeling en rangskikking van aktiwiteite en 

hulpbronne en die toewysing van pligte en verantwoordelikhede, om sodoende 

eenheid in nastrewing van doelwitte te bewerkstellig. 

* Die funksie van leidinggewing bied deur kommunikasie en deelnemende be

sluitneming aan elke onderwyser die geleentheid om sy potensiaal te ontwikkel 

en te verwesenlik. 

* Deur die deelname in die beheerfunksie kan elke onderwyser toesien dat doel
witte inderdaad bereik word. Onderwysers kry die geleentheid om insette te 
lewer in die prosedures van standaardstelling, ontleding van afwykings ten op
sigte van beheerfunksies, vasstelling van die oorsake van probleme en die 
doen van korrektiewe stappe. 

Figuur 2.2 toon 'n logiese struktuur van 'n spanbestuursbebenadering: 
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FIGUUR 2.2 

'N LOGIESE STRUKTUUR VAN 'N SPANBESTUURSBENADERING 

(Celliers, 1988:48) 

Prlm~re doelwit 

Om resultate wat 
verband hou met 
verandering en 
verbetering, soos deur 
die bestuurspanne 
geihisieer, te vergroot. 

voorwaardes om 
die doel te bereik 

Betekenisgewing aan die 
bestuursoptrede om 
doelwitte te bereik. 

Aktivering van optimale 
betrokkenheid om 
gestelde doelwitte te 
bereik. 

Bevordering van 
buigsaamheid in die 
implementering van 
optrede. 

Afhandellngstappe In 
elke fase 

Kennis van die skoal en 
die wyse waarop die 
personeel op 
verandering sal reageer. 

Bepaal die resultate 
(indien geen verandering 
gemaak word nie). 

Formuleer die doelwitte. 

Ontwikkel 

[

aksieprogramme vir 
bestuursoptrede. 

Evalueer programme om 
te verseker dat dit die 
gewenste resultate sal 
I ewer. 

Vergelyk die aanvanklike 
doelwitte met die 
uiteindelike resultate. 

ldentifiseer vooraf 
moontlike afwykings in 
die doelwit. 

Tree betyds op om 
ongewenste 
ontwikkelinge uit te 
skakel. 
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Uit figuur 2.2 kan afgelei word dat die volgende vereistes as voorwaardes gestel 

word om die onderwyser by die bestuursprosedures betrokke te kry (Wilson & 

Tomb, 1968:10-17): 

* Betekenisgewing aan die bestuursoptrede om doelwitte te bereik sal onder 

meer insluit die kennis van die skoal en die wyse waarop die personeel op 

verandering sal reageer. Verder is die bepaling van resultate en die formule

ring van die doelwitte belangrike aspekte. 

* Aktivering van optimale betrokkenheid om gestelde doelwitte te bereik wat uit 

die volgende bestaan: 

- die ontwikkeling van 'n aksieprogram vir bestuursoptrede; 

- die evaluering van programme om te verseker dat dit die gewenste resultate 

sallewer. 

* By die bevordering van buigsaamheid in die implementering van optrede is dit 

nodig dat die aanvanklike doelwitte vergelyk word met die uiteindelike resultate 

om sodoende moontlike afwykings in die doelwit te identifiseer. Deur betyds op 

te tree kan ongewenste ontwikkelinge uitgeskakel word. 

Elke onderwyser het die verantwoordelikheid om inisiatief aan die dag te 19 ten 

einde korrektiewe stappe te doen en sodoende die uitkoms van die beplande 

resultate te verseker. Elkeen word ook aangemoedig om hom of haar nie op on

middellike probleme blind te staar nie, maar om gedurigdeur alternatiewe te oor

weeg sodat kart- en langtermynoplossings vir sodanige probleme gevind kan 

word (Celliers, 1988:47). Om resultate te kan bereik in 'n spanbestuursbenade

ring behoort doelwitte vir onderwysers betekenis te he en behoort hulle by besluite 

betrokke te raak en buigsaam te wees in hutle optrede. 

2.2.5.4 VEREISTES VIR SPANBESTUUR 

Die persoonlike betrokkenheid van elke persoon by die skoal by die totale 

skoolaktiwiteite is noodsaaklik. Daarom is dit nodig dat elke lid van 'n be

stuurspan van die volgende sal kennis dra (vgl. Vander Merwe, 1985:2): 
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• Hy moet vertroud wees met die omvang van die verpligtinge; met ander 

woorde hy moet presies wees wat van hom verwag word. Hy moet beset dat 

hy 'n belangrike rol moet vervul in die bestuurspan. 

• Take moet duidelik geformuleer word om sodoende onsekerhede te voorkom. 

* Duidelike doelwitte moet gestel word om die taak uit te voer. 

* Duidelike riglyne moet gegee word sodat die spanlede op die mees effektiewe 

wyse te werk kan gaan. 

• Stel die uiteindelike prestasie (standaard) eenduidig sodat dit nagestreef en 

verwesenlik kan word. 

* Bou 'n kontrolemeganisme in sodat die spanlid weet wanneer die taak af

gehandel moet wees en hoe ver dit gevoer moet word. 

Ten einde bostaande te bereik, is dit baie belangrik dat daar in spanbestuur 

deeglik beplan sal word vir die betrokkenheid van al die deelnemers. Van der 

Merwe (1985:3) stet in hierdie verband die volgende: 

* In die meeste gevalle is hierdie betrokkenheid slegs ·n bevestiging van lojalitiet 

teenoor die onderneming se doelwitte en ·n behoefte om hard te probeer om 

dit te verwesenlik. 

* Die struktuur van spanbestuur voorsien aan elke onderwyser 'n raamwerk wat 

hom in staat stel om sy betrokkenheid op 'n baie spesiale wyse te bevestig. 

Om betrokke te raak by spanbestuur sluit twee hoofmomente waarvan die 
skoolhoof kennis moet drain (vgi.Celliers, 1988:17-28): 

* Die ontwlkkellng van 'n gedetallleerde program vir die bestuursoptrede 
om die doel te berelk: 

Om gedetailleerde programme te ontwikkel, vereis van die bestuurder om 'n 

bydrae te !ewer in die vorm van 'n voorstel om sodoende geleenthede vir ver

betering daar te stel. Verder moet hy die optrede bepaal wat hy voornemens is 

om te doen ter verbetering van die aktiwiteite waarvoor hy verantwoordelik is. 
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Dit is ook belangrik om 'n beraming te maak van die impak van die beoogde 

bestuursoptrede betreffende die koste en die voordeel wat verkry sal word uit 

die veranderde toestande. 

* Aanmoediglng van buigsaamheld in beplanning is waarskynllk die 
belangrlkste faset van spanbestuur: 

'n Lewensfeit in die wereld van die onderwysleier is dat omstandighede kan 

verander, waardeur die bereiking van die doelwitte vergemak!ik cf bemoeilik 

word. Onderwysleiers is soos enige ander bestuurder soms geneig om veran

derde omstandighede te gebruik as verskoning vir die mislukking van die aan

vanklike ooreengekome doelwitte. Die meeste veranderinge verteenwoordig 

egter nuwe gevolge en nuwe geleenthede. 

In 'n spanbestuurbenadering word die moontlikheid van verandering erken en 
word buigsaamheid in die ontwikkeling van nuwe of hersiene beplanning aan
gemoedig wanneer dit vereis word deur veranderde omstandighede. 

Die benadering van spanbestuur weerspieel 'n basiese beginsel, naam!ik dat 

niemand beter in staat is om 'n aktiwiteit te beplan as daardie persoon wat 

verantwoordelik is vir die resultaat van daardie aktiwiteit nie (Van der Merwe, 

1985:4). 

Die gebruik van spanbestuur plaas 'n groat premie op die inisiatief van die in

dividuele onderwyser, maar spanbestuur verwag nie dat elke onderwyser op sy 
eie sal opereer nie. Elke onderwyser moet juis ·n bydrae !ewer tot die produktiewe 

funksionering van die bestuurspan. Die verskillende aksieprogramme vir veran

dering moet gekoordineer en ge'integreer word met die beplanning van die ander 
bestuurspanne asook met die gestelde doelstellings en doelwitte. 

Stephen en Orpen (1984:28), soos aangehaal deur Reynolds (1989:10), het 

enkele bestuursvrae opgestel wat ook as vereistes kan dien ten einde seker te 
maak of spanbestuur werklik deur die hoof toegepas word. Enkele van hierdie 
vrae word ten slotte gestel: 

* "Is ek werklik professioneel wanneer ek bestuur?" 

* "Doen ek alles self of help ek ander om selfwerksaam te wees?" 
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* "Hoe sensitief is ek ten opsigte van my ondergeskiktes se behoeftes en hulle 

persoonlike doelwitte?" 

* "Beywer ek my om die personeel besig te hou of beywer ek my om dinge 
gedoen te kry?" 

* "Verwar ek kwaliteit met resultate?" 

* "Laat ek ondergeskiktes toe om besluite te neem en selfs om foute te maak?" 

* "lnisieer ek geleenthede of beperk ek my besluite tot probleemoplossing?" 

2.2.5.5 VOORDELE VAN SPANBESTUUR 

Daar is volgens verskeie auteurs baie voordele verbonde aan spanbestuur en wei 

vir die individuele personeellede, die skool, die gemeenskap en die onderwysstel

sel in die algemeen. 'n Aantal van hierdie voordele is: 

* Die verantwoordelikheidsareas van persona in bestuurposte word verbreed en 

dit bevorder die persone se professionele vorming. Die onderwyser moet op so 

'n manier betrek word dat sy deelname funksioneel en nie slegs 'n statussim

bool sal wees nie (Giatthorn & Newberg, 1984:60). 

* Die selfbeeld, moraal en verantwoordelikheidsin van die lede van die be

stuurspan word verbeter deur die individuele rol wat elkeen in die bestuurspan 

speel. Elke onderwyser se bydrae moet met begrip en die nodige erkenning 

behandel word (Engel, 1986:105). Sodra die onderwyser binne die be

stuurspan die gevoel van nuttig-wees ervaar. kan die skoolhoof, na Wilhelm 
(1984:28) se mening, beter kwaliteitbesluitneming van die bestuurspan verwag. 

Die rede hiervoor is dat die bestuurspan in 'n groot mate betrokke gaan wees 

by die uitvoering van die besluite. 

* Hierdie bydrae wat lede van die bestuurspan maak, het tot gevolg dat kom

munikasiekanale goed gevestig word en oop bly gedurende normale omstan
dighede asook tydens krisistye (Walling, 1984:36). Lyons en Stenning 

(1986:62) is van mening dat spanbestuur daartoe kan bydra dat die individu se 
behoefte aan outonomie en onafhanklikheid bevredig word. Spanbestuur kan 
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die behoeftes en belangstellings van die onderwysers so in ag neem dat die 

uitoefening van mag en gesag nie as onbuigbaar of arbitrer beskou word nie 

(Robbins, 1984:90). 

• Die verskillende bestuurspanne werk eerder saam, as teen mekaar, om 

probleme op te los. Deur aktiewe deelname aan die bestuurstake van die skoal 

kom die onderwyser met 'n al grater spektrum van aktiwiteite in die skoal in 

aanraking en word sy rol as spanlid vir hom duideliker namate meer take aan 

hom toegewys word (Doll, 1983:288}. 

• 'n Eerlike benadering teenoor probleemoplossing word gehandhaaf en geen 

inligting word weerhou of pogings aangewend om probleme te verdoesel nie. 

Daarom is Wynn en Guditus (1984: 165) van mening dat die implementering 

van spanbestuur tot gevolg sal he dat die effektiewe funksionering van die skoal 

nie direk afhanklik moet wees van die beskikbaarheid van die skoolhoof nie. 

lndien die skoolhoof nie self beskikbaar is nie, moet minstens een onderwyser 

van die bestuurspan van die hoof bevoeg wees om 'n besluit oor die spesifieke 

probleem te kan neem. 

• Onderwysers leer uit hulle foute en daarom sal dieselfde tout nie herhaal word 
nie. Omdat foute tot 'n minimum beperk word, skep spanbestuur vir die onder

wysleier 'n uitstekende geleentheid om meer dikwels en ook vollediger take te 

delegeer. Herlihy en Herlihy (1985:97} is van mening dat die delegering van 

take en gesag 'n heilsame uitwerking op die spanleier asook die res van die 

span sal he. Die onderwyser moet leer om gesag te aanvaar en te hanteer, ter

wyl die spanleier moet leer om gesag te deel. Dit beteken egter nie dat hy van 

gesag afstand doen nie. 

• Die grootste voordeel van spanbestuur is daarin gelee dat individue en groepe 
van die personeel op so 'n wyse betrek word dat hulle maksimale bevrediging 

uit hulle deelname sal put. Hulle moet voel dat hulle professionaliteit eerbiedig 
word en hulle die geleentheid gebied word om 'n betekenisvolle bydrae te 

maak tot 'n verbeterde, doeltreffende bestuursproses in die skoal (De Witt, 

1983:178). 
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2.2.5.6 NADELE VAN SPANBESTUUR 

Die implementering van 'n spanbestuurbenadering in die primere skool kan ook 

sekere nadele vir die skool inhou, waarvan die belangrikste die volgende is (vgl 

Orpen, 1981:225; Doll, 1983:136-138; Gorton, 1983:100-102): 

* 'n Persoon met 'n persoonlikheid wat hom teen tot 'n outoritere bestuurstyl sal 

nie hierdie bestuursbenadering wil toepas nie. Hierdie benadering is in stryd 

met die outoritere bestuurstyl se siening van bestuur in at sy fasette. naamlik 

beplanning, organisering, leidinggewing en beheeruitoefening. 

* Die onderwysleier wat die probleemoplossingsessies met die personeel moet 

hanteer, kan misbruik maak van sy gesagsposisie. Hy kan die personeel so 

bei'nvloed dat hulle besluite sal neem en probleme sal oplos volgens sy uit

gangspunt. 

* Spanlede kan geneig wees om te kontormeer met die algemene sieninge van 

die groep of die skool in die algemeen. Dit kan veral voorkom as die groep nie 

deel gehad het aan die beplanning van 'n aktiwiteit nie en dus nie gemotiveer is 

daarvoor nie. 

* AI die lede gaan nie die rol van die kritiese evalueerder speel nie, aangesien 

almal nie by al die aktiwiteite belang het nie. 

* Die Ieier van die span kan genei\:) wees om sy eie voorkeure te propageer, 

veral aan die begin van die bestuurspan se bedrywighede. Die span kan dus 

onbewustelik in 'n bepaalde rigting gestuur word wat nie noodwendig hulle eie 

siening is nie. 

* Die span kan geneig wees om nie kritiek op sy oordeel te aanvaar nie. Dit gaan 

veral voorkom as daar nie in die bestuurspan 'n gevoel van wedersydse 

vertroue bestaan nie en die eie belange van die groeplede voorop gestel word. 

* Die span kan te eng word in sy siening en optrede en kundiges vFln buite nie 

toelaat om insette te lewer nie. 
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* Die individualiteit van die spanlede kan later nie meer herken word nie, aan

gesien alles later slegs om die groep se belange gaan en die individu misken 

word. 

* Oordrewe deelname kan die positiewe effek van spanbestuur kanselleer, aan

gesien nie aile personeel by aile sake belang het nie. lndien dit gebeur, is een 

of meer van die volgende gewoonlik die oorsaak en daar moet daarteen 

gewaak word: Deelname verminder die status en die prestige van die onder

wyser. As gevolg van die groter aandeel in die besluitneming, raak mense 

meer selfsugtig en word die bevrediging van hulle eie behoeltes vir hulle 

belangriker. Die tyd en moeite gepaard met deelnemende bestuur meng oak in 

met die alledaagse werk van die onderwyser. Deelname veroorsaak 'n 

verspreiding van verantwoordelikheid met die gevolg dat niemand spesifiek 

aanspreeklikheid vir besluite aanvaar nie. 

2.3 DIE BESTUURSPAN EN SPANBESTUUR 

2.3.1 INLEIDING 

Met die implementering van spanbestuur is dit noodsaaklik dat die bestuurspanne 

sal kennis neem van die verskillende bestuurstake wat ten uitvoer gebring moet 

word. Spanbestuur kan aileen suksesvol bedryf word as elke lid van die span dit 

sy erns maak om hierdie bestuurstake as 'n integrerende deel van die bestuurs

handeling te sien en dit binne die bestuurspan te bedryf. 

Vervolgens gaan daar gekyk word hoe die bestuursake in spanbestuursverband 

gerealiseer kan word. 

Dit is nodig dat die lede van die verskillende bestuurspanne kennis sal dra van die 

verskillende bestuurstake wat ten uitvoer gebring moet word in die skool. Elke lid 

van 'n bestuurspan moet dus kennis dra van en bereid wees om 'n bydrae te 
maak ten opsigte van beplanning, organisering, leidinggewing en beheeruitoefe

ning (vgl. fig. 2.1.) 
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2.3.2 BEPLANNING 

2.3.2.1 BEGRIPSVERHELOERING 

By spanbestuur is beplanning die wert< wat die spanleier en sy bestuurspan doen 

om 'n handelwyse vooraf te bepaal. Van Niekerk (1987:29) meen dat beplanning 

daardie groep bestuursaktiwiteite, genoem "strategiese beplanning", is wat verrig 

moet word om 'n organisasie op toekomstige gebeure voor te berei en om te ver

seker dat besluite rakende die gebruik van die beskikbare menslike en materiele 

hulpbronne sal bydra tot die verwesenliking van die beplande doelwitte van die 

organisasie. 

Beplanning kan dus omskryf word as die denkhandelinge van die bestuurspanne 

om sodoende doelwitte en doelstellings te bepaal en 'n strategie daar te stel om 

hierdie doelwitte en doelstellings te bereik binne die raamerk van die neergelegde 

beleid. 

2.3.2.2 AARD VAN BEPLANNING 

Volgens Van der Westhuizen (1986:132) geskied beplanning aan die hand van 

doelstellings en beleid. By spanbestuur word hierdie doelstellings deur die be

stuurspan geformuleer. Die spanleier en sy bestuurspan moet konsensus bereik 

oor hoe 'n doelwit bereik kan word en hoe 'n besluit ge·implementeer kan word om 

spanbestuur tot sy reg te laat kom. 

By beplanning sal die volgende vrae altyd deur die bestuurspan oorweeg moet 

word (Gorton, 1983:51): 

* Watter soort aktiwiteit moet plaasvind om die doel te bereik? 

* Watter middele is nodig om die doel te bereik? 

* Hoe behoort die aktiwiteite op mekaar te volg en wat sou die doeltreffendste 

wyse van koordinering van middele wees om onderwys en opvoeding na wense 

te laat realiseer? 

* Watter tydskedule behoort gevolg te word? 
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Om spanbestuur tot sy reg te laat kom, moet elke plan wat deur die spanleier en 

sy bestuurspan geformuleer is, bydra tot die bereiking van die gestelde doelwitte. 

Die lede van die bestuurspan moet ook bewus wees daarvan dat die verskillende 

bestuurstake nie losstaande is nie, maar dat die beplanningshandeling belangrik 

is in die opsig dat daardeur nie aileen die doelstellings geformuleer wore nie, maar 

ook die bereiking daarvan antisipeer. Gesien in hierdie lig is beplanning en be

heeruitoefening onafskeidbaar. Beplanning veronderstel beheer en onbeplande 

aksies of handelinge kan nie beheer word nie (Vander Westhuizen, 1986:133). 

Uit voorafgaande is dit duidelik dat die bestuurspan bale deeglik sal moet besin 

oor die aard van beplanning alvorens dit tot uitvoer gebring word. Daar moet 

veral aandag gegee word aan die uitvoerbaarheid daarvan, met ander woorde of 

die personeel die beplande aksies tot uitvoer kan bring sodat spanbestuur tot sy 

reg kan kom. 

2.3.2.3 VEREISTES VIR BEPLANNING 

Die volgende vereistes kan vir goeie beplanning gestel word en die bestuurspan 

moet dit by enige beplanningsaksie altyd in gedagte hou (Van der Westhuizen, 

1986:134): 

* Daar moet gesorg word vir voldoende interne en eksterne inllgting aan span

lade om sinvol te kan beplan. 

* Beplanning verdien baie aandag voordat daar met die uitvoering van 'n ak

tiwiteit begin word. 

* Beplanning moet plaasvind binne die raamwerk van die geformuleerde onder
wysbeleid. Ook die beleid wat binne die raamwerk van die onderwysbeleld 

plaaslik geformuleer word. 

* Beplanning moet altyd by die skoolhoof begin. In die lig van sy beplanning kan 

die bestuurspanne hulle beplannlngs uitvoer. 

* Daar moet seker gemaak word dat al die spanlede die beplanning verstaan en 

reg interpreteer. 
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* Verskillende lede van die bestuurspanne moet aangemoedig word om 'n 

bydrae te maak tot die beplanning. 

* Met die oog op die bereiking van gestelde doelstellings en vir beleidsimplemen

tering is dit nodig dat die bestuurspanne sowel lang- as korttermynbeplanning 

doen. Beplanning staan in diens van beleidsimplementering en sluit die detail 

daarvoor in. 

* Beplanning moet realisties en uitvoerbaar wees vir die bestuurspanne. Waar 

dit blyk dat 'n bepaalde beplanning ondoeltreffend is, moet dit eerlik en tydig in 

belang van die doelstellings gewysig word tot uitvoerbaarheid. 

* Delegering moet versigtig en noukeurig beplan word ooreenkomstig die om

vang van verantwoordelikhede en die beskikbaarheid van personee1. Delege

ring sander kontrole is egter ondenkbaar en daarom word ook die terugrap

portering as opvolging van delegering vooraf beplan. 

* Hoewel beplanning grootliks 'n persoonlike karakter dra en nie sander meer 

gedupliseer kan word nie, loon dit die moeite om te ondersoek welke beplan

ning voorheen gevolg is. Verder is dit slegs billik om beplanning te bespreek 

met diegene wat daardeur geraak word en aandag te skenk aan voorstelle wat 

op versoek voorgele is - dit is waaroor spanbestuur gaan. 

Effektiewe beplanning vereis om die volgende redes die deelname van die lede 

van die bestuurspan (vgl. Wynn & Guditus, 1984: 137): 

* Onderwysers is meer bereid om betrokke te raak by die effektiewe implemen

tering van beplanning as hulle dee! gehad het aan die ontwikkeling daarvan. 

* Die moontlike effektiwiteit van die beplanning kan nie bepaal word sander om 

die bydraes van die wat dit moet uitvoer in ag te neem nie. 

2.3.2.4 BELEIDSFORMULERING 

Beplanning sluit beleidsformulering in. Beleid is daardie middel waardeur die 

doelstellings geinterpreteer en sekere bree riglyne wat kan dien as basis vir besluit
neming neergeh3 word (Van der Westhuizen, 1986:140-141). Volgens Rue en 
Byars (1980: 102) het beleid twee kenmerke: dit gee naamlik die algemene riglyne 

en dit dra by tot die besluitneming om ·n finale beslissing te kan neem. 
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Die skoolhoof en sy bestuurspan sal altyd beleid formuleer in die lig van die die 

nasionale, provinsiale onderwys- en die skoolbeleid. laasgenoemde word met in

agneming van die nasionale en provinsiale onderwysbeleid geformuleer. Op 
dieselfde grondslag kan elke bestuurspan ook 'n beleid in die lig van die skool

beleid saamstel (vgl. Massie & Douglas, 1981:233). 

In spanbestuur word vereis dat elke persoon wat betrokke is by 'n bestuurspan 

die geleentheid moet kry om vrae te vra en/of 'n bydrae te maak in die vroee 

stadium van beleidsformulering. Dit moet plaasvind wanneer die atmosfeer infor

meel is en kommunikasie vrylik kan plaasvind (!meson & Viney, 1982:49). Dit 

gaan in hierdie verband oor die formulering vo.. 1 die onderskeie bestuurspanne se 

beleide; met ander woorde die skoc-lhoof sal met sy bestuurspan die algemene 

skoolbeleid formuleer en aan die hand daarvan sal elke bestuurspan weer sy eie 

beleid saamstel. Lede van die bestuurspanne moet deel wees van die beleidfor

muleringsaksie. Persone wat voel dat hulle dee! was van die span wat die beleid 

geformuleer het, toon 'n groot belangstelling in die uitvoering van daardie beleid. 

As spanlede egter per omsendskrywe moet vemeem van veranderinge in die be

staande beleid wat neergele is sonder dat hulle in die saak geken is, is hulle 

gewoonlik negatief daarteenoor en onwillig om uitvoering daaraan te gee 

(Chernow & Chernow, 1976:18). 

'n Goed deurdagte en geformuteerde beleid hou vir die skoot en die be

stuurspanne die volgende voordele in (Massie & Douglas. 1981 :232): 

* Die algemene skoolbeleid is geldend vir die hele skool asook vir elke be

stuurspan, omdat daar reeds tot konsensus gekom is. Elke bestuurspan sal 

egter weer sy eie interne beleid formuleer wat slegs op die spesifieke be

stuurspan van toepassing sal wees. 

* 'n Beleid funksioneer in 'n gees van koordinering: as die bestuurspanne on

danks interne verskille, dieselfde basiese beleid navolg binne die skool, sal ver

warring onder die personeel minimaal voorkom. 

* 'n Eenvormige beleid het stabiliteit binne die skool en in die bestuurspanne tot 
gevolg. Dit maak spanbestuur moontlik en verminder frustrasie by die per

soneel. 
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* 'n Duidelike beleid bevorder definitiewe en besliste besluite deur die be

stuurspanne, wat die bereiking van konsensus makliker maak. 

* Die bestuurspanne is gedurig bewus van die grense waarbinne hulle besfuite 

mag neem. 

* 'n Beleid dien as raamwerk om Ieiding te gee aan onderwysers in hul besluit

nemingsaksies en gee aan onderwysleiers die gesag om aandag aan in

dividuate besluite te gee. 

* Groter geloofwaardigheid kom na vore deur 'n duidelike beleid, omdat konse

kwente besluitneming telkens na vore kom. 

Doelstellings impliseer altyd 'n waardeoordeel wat in beleid vergestalt word en dit 

het aftyd 'n besluit tot gevofg (Klein & Ritti, 1980:244). 

2.3.2.5 BEPALING VAN DOELSTELLINGS 

'n Bestuurspan wat doeltreffend wil bestuur , .1 spanbestuur tot sy reg wil laat 

kom, moet duidelik omskrewe doel!:tellings en doelwitte he. Skoolbestuur strek 

vanal die doelsteflings wat oor 'n Ianger tydperk bereik kan word tot bepaalde be

stuursdoelwitte wat oor 'n korter tydperk bereik moet word. Aangesien een van 

die take van die bestuurspan is om doelstellings en doelwitte te bepaal, kan 

hierdie bestuurstaak nie ligtelik opgeneem word nie (Walling: 1984:153). 

Doelwitte en doelstellings wat betrekking het op die hele skool moet deur die be

stuurspan van die hoof opgestel word. Hierdie gestelde doelwitte en doelstellings 

moet die ander bestuurspanne dan lei in die formulering van die !unksionele en 

operasionele doelwitte en doelstellings (Doll, 1983:43). 

Skooleffektiwiteit hang a! van die mate waarin al die bestuurspanne die gestelde 

doelwitte en doelstellings bereik. Die verhouding tussen doelwitstelling en 

skooleffektiwiteit hang af van die interaksie tussen die motivering en die aanvaar

baarheid van gestetde doelwitte (Harris, 1985:71 ). 

Vanwee die rigtinggewende en -bepalende karakter van doelstellings en doelwitte 

behoort die volgende riglyne in ag geneem te word by die lormulering van doel

witte (De Wet, 1981:51 & Kroon, 1986: 130): 
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* Dit moet verstaanbaar wees vir elke lid van 'n bestuurspan; 

* konkreet en spesifiek wees; 

* vir die spanlede aanvaarbaar wees; 

* ewewigtig wees en 

* bereikbaar wees. 

Volgens Van der Westhuizen (1986:139) kan die Delphi-tegniek baie nuttig 

gebruik word by die bepaling van die doelstellings van die skoal, veral waar 'n 

spanbestuursbenadering gevolg word. Die Delphi-tegniek is gemik op spanpo

gings eerder as op individuele pogings en daarom is die eindresultaat gewoonlik 

vir die groep aanvaarbaar en dien as 'n motivering in die bereiking daarvan. Die 

Delphi-tegniek behels gewoonlik die volgende stappe (vgl. Gorton, 1983:26): 

* ldentifiseer die individue of bestuurspanne wie se mening van waarde kan 

wees by die bepaling van die doelstellings. 

* Verkry van die bestuurspanne voorstelle vir moontlike doelstellings. 

* Maak 'n samevattende lys van voorgestelde doelstellings en le dit aan die 

betrokke bestuurspanne voor. 

* Versoek die betrokkenes om die belangrikheid van elke doelstelling te bepaal -

'n voorkeurlys op te stel. 

* Maak 'n opsomming van hierdie voorkeurlys en sirkuleer dit weer onder die 

bestuurspanne. 

* Hierdie werkwyse kan herhaal word totdat daar konsensus bestaan oor 
doelstellings vir die skool en vir elke bestuurspan. 

As gevolg van die belangrikheid van doelstellings in die bestuur het die doelwit

gerigte bestuursbenadering, naamlik doelwitbestuur, ontstaan. Die waarde van 

die doelwitgerigte bestuursbenadering is die volgende (vgl. Van der Westhuizen, 

1986:139): 

* Dit is 'n stelsel wat resultaatgeorienteerd is en nie taakgeorienteerd nie. 
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* Dit vorm die basis van deelplanne wat saamgevat word in 'n totale beplan

ningstrategie vir die skoal. Spanlede en bestuurspanne kan dus insette !ewer. 

* Die voorkeure en behoeftes van alma! kom in aanmerking. lndien persoonlike 

doelwitte nie bekend gemaak word nie, is dit die onderwyser se eie skuld. So 

kry almal inspraak in die beplanning van die skoal se aktiwiteite. 

* Kommunikering in die skoal verbeter omdat alma I die geleentheid daartoe kry. 

* Dit dien as basis vir motivering deurdat die verskillende persone self aandeel 

gehad het in die opstel van die totale plan en daardeur moreel verplig is om te 

help om die doelwitte te bereik. 

* Dit bring sinchronisering tussen die persoonlike doelwitte en die doelwitte wat 

daar vir die skoal gestel word. 

* Voorkeure en rangordes kan ook bepaal word binne die raamwerk van alma! 

se behoeftes. 

* Dit is 'n "ons-plan" en nie soseer 'n "sy-plan" nie. 

Die bepaling van doelwitte en doelstellings in die skoal is dus nie net die taak van 

die skoolhoof nie. Spanbestuur vereis van elke onderwyser om binne een of 

ander bestuurspan 'n bydrae te maak tot die bepaling van doelstellings en doel

witte vir die skoal en die bestuurspanne. Sodra doelwitte en doelstellings bepaal 

is en die personeel deer daaraan gehad het, moet die personeel ook gebruik word 

by die proses van besluitneming. 

2.3.2.6 BESLUITNEMING 

Robbins (1984:64) beskou besluitneming as die maak van 'n keuse tussen 

moontlike alternatiewe nadat die noodsaaklikheid vir die neem van 'n besluit vas
gestel is. Marx (1981:125) se besluitneming is die keuse van die mees geskikte 

manier van optrede om 'n spesifieke probleem/situasie op te losjte hanteer nadat 

verskillende alternatiewe moontlikhede oorween is. 
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Verantwoordbare besluitneming kan slegs geskied indien die persone wat aan die 

besluitnemingsproses deelneem oor die nodige inligting beskik. Die personeel 

verbonde aan die bestuurspan moet dus tot kennis kom deur ervaring en 

betroubare inligtingsbronne. Aan elke besluit is 'n mate van risiko verbonde. Dit is 

oak die taak van die bestuurspanne om die risikofaktor so laag as moontlik te 

hou, want 'n kenmerk van goeie spanbestuur is dat die regte besluit op die regte 

tyd geneem moet word (De Wet, 1981 :52). 

Deelname aan die besluitnemingsproses is na Hampton en Lauer (1981:193) se 

mening 'n motiverende krag en uiters belangrik, omdat dit 'n erkenning is van die 

individu se vermoe, sy beheer oor 'n situasie en sy verantwoordelikheidsbesef. 

Binne die skoal is daar geen beter manter om die verhouding tussen vryheid en 

verantwoordelikheid te leer as juis deur die proses van deelname aan besluitne

ming en die aanvaarding van die verantwoordelikheid vir daardie besluit nie. Deel

name aan besluitneming deur onderwysers is nie aileen 'n teenmiddel vir vereen

saming van die personeellede nie, maar is ook 'n kosbare ondervinding in die per

soonlike groei (Lyons & Stenning, 1986:93-94). 

Deelname aan die besluitnemingsproses bied 'n spanbestuursmoontlikheid wat in 

elke skoal ontgin moet word. Van Kradenburg (1981:151) se dat betrokkenheid 

van die personeel in die besluitnemingsproses impliseer dat verantwoordelikheid 

aanvaar word vir die suksesvolle realisering van die doelstellings en doelwitte. Om 

deel te neem aan besluitneming moet individuele lede van bestuurspanne 

gemotiveerd wees, omdat die eindresultaat hom op een of ander wyse raak. Hy 

word dus gemotiveer om sy inisiatief en kundigheid in te span ter bereiking van 

organisasiedoelstellings wat spanbestuur tot gevolg het. 

Van Kradenburg (1981:152) wys verder op die noodsaaklikheid van groepbetrok

kenheid in besluitneming: 

* Deur 'n onderwyser toe te laat om sy menings en idees aan te bied, ervaar die 

individu 'n gevoel van belangrikheid en waardigheid. 

* Groepbetrokkenheid bring onderlinge begrip tussen mense, wat meehelp om 

die pestuurspan as groep te verenig en spanbestuur tot sy reg te laat kom. 
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• lndividuele ontwikkeling word bevorder, nie aileen in terme van selffunksione

ring nie, maar ook in groepsprosesvaardighede en leierskapbevoegdhede. ln

dividuele lede van die bestuurspan gee uiting aan hul inisiatiewe, 

oorspronklikhede en vermoens en reageer positief op uitdagings in die skool. 

* Daar is 'n groter bereidheid om vernuwing en verandering te aanvaar. Elke lid 

van die bestuurspan het deelname aan die besluite oor die verandering en 

weet gevolglik wat om te verwag en waarom. 

Sodra 'n onderwyser deel gehad het aan die neem van besluite is hy gemotiveerd 

om hierdie besluite ten uitvoer te bring, want dit is "sy" besluite ook. lndien daar 

probleme sou ontstaan in die uitvoering van hierdie besluite sal die onderwyser 

ook betrek word by die oplossing van hierdie probleme. 

• 
2.3.2.7 PROBLEEMOPLOSSING 

Die bestuurspanne moet altyd hulle hooffunksie in gedagte hou, naamlik dat hulle 

moet help bestuur. Die bestuurspanne moet dus alles in hul vermoe doen om die 

gestelde doelwitte te bereik. As daar 'n probleem opduik wat opgelos moet word 
en die een moontlike oplossing bevredig nie, dan moet 'n ander moontlike oplos

sing probeer word en 'n volgende totdat die probleem suksesvol opgelos is 

(Geneen, 1984:91). 

Die skoolhoof moe! ook in gedagte hou dat die Japanners se gehaltekringe 

spesiaal vir die oplossing van problema ontwerp is en dus met vrug in die skool 

toegepas kan word. Die gebruik van gehaltekringe dui ook op spanbestuur (par. 

2.2.3). 

Juis omdat spanbestuur se een funksie die oplossing van probleme is, moet die 
bestuurspanne van die volgende stappe in die oplosssing van probleme kennis 

neem en toepas (vgl. Roe & Drake, 1980:62): 

• wees bewus van en identifiseer die probleem; 

• definieer die probleem en stel vas walter invloed dit op die bereiking van die 

skoal en die bestuurspanne se doelwitte en doelstellings gaan he; 
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* stel vas wie alma! moet meehelp met die probleemoplossing en wat elkeen se 

taak gaan wees - stel dus 'n gehaltekring saam; 

* versamel verwante inligting spesifiek met betrekking tot die probleem; 

* formuleer en selekteer moontlike oplossings: 

* bepaal die moontlike gevolge by die toepassing van sekere oplossings; 

* identifiseer ook moontlike alternatiewe oplossings vir die probleem; 

* pas die gekose oplossing toe en 

* evalueer die uitwerking van die oplossing op die probleem. 

Dit is duidelik dat die bestuurspanne hier met 'n taak te doen het wat bale 

deeglike aandag verdien en wat van elke onderwyser meer gaan vra as wat nor

maalweg die geval is. Die voortbestaan van die skool hang van die sukses van 

hierdie bestuurstaak af. Die kwaliteitbesluite Nat geneem gaan word, gaan ook 
die gesindheid en die lojaliteit van die res van die personeel teenoor die be

stuurspanne bepaal. 

Nadat die bestuurspanne beplan het, moet daar uitvoering aan die beplanning 

gegee word. Die uitvoering van die beplanningstake word in die or

ganiseringstaak gedoen (Van der Westhuizen, 1986:151 ). 

2.3.3 ORGANISERING 

2.3.3.1 BEGRIPSVERHELDERING 

Organisering is die bestuurstaak waar spanbestuur ten volle tot sy reg kan kom, 

aangesien dit vir Marx (1981 :235) en Van der Westhuizen (1986: 153) op die vol

gendedui: 

* die reeling van die aktiwiteite en die hulpbronne van die onderneming deur die 

toewysing van pligte, verantwoordelikhede en gesag aan persona en be

stuurspanne; 

40 



* die bepaling van die verhouding tussen mense ten einde samewerking te 

bevorder en die doelwitte van die onderneming te bereik; 

* dit gaan om 'n gesamentlike poging ten einde gestelde doelwitte te bereik, met 
ander woorde spanbestuur; 

* organisering is in wese intellektuele of denkarbeid wat die beplanning verder 
voer en vereis daarom lessenaarwerk deur elke lid van elke bestuurspan. 

Organisering betaken in wese om mense en funksies te struktureer om 'n doel te 

bereik. Dit sluit delegering van verantwoordelikhede en gesag, eenheid van bevel, 

spanwydte van beheer en bestuurondernemingsfunksies in (Benecke, 1987:9). 

2.3.3.2 OELEGERING 

Delegering is ·n bestuursfunksie van die onderwysleiers wat hulle verantwoor

delikhede en gesag aan ander toevertrou en die persona dan verantwoordelik 

hou vir die resultate wat behaal word. Wanneer onderwysleiers delegeer, verplig 

hulle ander om werk te doen en besluite te neem wat andersins by hulleself sou 
berus (Allen, 1979:24). 

Elke onderwyser wat betrokke is by 'n bestuurspan beskik oor 'n besondere 

talent en potensiaal waaroor die ander onderwysers nie beskik nie. Hierdie 

moontlikhede moet nou in groepsverband aangewend word. Die spanleier moet 

dus nou onderwysers aanwys vir spesifieke take; met ander woorde wie 

verantwoordelik is vir die liassering van die inligting, wie goed met syfers kan werk 

en statistieke hanteer, wie agtergrondkennis het in verband met die data, en so 
meer (Walling. 1984:73). 

'n Ander probleem wat by delegering kan ontstaan, is hoe die hoof kan verseker 
dat hy nie beheer verloor nadat hy gedelegeer het nie. Die antwoord hierop is 

gelee in doeltreffende ko6rdinering, maar veral ook behoud van beheer (kontrole) 
(Vander Westhuizen, 1986: 168). 
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2.3.3.3 KOORDINERING 

Koordinering is die doelbewuste paging waardeur gedifferensieerde aktiwiteite op 

so 'n wyse in die skool aaneengeskakel en gesinchroniseer word dat die verskif

lende aktiwiteite harmonies, met die oog op die bereiking van die or

ganisasiedoelstellings uitgevoer kan word. Die doel van ko6rdinering is dus die 

bewerkstelliging van eenheid van optrede ten einde gemeenskaplike doelstellings 

beter te bereik (Van Niekerk, 1987:83) 

De Wet (1981 :83) reken take kan deur ko6rdinering sander sinlose oorvleueling en 

die verkwisting van tyd afgehandel word in die baste belang van die doelstellings 

wat bereik moet word. Daarom is dit nie net nodig dat elke onderwyser en die be

stuurspan presies weet wat sy onderwys· en bestuursopdrag is nie, maar vera! 

ook sorg dat dit korrek uitgevoer word. Ko6rdinering is nodig om te voorkom dat 

die skool se bestuurspanne en departemente as afsonderlike mini-organisasies 

funksioneer en nie die skool se beleid en doelstellings in ag neem nie. 

Spanbestuur kan aileen tot sy reg kom as daar sinvolle ko6rdinering van take en 

verantwoordelikhede in die skool plaasvind. Dit is dus die taak van die hoof en sy 

bestuurspan om toe te sien dat koordinering sinvol plaasvind ter bereiking van die 

gestelde doelwitte. 

Spanbestuur kan plaasvind en koordinering kan bevorder en vergemaklik word 

deur onder meer die volgende toe te pas (vgl. Vander Westhuizen, 1986:170): 

" Lig die personeel en die bestuurspanne gereeld in oor aktiwiteite wat hulle en 

die skool raak en raadpleeg die bestuurspan in verband met nuwe en verdere 

ontwikkelings. 

" Skep by die personeel asook by die bestuurspanne 'n gevoel van verantwoor

delikheid vir die uitvoering van gedelegeerde take. 

* Skep geleentheid vir selfontwikkeling binne die raamwerk van die opvoeding en 

onderwys. 

* Moedig die personeel aan om 'n oydrae te !ewer tot die doeltreffendheid van 
die skool en die onderwys deur aan die personeel 'n aandeel in die bestuur van 
verskillende aktiwiteite te gee. 
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Uit bogenoemde kan afgelei word dat, om te kan koordineer, ook beteken om 

doeltreffend Ieiding te gee. Leidinggewing is dus 'n besondere bestuurstaak met 

so 'n belangrike plek in die bestuurshandeling dat spanbestuur nie daarsonder 
kan plaasvind nie. 

2.3.4 LEIDINGGEWING 

2.3.4.1 BEGRIPSVERHELDERING 

Leidinggewing as bestuurstaak impliseer ook dat daar altyd in gedagte gehou 

moet word dat die hoof met manse as individue en ook met mense wat deel van 

'n span is werk. Hierdie onderwysers moet gemobiliseer word ten einde die ge
stelde doelwitte te bereik. Hiervoor is kennis van motiveringshandelinge nodig, 
asook kennis van die mens se optrede binne organisasieverband (Van der West
huizen, 1986:185). 

Leidinggewing is om onderwysers op so 'n wyse te aktiveer dat vrywillige 

samewerking verkry kan word om gegewe opdragte uit te voer en toe te sien dat 

vasgestelde doelwitte nagestreef en bereik word. leidinggewing behels ook die 

vermoe om te kan beplan, organiseer, koordineer, be'lnvloed, beheer en besluit. Van 

die belangrikste aspekte betrokke in leidinggewlng is ongetwyfeld kommunikasie 

en motivering (Prinsloo, 1984:89). 

Die leidinggewingsfunksie bled aan elke bestuurder die uitdaging om 
leierskapontwikkeling onder sy personeel te stimuleer, sodat die personeellede 

kan deel in die verskillende take van bestuur. Leidinggewing het in die konteks 
van hierdie studie ten doe! om ondergeskiktes se bestuursvermoens optimaal te 
benut ten einde gestelde doelwitte te verwesenlik (Celliers.1988:25). 

Een van die grootste bates waaroor 'n Ieier kan beskik, is die ingesteldheid om 
homself te kan aanpas by verskillende situasies en die rypheidsvlak van sy onder

geskiktes en dan daarvolgens op te tree om die beste resultate te verkry 
(Prinsloo, 1984:89). 
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2.3.4.2 LEIERSKAPSTYLE 

Die leierskapstyl van die skoolhoof bepaal in hoe 'n mate spanbestuur in die skoal 

ge"implementeer kan word. Die verskillende leierskapstyle is nie almal ewe geskik 
vir die implementering van spanbestuur nie, daarom gaan die verskillende style 

bespreek word om sodoende aan te toon watter leierskapstyl die geskikste vir 'n 

spanbestuurstegniek sal wees. 

Daar is drie leierskapstyle wat algemeen in d:'l literatuur oor leierskap onderskei 

word, naamlik outokratiese leierskap, demokratiese leierskap en vryeteuel

leierskap. Dit is nodig om kortliks daarop te let hoe dit in die skool tot uiting kom 

en watter invloed dit op die volgelinge het (De Wet, 1981 :183). 

Wanneer 'n hoof 'n oorwegend OUTOKRATIESE leierskapstyl openbaar, mag die 

volgende in die skool gevind word (De Wet, 1981: 184): 

* gesag bly tot 'n groot mate gesentreerd in die hoof; 

* besluitneming berus hoofsaaklik by hom; 

* daar is streng toesig en beheer; 

* beplanning word deur hom gedoen en die beleid word deur hom bepaal; 

* daar is weinig kommunikasie binne die organisasie en wanneer dit wei geskied, 

is dit hoofsaaklik afwaarts om bevele te gee; 

* delegering word tot 'n minimum beperk en 

* die organisasie sal hoofsaaklik 'n horisontale struktuur he: aile ondergeskiktes 

(opvoeders) funksioneer op 'n laer vlak as die hoof. 

Oil§ Ieier ''verkoop" behoeftes by die personeel wat oorspronklik nie by hulle be

staan het nie. Die behoeftes is die Ieier se behoeftes wat hy deur die personeel wil 
laat verwesenlik. Die Ieier is heerser en as't ware 'n bevelvoerder. Dh3 Ieier gee aan 

elke personeellid afsonderlik sy opdrag in plaas van afdelingsbevoegdhede 
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piramidiaal te delegeer. Daarom probeer die outoritere Ieier om persoonlik in sy 

aanprysing en kritiek te wees, maar hy is tog afsydig van die groep. Hierdie Ieier is 

geneig om te domineer en werk moeilik met ander saam (Reynders, 1977:47). 

'n Leier met 'n oorwegend DEMOKRATIESE leierskapstyl wat 'n mooi ewewig ten 

opsigte van sy installing teenoor die taak en teenoor menseverhoudinge hand

haaf, het oor die algemeen die grootste vooruitsigte op sukses in die skool (De 

Wet, 1981:184). Wanneer die skoolhoof in interaksie is met sy personeel is dit 

deel van sy bestuurstaak om hulle te lei om as groep beter te kan funksioneer ten 

einde hulle doelstellings te bereik (De Wet, 1981: 184-185). 

Riglyne vir optrede volgens demokratiese of groepgesentreerde leierskap is deur 
verskillende navorsers soos volg aangedui (vgl. Cawood & Gibbon, 1981:45-62; 

Massie & Douglas, 1981:320-342; Doll, 1983:280; Walling, 1984:78-79 en Harris, 

1985;122123): 

* Die hoof of spanleier help die lede van die bestuurspanne om hul doelstellings 

te bepaal en om problema uit te skakel. 

* Die hoof of spanleier skep 'n aangename rustige atmosfeer van samewerking 

sodat die lede van die bestuurspanne op ontspanne wyse hul baste bydrae 

kan lewer om die span se problema op te los. 

* Hy benut die talente, vermoens en kennis van al die lede van die betrokke be

stuurspan wanneer besluite geneem word. 

* Hy gee erkenning en waardering vir die waarde van elke individu en toon 'n 

bereidheid om elkeen te verstaan en te aanvaar op sy vlak van ontwikkeling. 

* Die hoof moet die bestuurspanne help om antwoorde te vind op problema en 

moat nie altyd self die antwoorde probeer verskaf nie. 

* Die hoof beplan die prosedure, die tyd en die situasie so datal die lade op hul 

gemak sal wees, genoeg tyd sal M en ook die geleentheid om sinvol deal te 

neem, sal kan benut. 

* Hy moat genoeg tyd beskikbaar stel vir gesamentlike besinning en lade moat 

nie te veal problema he om tegelykertyd te probeer oplos nie. 
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* Hy ken en beoefen die aanvaarbare groepprosedure van luisteraar, spreker, 

vraesteller en stifle vennoot en verenig leierskap met die beste belange van die 

groep. 

* Hy skep by aldie lede die gevoel van deelname, verantwoordelikheid, betrok

kenheid en trots in die werk en aktiwiteite van die groep. 

* Die hoof ontdek die vaardighede, talente, belange en bekwaamhede van elke 

lid van die groep. 

* Hy is bereid om, indien die spesifieke situasie dit vereis, afstand te doen van 

die leiersrol wanneer dit in die bestuurspan se belang is. Hy is egter beskikbaar 

as raadgewer en konsultant ( wanneer nodig) en ook om entoesiasme op te 

wek wanneer dit kwyn. 

* Hy voorsien die nodige materiaal en bronne en stel die navorsingsdata beskik

baar aan die span om te help in die uitvoering van die taak. 

* Voortdurende selfevaluering is nodig om vas te stel of die doelwitte van die be

stuurspanne nog geldig nagestreef word, of menseverhoudings nog eerbiedig 

word, of die stappe in die spanproses nog nagevolg word en of daar nie te 

vinnig beweeg word vir die bestuurspanne nie. 

* Hy stel telkens vas of die bestuurspanne nog hul werk sien as verband

houdend met die omvattende onderwystaak van die skool as geheel. 

* Hy streef na 'n hoe moreel by die bestuurspan. 

* Hy maak seker dat slegs lede wat betrokke is by die probleem of wat 'n bydrae 
kan !ewer in die groep opgeneem word. 

Onder 'n skoolhoof wat deurgaans 'n demokratiese leierskapstyl volg, sal onder

wysleiers die basiese kennis en bestuursvaardighede ontwikkel, leer om in 'n 

span saam te werk en om gesag en verantwoordelikheid te aanvaar (Prinsloo, 

1988:48). 

Wat VAYETEUELLEIERSKAP betref, laat die Ieier homself nie geld nie. Die perso

neel geniet die vryheid om tot individuele of groepbeslissings te kom. Die Ieier lei 

die personeel deur 'n beroep te doen op persoonlike integriteit (De Witt, 1979:78). 
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Deur hierdie soort leierskap word 'n situasie geskep waarin die individu voel dat 

hy volkome vertrou word en dat hy vir homself moet besluit. Hier is die Ieier mini

maal betrokke en op die agtergrond (Vander Westhuizen, 1986:182). 

Hierdie leierskapstyl bied moontlik meer bestuursmatige ontwikkelingsmoontlik

hede as die outokratiese leierskapstyl, omdat die lede van die personeel vrye 

teuels het om self doelstellings te formuleer, te inisieer en besluite te neem. As 

gevolg van die gebrek aan sterk leierskap- iemand wat kan koordineer, motiveer, 

kontroleer en evalueer - kan dit egter lei tot frustrasie, doelloosheid en besluite

loosheid wat nie 'n bydrae tot spanbestuur kan maak nie (Prinsloo, 1988:50). 

Uit die besprekings oor leierskapstyl wil dit voorkom of die Ieier wat 'n demokra

tiese sty! volg, die grootste kans op sukses het om spanbestuur in die skoal te 

kan toepas. leiers bring mense deur motivering in beweging om gestelde doel

witte te laat realiseer. 

2.3.4.3 MOTIVERING 

Volgens Gorton (1983:55) geskied motivering wanneer die hoof die punt bereik 
waar die take uitgevoer moet word. Die hoof versoek, beveel, motiveer en 

oorreed die personeel in die rigting van die doelstellings wat deur die bestuurspan 

daargestel is. Hier is dit vera! van belang dat die personeel die delegering van 

gesag moet waarneem. 

Die belangrikste oogmerk van aile benaderings tot die skoal is die skep van 

omstandighede wat die onderwysers sal motiveer om as groep meer produktief te 
handel. Deelnemende leidinggewing is 'n metode om at die lede van die be
stuurspan die geleentheid tot selfmotivering te gee, aangesien die doelstellings 
wat bereik moet word die doelstellings van die bestuurspan is. Die onderwysers 
binne die bestuurspan motiveer mekaar nou omdat hulle konsensus oor die 
doelstellings en doelwitte bereik het (Wynn & Guditus, 1984:173). 

Massie en Douglas (1981 :83-85) sl onderwysleiers moet gereeld twee vrae 
beantwoord wat betref die werksvermoe van die onderwyser as individu of as lid 
van die bestuurspan. As die inset van die personeel goed en hoog is, is die vraag: 
Hoe kan ek dit goed en hoog hou? As die inset van die personeel gemiddeld of 

swak is, is die vraag: Wat kan ek doen om die inset te verhoog en te verbeter? Die 
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skoolhoof as onderwysleier het dus die enorme taak om gedurig die personeelak

tiwiteite te evalueer en dan op te tree, sodat die inset wat die personeel as in

dividue of as bestuurspan lewer altyd maksimaal kan wees. 

Nadat die sl<oolhoof aan die onderwysers en die bestuurspanne die nodige Iei

ding verskaf het en sy beplanning georganiseer het, moet die nodige beheer en 

kontrole daaroor uitgevoer word. Hiersonder sou spanbestuur nie doeltreffend 

volvoer kan word nie. 

2.3.4.4 KOMMUNIKERING 

Marx (1981 :184) definieer kommunikasie "as die oordrag van enige soort 
boodskap op enige manier tussen enige individue of groepe persona binne 'n 
onderneming, wat betrekking het op die aktiwiteite binne of buite die werksituasie 

of op die formele of op die informele verhoudinge tussen daardie individue en of 

groepe persona•. 

Die effektiwiteit van spanbestuur is grootliks afhanklik van effektiewe kommuni

kasie. Herfkens (in Grindle 1982:31) vind in sy studie dat oop kommunikasie
kanale mense meer vatbaar maak vir verandering en vernuwing. Hy het ook 
gevind dat die verhouding met die gemeenskap grootliks verbeter as gevolg van 

verbeterde kommunikasie. 

Die doeltreffendheid van kommunikasie binne en tussen die bestuurspanne in die 

skoal sal 'n direkte invloed M op aspekte soos die doeltreffende bereiking van 

doelwitte, motivering, die samehorigheidsgevoel en die moraal van die spanfede. 

Geen vorm van bestuur kan slaag as daar nie doeltreffende kommunikasie pfaas
vind nie. In die geval van spanbestuur is hierdie afhanklikheid van kommunikasie 
in 'n nog grater mate waar vir die effektiewe bereiking van doelwitte en die 
doeltreffende funksionering van die bestuurspan(ne) (Van Rooyen, 1984: 210). 

2.3.5 BEHEERUITOEFENING 

Beheeruitoefening is volgens Van der Westhuizen (1986:199) daardie bestuurs
taak wat uitgevoer word nadat al die ander bestuurstake of in werking is, of vol

tooi is. Deur beheeruitoefening word die beplanning en die uitvoering daarvan aan 
mekaar gekoppel en nader aan mekaar getrek. 
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Beheer is die kontrolering en die regulering van die planne en die opdragte sodat 

dit korrek uitgevoer word. Beheer is noodsaaklik, omdat die skoolhoof moet 

toesien dat die gestelde doelwitte inderdaad bereik word. Een of ander be

heerstelsel met vasgestelde standaarde moet ingestel word. Die bestuurspan se 

prestasies moet waargeneem en gemeet word. Hierna moet problema ontleed en 

die oorsake daarvan vasgestel word. Korrektiewe stappe kan dan gevolg word 

om 'n voortsetting of herhaling daarvan te voorkom. Beheer moet ook voorsie

ning maak vir spanbestuur. Onderwysers moet dus ook die geleentheid gegun 

word om insette te kan !ewer in die beheerprosedure. Die konsep van gehalte

kringe is 'n goeie voorbeeld hiervan {Prinsloo, 1984:89). 

Celliers {1987:5) se in 'n spanbestuurstelsel bied die beheerfunksie aan elke Ieier 

die geleentheid om standaarde te stel, afwykings te identifiseer en self korrektiewe 

stappe te neem om problema op te los. 

Die skoolhoof kan deur gebruik te maak van goed beplande beheervoorskrifte die 

personeel sodanig lei in beheeruitoefening dat hulle bestuursmatig ontwikkel. Die 

votgende beheervoorskrifte kan doeltreffend aangewend word (vgl. Prinsloo, 

1988:55): 

* die opstel van 'n doelgerigte beplanningsmodel; 

* die finansiEHe projeksie; 

* riglyne vir die skryf van verslae; 

* riglyne in verband met die hantering van skoolfonds; 

* riglyne vir personeelevaluering en 

* riglyne vir die hou van vakvergaderings, ensovoorts. 

Indian daar egter probleme en leemtes ge'identifiseer word tydens die uitoefening 

van beheer, is dit noodsaaklik dat regstellende of korrektiewe stappe {bysturing) 

geneem word. Korrektiewe optrede kan dus gesien word as daardie stappe wat 

die onderwysleier moet neem om potensiele afwykings en werklike afwykings die 

hoof te bied sodat spanbestuur sonder problema kan geskied ter nastrewing van 
die gestelde doelwitte en doelstellings (Vander Westhuizen, 1986:205). 
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Bysturing moet ook plaasvind met die oog op toekomstige beplannings - ook 

genoem sikliese bestuur. 

2.4 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

Die aard en wese van spanbestuur is in hierdie hoofstuk bespreek. Die ontstaan 

van behoeftes in die Westerse onderwys het daarop gedui dat die probleem by 

die bestuur van die onderwys 1~. Die vooruitgang van die Japannese onderwys, 

vera! hulle bestuurstegniek, het aanleiding gegee tot die ontstaan van Teorie z 
wat weer as basis dien vir die formulering van die spanbestuursbenadering. Daar 

is ook gekyk na wat spanbestuur behels, met die voordele en die nadele daaraan 

verbonde. Die implementeringsmoontlikhede in die primere skoal, het ook onder 

die loep gekom, waarna daar na die bestuurtake van spanbestuur gekyk is. 

Dit wil tog blyk dat die implementering van spanbestuur in die primere skool groot 

voordele vir die skool, die leerlinge, die onderwysers, asook vir die onderwys as 

geheel kan inhou. Die toepassing van hierdie tegniek in die skool kan gesien word 

as 'n geleentheid waar indiensopleiding van personeel met vrug kan geskied. Dit 

kan tot gevolg he dat persona wat nuut in 'n bestuurspos aangestel word dadelik 

weet wat van hom verwag word en die leisels stewig in die hand kan neem. 
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HOOFSTUK3 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is aandag gegee aan die aard en wese van spanbestuur. 

Daar is onder meer aandag gegee aan die rasionaal van spanbestuur en hoe 

spanbestuur moontlik in die prim~re skool geimplementeer kan word. Daar is ook 

na die bestuurstake in die skool verwys en hoe spanbestuur binne hierdie be

stuurstal:e aangewend kan word. 

In hierdie hoofstuk is 'n empiriese ondersoek onderneem om vas te stel of hoofde 

van prim~re skole wei die spanbestuursbenadering in die primf!re skool gebruik en 

of die tegniek wei implementeerbaar in die prim~re skool is. 

Verder sal die keuse van die vraelys as meetinstrument bespreek word asook die 

samestelling van die vraelys. Daar sal voorts verwys word na die teikenpopulasie, 

asook die terugvoering wat ontvang is en die statistiese tegniek wat aangewend is 

in die analisering van die response in die vraelys. As teikenpopulasie is al die 

hoofde van Afrikaanse primere skole in komprehensiewe eenhede 18, 19 en 25 van 

Transvaal gebruik. 

3.2 NAVORSINGSONlWERP 

3.2.1 MEETINSTRUMENT 

3.2.1.1 VRAELYS 

Vir die doe! van hierdie navorsing is besluit om die gestruktureerde vraelys te im

plementeer, omdat die response makliker ontleed, geanaliseer en gekwantifiseer 

kan word (De Wet et al., 1981 :163). Die vraelys is ook die meetinstrument wat die 
werklikheid soos dit in die praktyk voorkom, sal meet (Erasmus, 1987:44). De Wet 

et al., (1981) beskou ook die gestruktureerde vraelys as meer doeltreffend en 

meer prakties as die persoonlike onderhoud. 
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Die vraelys is ontwikkel deur situasies voor te stel waarin die aspekte van bestuur, 

naamlik beplanning, organisering, leidinggewing en beheeruitoefening vervat is. 

Die respondente moet dus reageer op gestelde situasies om sodoende te bepaal 

op watter vlak spanbestuur wei plaasvind. Deur hierdie tipe vraelys te implemen

teer word inligting verkry oor bestaande praktyke, asook oor die gesindhede en 

houdings van hoofde ten opsigte van spanbestuur in die primere skool. 

Van Niekerk (1982:153) onderskei die volgende voordele van die vraelys (vgl. ook 

Teichler, 1982:110 en Borg & Gall, 1989:428): 

* 'n wye, maar verteenwoordigende geografiese terrain kan deur die ondersoek 

gedek word; 

* steekproewe kan bale akkuraat geneem word; 

* die koste is relatief laag; 

* die response behoort redelik objektief te wees; 

* die response kan maklik verwerk word en 

* anonimiteit het 'n eerliker antwoord tot gevolg. 

Janse van Rensburg (1987:44) onderskei die volgende nadele van die vraelys 

(vgl. ook DeWetetal.,1981:163): 

* respondente kan gedwing word om response te kies wat nie vir hulle bevredi

gend is nie; 

* die geldigheid en betroubaarheid van die vraelys is moeilik te bepaal; 

* vrae kan verskillend vertolk word deur die respondente; 

* alternatiewe antwoorde is nie moontlik nie; 

* die beantwoording van die vraelys kan gedelegeer word; 

* swak terugvoering en 
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* die korrektheid van response word moeilik bepaal. 

Baie problema met die interpretering van die data in die vraelys as meetinstru

ment kan vermy word deur deeglike besinning oar en strukturering van die vrae

lys (Teichler, 1982:113). Deur 'n aantal faktore in ag te neem by die opstelling van 

'n vraelys kan die geslaagdheid daarvan as meetinstrument tot 'n hoe mate ver

seker word. Die volgende faktore moet in ag geneem word (Landman, 1980: 
109-111 en Teichler, 1982:113): 

* Die persona wat die vraelys gaan voltooi, moet die belangrikheid van die 

navorsing beset om sodoende die vrae eerlik en opreg te antwoord. 

* Toestemming moet by die owerheid verkry word om die vraelys uit te stuur. 

* Die instruksies moet duidelik en ondubbelsinnig wees. 

* lnligting wat elders verkry kan word, moet nie in die vraelys gevra word nie. 

* Die bewoording van die vrae moet duidelik en ondubbelsinnig wees. 

* Vrae moet so gevra word dat slegs een antwoord moontlik is. 

* Die volgorde van die vrae moet sielkundig korrek beplan word. Die interes

santer of eenvoudiger vrae moet eerste gestel word en daarna die moeiliker en 

die persoonlike vrae. 

* Die vraelys moet so saamgestel word dat resultate maklik gekwantifiseer kan 

word. 

* Bewoording van die instruksies op die vrae moet vrese, verleentheid, onseker

hede en vyandiggesindheid tot 'n minimum beperk. 

* Vertroulike hantering van die response moet aan die respondente gewaarborg 

word. 

* Respondente mag nie deur die bewoording van die vrae be'invloed word nie. 

* Respondents moet kennis dra van die informasie wat van hulle verwag word. 
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* Die vraelys se voltooiing mag nie te veel tyd in beslag neem nie. 

3.2.1.2 LOODSONDERSOEK 

Drie gestruktureerde loodsvraelyste is aan drie skoolhoofde wat nie by die finale 

vraelys betrek is nie gestuur, asook 'n begeleidende brief en instruksies vir die 
voltooiing daarvan. Die vraelyste is terug ontvang en die nodige aanbevelings is in 

aanmerking geneem en veranderings is aangebring. Die veranderinge wat aange

bring is, was terminologies en struktureel van aard. 

Deur middel van die loodsondersoek is bepaal dat die vraelys wei betroubaar is. 

Die vraelyste het dus aangetoon wat dit veronderstel was om aan te toon, naamlik 
die mate waarin spanbestuur in die primAre skool toegepas word. Die betrou
baarheid van die meetinstrument be"invloed die geldigheid daarvan: hoe laer die 
betroubaarheid van die vraelys, hoe laer of kleiner sal die geldigheid daarvan 
wees (Landman, 1980:110 en De Wet et al., 1981 :149). 

3.2.1.3 FINALE VRAELYS 

Die vraelys is gefinaliseer en per hand aan die respondents oorhandig en oak 

weer op 'n ooreengekome tyd ingesamel vir verwerking en interpretasie. 

3.2. 1.4 KONSTRUKSIE VAN DIE VRAEL YS 

Die vraelys is in hierdie navorsing aangewend met die volgende doelwitte in 
gedagte: 

* om te bepaal in hoe 'n mate hoofde wei die spanbestuursbenadering in die 

skool implementeer (vgl. vrae 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.14 en 4.1 tot 4.15); 

* om vas te stel hoeveel van hierdie hoofde bereid is om hulle personeel by 
beplanningsaksies van die skoal te gebruik (vgf. vrae 4.1, 4.2, 4.8, 4.12 en 
4.14); 
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" om te bepaal hoeveel hoofde bereid is om personeel by die organiseringstaak 

te betrek (vgl. vrae 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, en 4.11); 

" om te bepaal hoeveel hoofde bereid is om die personeel·by leidinggewing te 

betrek (vgl. vrae 4.3, 4.9, 4.10 en 4.11) en 

" om vas te stel hoeveel hoofde bereid is om die personeel by beheeruitoefening 

in die skool te gebruik (vgl. vrae 4.13, en 4. 14). 

3.2.1.5 AOMINISTRATIEWE PROSEOURE 

Nadat die konsepvraelys deur die Buro vir Onderwysnavorsing goedgekeur is, is 

toestemming by die Direkteur van die Transvaalse Onderwysdepartement verkry 

vir die uitstuur van die vraelyste aan die teikengroep. 

3.2.2 POPULASIE 

Vir die doel van hierdie navorsing is 23 vraelyste aan die hoofde van die 

Afrikaanse primere skole in komprehensiewe eenhede 18, 19, en 25 van Transvaal .. , 

gegee. AI die vraelyste is terug ontvang en derhalwe kan die afleidings wat 

gemaak word as geldend vir dh3 populasie beskou word, aangesien minstens 70% 

response terug ontvang behoort te word om betroubare afleidings vir 'n streek te 

kan maak (Landman, 1980:112). Hierdie afleidings kan egter nie as geldend vir 

die res van Transvaal of die R.S.A. beskou word nie. Tabel 3.1 gee 'n volledige 

uiteensetting van die hoeveelheid vraelyste wat uitgestuur is en die aantal wat 

terug ontvang is. 

TABEL3.1 
Vraelyste ultgestuur en terug ontvang 

Skool P1 P2 P3 Totaal 

Aantal ult 13 4 6 23 

Aantal terug 13 4 6 23 

Persentasle 100 100 100 100 
(%) 
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3.2.3 STATISTIESE TEGNIEK 

Die ingesamelde data is met behulp van 'n hoofraamrekenaar deur die Statistiese 

Konsultasiediens van die P.U. vir C.H.O. verwerk. Daar is frekwensies bereken 

met behulp van die PROC FREQ-program op al die vrae waaruit sekere afleidings 

gemaak kan word. Die SAS (Statistical Analisis System)-programpakket is 

gebruik in die verwerking van die data (SAS, 1985) om aan te toon of die span
bestuursbenadering wei in die primere skole wat by die ondersoek betrek is, 

toegepas word - en indien wei, tot watter mate. 

In die onderstaande bespreking sal die vrae en die response aangedui en ontleed 
word, waaruit dan sekere afleidings geformuleer sal word. 

3.3 INTERPRETERING VAN DIE DATA 

3.3.1 BIOGRAFIESE GEGEWENS 

Die doel met hierdie vraag was om te bepaal of die ouderdom, die geslag, die jare 

onderwyservaring, die jare ervaring as hoof en die grootte van die skool 'n rol ~ 
speer by die implementering van 'n spanbestuursbenadering in die primere skool. 
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r--

Ouderdom 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61 + 

Gnlag 

Man Ilk 

Vroullk 

Onderwyaervarlng 

5-10 jaar 

11-15faar 

TABEL3.2 

Blograflese gegewens van hoofde 

--
!--· 

··- '-· 
*23 

*23 

---------·-
16-20 jaar 

21-25faar 

26-30 jaar 

31-40 jaar *23 
r-· 

----
Ervaring aa hoof 

0-5 jaar 

6-10 jaar 
-- r----

11-15 jaar 

16-20 jaar 

21-25 jaar 

26+ jaar *23 

GrooHe van akool 

P1 

P11 

P111 *23 

• Die aantal hoofde wat op die vrae gerespondeer het 

f ... 
·--- --

0 0 

2 8,7 

9 39.1 

12 52.2 

0 0.0 

21 91,3 

2 8,7 

0 o.o 
1 4,3 

1 4,3 

9 39.~ 
5 21,7 

··-
7 30,4 

8 34,8 

7 30,4 

7 30,4 

1 4,3 

0 0,0 

0 0,0 

13 56,5 

4 17,4 

6 26,1 
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Uit bogenoemde data kom dit na vore dat 91.3 % van die hoofde in hierdie 

populasie in die ouderdomsgroep 41-60 jaar val. Verder dui die data aan dat 

39,1% van die hoofde 21-25 jaar onderwyservaring het, 21,7% het 26-30 jaar er

varing terwyl 30,4%, 31-40 jaar onderwyservaring het. Wat ervaring as hoof betref, 
het 34,8%0-5 jaar ervaring; 30,4% het 6-10 jaar ervaring en 30,4% beskik oar 11-

15 jaar ervaring as hoof van 'n prim~re skoal. Verder was die grootste persentasie, 
naamlik 56,5% van die skole, P1-skole. 

'n Profiel van die tipiese hoof uit die teikenpopulasie is dat hy tussen 40 en 61 jaar 

oud is, manlik is, oar 21 jaar en Ianger onderwyservaring beskik en tot 15 jaar er
varing as hoof hat. Die grootste persentasie hoofde beskik oar baie onderwys

ervaring, asook ervaring as hoof van 'n priml§re skoal. Weens hierdie rype ervaring 

behoort hierdie hoofde dus dus in staat te wees om 'n spanbestuursbenadering 
met vrug toe te pas en so sy /haar bestuurstaak baie te verlig deur van die per
sonae! by bestuurstake te betrek. 

3.3.2 DEMOGRAFIESE GEGEWENS 

Die doel met hierdie vraag was om te bepaal hoeveel manlike onderwysers en 

hoeveel vroulike onderwysers in die teikenpopulasie onderwys gee, en of die 

grater populasie van een groep bo die ander die implementering van spanbestuur 
gaan affekteer. 

TABEL3.3 

Hoofde se response na aanleiding van aantal manlike 
I I en aantal vroullke onderwvsers In die telkenooou as e. 

Veranderllke j ___ r "' Manlike personeel 
--· 

1-3 5 22,7 

4-6 7 31,8 

7-10 8 36.4 

11-15 1 4,5 
··-

16+ *22 , 4,5 

Vroullke personeel 

1-3 5 21,7 

4-6 1 4,3 

7-10 0 0,0 

11-15 4 17,4 ---
16+ *23 13 56,5 

• Aantal hoofde wat op die vraag gerespondeer het 
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Gegewens uit tabel 3.3 dui daarop dat die meeste skole in die ondersoekgebied 

'n personeel van 10 :;;, meer het, wat dus die moontlikheid van spanbestuur 

vergroot. 

Uit tabel 3.3 kan gesien word dat die grootste persentasie skole in die teiken

populasie, naamlik 20 of 90.9%, 'n maksimum van 10 manlike onderwysers op die 

personeel het. 

Wat die onderwyseresse betref, het 17 of 73,9% van die skole in die teiken

populasie meer as 11 onderwyseresse op die personeel. 

In die skole wat by die ondersoek betrek is, is die onderwyseresse dus baie meer 

as die manlike onderwysers. 

Uit bogenoemde wil dit blyk dat die onderwyseresse in die skole al meer by be

stuurstake betrek sal moet word indien die hoof 'n spanbestuursbenadering in die 

skoal wil implementeer. 

3.3.3 ALGEMENE BESTUUR IN DIE SKOOL 

Die doe! met die volgende vrae is om te bepaal in hoe ·n mate die hoofde die per

sonae! by algemene bestuurstake in die skoal betrek (vgl. tabel3.4). 
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TABEL3.4 

Betrokkenheld van die personeel by algemene bestuursake In die skool 

Glii:d Mlndnr~ RPdtt·- UoiS 
n!o mAtfll 1 i I~ I? m•t:o 1ot•~l 

Milt If 
Vr-~tt 'l. ' " ' 7. Y. " '-i-

3.1 In hoo •n m11tw 
ondC?rvind u datu wrwl~- o 0' l 1'1,:5 to\ M.·~~ e 31'1t9 23 too 
1 au qrotC!'r word7 

::!:. 2 l• weder•yd~rifJ ver··· 
trOUP. tU!ICtJf'l dl• hoof 
en lilY p~rr·•oneG>I • n VP.r- (I 0 (t (I o o 7~ t(•O 23 too 
fl'l•ttt vir bf!'ter 1-U~ri;-

t•werino dttur die pcr-
'llll':meel7 

"!·. 3 Ot1der•ltryf u dJ t!' 
ciffnino voan cpnci.J~li- 2 'i',l 6 27~J. 1., 63.6 0 (1 22 'Y5 
llH~r l no en di o oef.Hutr-d~ 

QP..IIIUdC!f ltOI'!Ip.:ttl s:iq';> 

3.11 Or-411 dl~ hillr-'\rgiesP 
strul:tuur in dt e 91tonl 
by tnt •ffel(tfPWIP bt?
gtuur? 

~. S l!t di t nood".IIIAkl i k 
d:.:t ',, pt:<rsoon wat: • n 
t.tl'•ft t~~oet t.dtvner, bl!- 0 (t 2 0,.7 ~ 21~1 16 b9,b 2-3 J!)(l 

t:.reh mott>t word by dio 
bP.plMnninQ daarvAn7 

3-. b In bui gStHHnht?t d in 

bf'!'!Jf::unr nt,od'!ln.;~;td i I(';' ol-o--+-~-1-0--l--"+3-•_,_e+l-"-t-""-':...2+2-3·~-1 v_· o-1 
~. 1 Hl"t dl e opve"l!'dr>rlfl 
in dirt "fllonl ·n bf!'tr!'..-
brq..-Jp "'"'" tHO"J pr-nUII!'mr I~ !52,2 9 3 .. ,9 3 t:J,o Q · 0 
in dfft !1hoo1 IHt dlfl!' 
h<Jof ~P-If7 

3.0 t• die doeoth·P.f-
fendl!' funtc~innl!'r:lnq vnn 
dl P. !llrtu:ll l'fhnnkl J I~ v~n 0 0 
dlfl' t!'lfl'!ltt:i~wn opln•·· 
9inq Vl!tn probJPme';' 
~··--------------1---1-~·--1---+-l----1-~---1-~-~ 
~. 9 l!J dt t ru:md!llll.ftltl tlf 
d.3,t t:on~l!'lll'JUU bl?rE"i l.t 
word by probletlmoplo!flo- 0 0 
•lng? 

3. to Iw. beslui tnemlnq 
rH P. to1!11.11!-" vs,11 die hoof 
AlI t.mn'? 

1(1 43,!5 9 34,8 5 21.7 0 0 23 lOO 

3.lt GeJ' u rtqlymt i\n 
u del mQI!'«H .. 7 0 0 

3412 )S U pP.r'lCIIH'!Ol 
vry\o<llliqlilt h~raid n11'1 
hulp .l!.-:n tr hiarl mnt: .;1 •) 
dito ult.w>P-inq van 
t.;~~l(f'!'7 

(I 0 

Q 0 9 39.1 14 b0,9 ;<:..,: J(l('l 

I--------------I-I-+--1---1Hf--l--l--l-~ 
3.13 Grtt dle hnlroH:m-, .. 
tudd VAn opvn•~d!ll'rtl b11 
bnQtt~~Jr-t>t411tl? .-umlcot.. 0 0 
tHug t:tlt h11l s.-z'J f.lmU 
VfH""inQ7 
f--·---~·----1--1-
~- 1-1 IIPt tHe 1'1<l'r"t<UtHeo1 

bf!-sl ui tn~>?rnl hgnbft'vor.gd-
h~l d WAilfliPqr U tAl<" A~!l t:t 1.-. 
huJ t e tll'l'l rqorw 7' 

-1-1- I-

:! .• t~ Ondo-rvind \J l:ommtt-
nlkas::tropr~:~blt~<me l'ltt!t tl 

f!fi',.~{_111F.'f?17 

I'? 92.6 iiJ 17,4 0 I) (l (I 23 Jr)O 

c__, ___ ,_,_ 
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Uit tabel3.4 kan nou die volgende interpretasies en afleidings gemaak word: 

Ten opsigte van vraag 3.1 blyk dit dat 60,9% van die respondents tot 'n redelike 

mate ervaar dat hulle werklas groter word, terwyl 34,8% ondervind dat hulle 
werklas tot 'n hoe mate groter word. Geen respondente ondervind geen vergroting . 

in hul werklas nie. Dit blyk dus dat 95.7% van die hoofde meen dat 'n groter 
werklas ervaar word. 

Die afleiding kan gemaak word dat daar wei 'n toename in werklas ondervind 

word. Hierdie toedrag van sake maak dit vir die skoolhoof al moeiliker om al die 

bestuurstake in die skool self te doen. Indian die hoof ervaar dat hy nie meer ai

leen al die bestuurstake kan hanteer nie, sal hy van 'n ander bestuurstegniek 

gebruik moet maak. Een oplossing is om die personeel by bestuurstake en ander 

take te betrek. 

Ten opsigte van vraag 3.2 het al die respondents laat blyk dat wedersydse 
vertroue tussen die skoolhoof en die personeel tot 'n hoe mate noodsaaklik is vir 

beter werkslewering deur die personeel. 

Om hierdie vertrouensverhouding tot stand te bring, moet die hoof sy personae! 

se behoeftes en moontlikhede ken. Dit sal dan die grondslag vorm waarop 'n 

spanbestuursbenadering gebou kan word (vgl. par. 2.2.3). 

Wat vraag 3.3 betref, onderskryf geeneen van die respondents die siening van 

spesialisering in bestuurstake en die gepaardgaande kompetisie tot 'n hoe mate 

nie. Daar is egter 63,6% van die respondents wat hierdie siening tot 'n redelike 

mate onderskryf. Een respondent het nie op die vraag gereageer nie. 

Die afleiding kan gemaak word dat spesialisering in bestuurstake vir die meeste 
van die hoofde in 'n redelike mate belangrik is. Oit moet egter nie tot nadeel van 
die doeltreffende bestuur van die skool wees nie, met ander woorde daar moet 
gewaak word teen oorbeklemtoning, misbruikmaking daarvan. Die personeel kan 

dus oor 'n wyer spektrum van bestuurstake aangewend word (vgl. par. 2.2.4), wat 

die feit beklemtoon dat hy die hele personeel se behoeftes en moontlikhede moet 
ken. 

Ten opsigte van vraag 3.4 het 91.3% van die respondents laat blyk dat, hierargiese 
struktuur in die onderwys bydra tot die effektiewe bestuur van die skool. 
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Hieruit kan afgelei word dat in die skoal wat burokraties van aard is (vgl. par. 

2.2.2) die hitflrargiese struktuur belangrik is vir die effektiewe bestuur van die skoal 

en dus tot 'n hoe mate gebruik word by die toepassing van bestuur. Die hierargiese 

struktuur maak voorsiening vir 'n duidelike werksverdeting, wat lei tot die aanstel

ling van gesaghebbendes in elke posisie en tot stabiliteit in die skoal aanleiding 

gee. Dit blyk dus oak dat die respondente die hierargiese struktuur nie negatief 

beleef nie, maar eerder as 'n hulpmiddel sien in doeltreffende bestuur. Die grater 

werksdruk van die skoolhoof, volgens vraag 3.1 (vgl. tabel 3.4) kan dus deur die 

effektiewe gebruik van die hierargiese struktuur verlig word. Aangesien die 

hierargiese struktuur voorsiening maak vir 'n duidelike werksverdeling kan dit as 

basis dien vir spesialisering in bestuurstake vir die hoofde wat volgens vraag 3.3 

(vgl. tabel3.4) hierdie siening onderskryf. 

Wat vraag 3.5 betref, het 91,3% van die respondente laat blyk dat dit noodsaaklik · 

is dat 'n persoon wat 'n taak moet uitvoer, oak by die beplanning van daardie taak 

betrek moet word. 

Die grootste persentasie respondente is dus van mening dat die deelname aan 

beplanning sal lei tot beter motivering om sodanige opdrag ten uitvoer te bring. 

Hierdie siening is in lyn met gesonde bestuursbeginsels wat voorsiening maak vir 

deelname aan beplanningsaksies (vgl. par. 2.2.3). Die onderwyser is gemotiveerd 

omdat hy inspraak gehad het in die beplanning van die taak en die besluite wat 

daar geneem is, ook sy besluite is en hy meer genae is om dit ten uitvoer te bring. 

Volgens vraag 3.2 (tabel 3.4) is hierdie bereidheid van die hoofde om opvoeders 

by beplanningstake te betrek, oak in lyn met die algemene gevoel: die hoofde het 

aangetoon dat wedesydse vertroue belangrik is vir beter werkslewering deur die 

personeel. 

Die skoolhoofde is dus bereid om aanpassings te maak wat bestuurstake betref 
en maak dan oak voorsiening vir insette deur die personeel wat bestuurstake 

betref, om sodoende die skoal beter te bestuur en ook personeelontwikkeling tot 

sy reg te laat kom (vgl. par. 2.2.5.2). 

Dit wil dus blyk dat die hoofde tot die beset gekom het dat die personeel by die 

bestuurstake betrek moet word ten einde die hoof se taak ligter te maak sodat hy 

meer tyd aan dringende sake kan bestee. 

Ten opsigte van vraag 3.6 is aldie respondente dit eens dat daar buigsaamheid 

moet wees in die bestuursbenadering wat gevolg word. 
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AI die hoofde in die ondersoekgebied is dit eens dat 'n outokratiese bestuurstyf 

nie die aangewese resultate in die hedendaagse omstandighede sal fewer nie. 

Deur die insette van die personeel in aanmerking te neem en bestuurstake daar

volgens aan te pas (vgl. tabel3.4 vraag 3.5), behoort daar 'n buigsaamheid in be

stuur na vore te kom wat beter bestuur en 'n gelukkiger personeel tot gevolg sal 

he. 

Ten opsigte van vraag 3.7 het 52,2% van die hoofde laat blyk dat die opvoeders in 

die skoal glad nie 'n beter begrip as die hoof self het van die problema in die 
skoal nie. Dus, 87,0% van die hoofde meen dat die opvoeders in 'n mindere mate 
of glad nie 'n beter begrip as die hoof van die problema in die skoal het nie. 

Dit blyk dus dat die meeste van die hoofde van mening is dat hulle 'n goeie begrip 

het van aile aspekte van die skoal en bewus is van die probleme in die skoal. 
Nogtans erken die hoofde dat die opvoeders se kennis rakende problema 
belangrik is. Die opvoeders kan dus steeds betrek word by die oplossing van die 

problema in samewerking met die hoof (vgl. par. 2.2.3). Deur die opvoeders wei 
by die oplossing van problema te betrek, sal die noodsaaklike vertrouensverhou

ding, volgens vraag 3.2 (tabel 3.4), hierdeur gebou word. Die opvoeders wat ook 

betrek is by die beplanning van 'n taak (vgl. tabel 3.4 vraag 3.5) sal dan 'n 

betekenisvolle bydrae kan maak as daar problema ontstaan wat opgelos moet 

word. 

Wat vraag 3.8 betref, is 95,8% van die respondents van mening dat die doeltref

fende funksionering van die skoal afhanklik is van die effektiewe oplossing van die 

problema. 

Dit is daarom belangrik dat die personeel betrek sal word by die oplossing van 
problema- moontlik in die vorm van gehaltekrlnge (vgl. par.2.2.3). Hulle is kun
diges op sekere gebiede en weet moontlik ook meer van die probleem as die 
hoof self en kan waardevolle insette fewer. Dit is egter noodsaaklik, en die hoofde 

het dit so aangetoon, dat daar 'n gev?el van wedersydse vertroue teenwoordig 
moet wees tussen die hoof en die personeel, asook tussen die personeel onder

ling (vgl. tabel3.4 vraag 3.2). Aangeslen die hoofde ook die hierargiese struktuur, 
volgens vraag 3.4 (tabel3.4), positief beleef, kan die opvoeders in die verskillende 
gesagsposisies 'n be>+ol(enlsvolle bydrae maak tot probleemoplossing. Alhoewel 

die hoofde, volgens vraag 3.7, aangetoon het dat die personeel nie 'n beter 
begrip het van die problema in die skoal as die hoof self nie, kan die personeel 
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nog steeds sinvol betrek word by die oplossing van 'n probleem. Die hootde het 

in ongeveer 48% van die gevalle ten opsigte van vraag 3, 7 aangetoon dat die op

voeders wei by probleemoplossing betrek kan word aangesien hulle tog 'n begrip 

het van die problema in die skool. Hulle het miskien net nie 'n bater begrip van die 
problema as die hoof nie. 

Wat vraag 3.9 betref, het aldie respondente laat blyk dat dit noodsaaklik is dat 
konsensus bereik moet word by probleemoplossing. 

Die hoofde maak dus van die opvoeders se insette gebruik by probleemoplossing 

en geskille word bygele tot bevrediging van aile betrokkenes (vgl. par. 2.3.2.7). 

Hierdie uitgangspunt vind ook aansluiting by die gedagte dat dit noodsaaklik is vir 

effektiewe bestuur dat daar wedersydse vertroue tussen die hoof en die per
soneel moet bestaan om hierdie doel te bereik (vgl. tabel 3.4 vraag 3.2). Dit kan 
dus gestel word dat konsensus wedersydse vertroue verhoog. 

Ten opsigte van vraag 3.10 is 43,5% van die hoofde van mening dat besluitne

ming glad nie die taak van die hoof aileen is nie, terwyl 56,5% van mening is dat 

die opvoeders by die besluitnemingsproses betrek kan word. In die geheel gesien 

meen 78,3% van die hoofde dat besluitneming glad nie, of tot 'n mindere mate, 

die taak van die hoof aileen is. 

Die meeste hoofde beset dus dat die opvoeders meer bereid sal wees om 'n be

sluit suksesvol ten uitvoer te bring, as hulle deel gehad het aan die neem van 
daardie besluit (vgl. par. 2.3.2.6). Die opvoeders is dus gemotiveerd in hulle werk 

en ervaar oak dat hulle 'n positiewe bydrae maak tot die effektiewe bestuur van 
die skoal (vgl. par. 2.3.4.3). Daarom gebruik so 'n groat persentasie van die 

hoofde die personeel by besluitneming. Die betrokkenheid van die personeel by 
besluitneming toon dat die hoof die personeel vertrou (vgl. tabel vraag 3.2) en 
ook betrek by bestuurstake (vgl. tabel 3.4, vraag 3.5). 

By vraag 3.11 het al die respondente aangedui dat hulle riglyne gee as hulle 
delegeer. 

Die personeel aan wie gedelegeer word, word dus gekonfronteer met opdragte 
waar slegs riglyne gegee word sonder dat die skoolhoof voorskriftelik is (vgl. par. 
2.3.3.2). Die personecllede kan dus eie insette lewer (vgl. tabel 3.4 vraag 3.5) en 
besluite neem waarvoor hulle dan verantwoordelik gehou word (vgl. tabel 3.4 

vraag 3.10). 
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Ten opsigte van vraag 3.12 het at die hoofde aangedui dat hulle personeel vrywil

liglik hulp aanbied met die uitvoering van take. 

Die afleiding kan gemaak word dat die opvoeders wat betrokke is by die skole wat 
in die ondersoek betrek is, gemotiveerd is vir hut taak as opvoeders (vgl. par. 

2.2.5). Die personeellede van 'n skool kan aileen gemotiveerd wees as hulle weet 

hulle lewer 'n bydrae tot die doeltreffende bestuur van die skool. Die personeel

lede kan ook aileen 'n bydrae maak as hulle volgens tabel3.4, vraag 3.2 vertrou 

word met, en ook betrek word by bestuurstake (vgl, tabel 3.4, vrae 3.3, 3.5, 3.9, 

3.10). 

AI die respondente het by vraag 3.13 aangetoon dat die betrokkenheid van die 
opvoeders by bestuurstake wet aanleiding gee tot die selfmotivering van die op
voeders, aangesien hulle nou 'n positiewe bydrae tot die bestuur van die skool 
!ewer. 

Dit wit dus voorkom dat die respondente wei van die opvoeders betrek by be

stuurstake in die skocl !vgl. tabel3.4 vrae 3.3, 3.5, 3.9, 3.10), wat dan aanleiding 

gee tot selfmotivering van die opvoeders (vgl. par. 2.3.4.3). 

Wat vraag 3.14 betref, het 91,6% van die respondents aangetoon dat hulle per

soneellede besluitnemingsbevoegdheid het as take aan hulle gedelegeer word. 
Hierdie besluite word geneem binne die riglyne wat die hoof by die delegering van 
die taak neergel~ het. 

Hierdie opvoeders wat oor besluitnemingsbevoegdheid beskik, neem met ander 

woorde in die skool deel aan 'n bestuurstaak wat op spanbestuur dui (vgl. par. 
2.3.2.6). Hoofde gebruik dus van die personeellede vir sekere bestuurstake, 
afhangende van die opvoeder se vermoe en belangstelling (vgl. tabel 3.4, vraag 
3.3). 

Ten opsigte van vraag 3.15 het 82,6o/o van die respondents laat blyk dat hulle 
geen kommunikasieprobleme met personeellede ondervind nie. Slegs 17,4o/o van 
die respondente ondervind tot 'n mindere mate kommunikasieprobleme met van 

die personeellede. 
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Die grootste persentasi,:, respondente se kommunikasiekanale na die personeel 

en terug na die hoof is dus oop en toeganklik vir die personeel. Hierdie benade

ring tot kommunikasie gee aanleiding tot 'n gelukkiger personeel en effektiewe 

bestuur in die skool (vgl. par. 2.3.4.4). Die opvoeders ervaar 'n gevoel van weder

sydse vertroue, aangesien daar met mekaar gepraat word en motivering gereeld 

gedoen kan word {vgl. tabel3.4, vraag 3.2). Die hierargiese struktuur in die skool 

dra ook by tot die handhawing van die kommunikasiemoontlikhede, aangesien 

die opvo~>dPrs wept met wie h1.•lle oor 'n spesifieke aangeleentheid in gesprek kan 

tree ten einde die beste resultate te verkry (vgl. tabel 3.4, vraag 3.4). 

Uit voorafgaande bespreking blyk dus die volgende: 

* Die meeste hoofde ervaar 'n groterwordende werkslas. 

* Die oorgrote meerderheid hoofde betrek wei van die personeel by bestuurs

take, wat dui op spanbestuur. 

* Deelname aan bestuurstake dra by tot werksgeluk, wat weer aanleiding gee tot 

selfmotivering en dit strek tot voordeel van die kind en die skool. 

3.3.4 DIE BETROKKENHEID VAN DIE PERSONEEL BY SPESIFIEKE 

BESTUURSTAKE IN DIE SKOOL 

Die doel met die volgende vrae is om te bepaal of die opvoeders in die onder

soekgebied wei by spesifieke bestuurstake betrek word. lndien wei, word bepaal 

wie betrek word en tot wotter mate hulle betrek word. 

Tabel 3.5 toon die frekwensies en persentasies soos wat die respondente op die 
vrae gereageer het. As gevolg van die groot omvang van die tabel word dit in 

twee dele aangebied. In die tabel word voorsiening gemaak vir die verskillende 

vrae, die betrokkenheid van die personeel by spesifieke bestuurstake ( of hul on
betrokkenheid) asook die verskillende posvlakke wat betrek kan word by 

spesifieke bestuurstake. Verder is voorsiening gemaak vir die mate waarin die 

opvoeders in die verskillende posvlakke betrek kan word. Die kolom wat gemerk 

is "N.v.t." toon die frekwensies en persentasies van die hoofde wat telkens nie op 

die vraag gereageer het nie (missing frequency). Laastens is voorsiening gemaak 

vir die totale frekwensies en persentasies. 
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TABEL3.5 

Personeel betrokke by sekere bestuurstake In die skool 
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TABEL 3.5 (vervolg) 
Personeel betrokke by sekere bestuurstake In die skool 
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Uit tabel 3.5 kan nou die volgende interpretasies en afleidings gemaak word: 

Ten opsigte van vraag 4.1 word daar in 95,7% van die skole tot 'n redelike of hoe 

mate gebruik gemaak van personeellede by die opstel van die jaarprogram van 

die skoal. Een hoof het laat blyk dat die personeel tot 'n mindere mate hierby 

betrokke moet wees, terwyl geen hoof personeellede hoegenaamd by die opstel 

van die jaarprogram betrek nie. 

Dit blyk dat 16 hoofde die adjunk-hoofde by hierdie taak betrek, terwyl19 hoofde 

die departementshoofde oak of net die departementshoofde by die opstel van die 
jaarprogram gebruik. Aangesien nie aile skole (byvoorbeeld P11 en P111) 

adjunk-hoofde en/of departementshoofde het nie kan die afleiding gemaak word 
dat waar hoofde van opvoeders in posvlak 1 gebruik maak, hy nie posvlak twee

enjof drie-opvoeders op die personeel het nie, soos byvoorbeeld 'n P111 skoal. 

Dit blyk dus tot 'n hoe mate die taak van die dagbestuur van die skoal te wees om 

hierdie jaarprogram op te stel. Die posvlak 1 opvoeders word tot 'n mindere mate 

of glad nie betrek nie. Die dagbestuur word dus in 'n redelike tot 'n hoe mate 

betrek by hierdle beplanningstake in die skoal (vgl. par. 2.3.2.3). Dit het oak uit 

tabel 3.4, vraag 3.5 na vore gekom dat hoofde die posvlak 1 personeellede tot 'n 

hoe mate by ander beplannlngstake betrek. Dit dui oak daarop dat hoofde van 
skole met die personeel kommmunikeer en insette van die personeel in ag neem 

by hlerdie beplanningstaak (vgl. tabel3.4, vraag 3.15). 

Na aanlelding van vraag 4.2 blyk dit dat die hoofde in aile gevalle die personeel 

betrek by die neerle van riglyne vir die aktiwiteite van die skoal. Die adjunk- en 

departementshoofde word hier in 'n redelike tot 'n hoe mate betrek, terwyl die 

posvlak-1-opvoeders tot 'n redelike mate en in 'n mindere mate betrek word. 
Waar die posvlak-1-opvoeders wei betrek word, is dit waarskynlik by skole waar 
daar nie adjunk- en/of departementshoofde op die personae! is nie, of daar is 
posvlak 1 opvoeders wat bekwaam genoeg is om 'n bydrae te kan maak. 

Die hoofde maak dus tot 'n groat mate gebruik van die personeellede by die neerle 
van riglyne. Dit dra daartoe by dat die personeel gemotiveerd {vgl. tabel 3.5, 
vraag 3.13) hierdie riglyne sal nakom en implementeer, omdat hulle deel gehad 

het aan die opstel en formulering daarvan (vgt. par.2.3.2.5). 
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Ten opsigte van die besluit wat geneem moet word, volgens vraag 4.3 (die 

aankoop van 'n bus), blyk dit dat die personeel in 95,6% van die gevalle wei 

daarby betrek word. Die insette van die hele personeel word hier tot 'n hoe mate in 

ag geneem. Die aankoop van die bus is as voorbeeld geneem aangesien dit ·n 

behoefte by 'n skoal is wat al die personeel raak. AI die personeel word nou by die 

besluit betrek aangesien almal sal moet saamwerk en meewerk om hierdie besluit 

tot uitvoer te bring. 

Elke opvoeder wat 'n bydrae wil maak en wil deelneem aan die besluit

nemingsproses ten opsigte van die bus se aankoop, het dus die geleentheid 
daartoe. Die personeel sal nou gemotiveerd wees om hierdie besluit ten uitvoer te 

bring, aangesien dit hulle besluit ook is (vgl. par. 2.3.2.6). Volgens tabel 3.4, 

vraag 3.10 het die hoofde ook aangetoon dat besluitneming in sekere gevalle nie 

die taak van die hoof aileen is nie. 

Waar daar nou definitiewe besluite geneem moet word volgens vraag 4.4, kom dit 

na vore dat die personeel weer in 91,3% van die gevalle in 'n redelike of tot 'n hoe 

mate betrek word. Die hoofde het aangedui dat die adjunk- en depar

tementshoofde in 'n redelike of tot 'n hoe mate betrokke is by die besluit wat 

handel oor die fabrikaat, grootte, en so meer van die bus wat aangekoop moet 
word. Die enkele posvlak-1-opvoeders wat wei betrek word, sal moontlik weer 

wees waar die skoal nie 'n adjunk-hoof of departementshoofde het nie, of dit kan 

wees dat dit 'n personeellid is wat baie kennis aangaande hierdie saak het en dus 

hierby betrek word. 

Die personeel het dus insette gelewer en deelgeneem aan die aanvanklike besluit

neming. Om die sake te bespoedig en rompslomp uit te skakel, word net die dag

bestuur by die uitvoering van die besluit betrek. Die Japannese gebruik (vgl. 
paragraaf 2.2.3) hierdie metode van besluitneming en probleemoplossing met 
groat vrug in die vorm van gehaltekringe. 

Met die opstel van dissiplin~re maatreels (vgl. vraag 4.5) is 100"/o van die hoofde 

oortuig daarvan dat die personeel hierby betrek moet word. Die hele personeel 
kan hier 'n bydrae maak. Die dagbestuur sowel as die posvlak-1-opvoeders word 

in 'n hoe mate hierby betrek. 

Hier word die hele personeel betrek by 'n belangrike bestuurstaak, naamlik 
probleemoplossing. Die insette van die personeel kan voorsiening maak vir die 
voorkoming van problema waarvan die hoof nie altyd bewus is nie (vgl. par. 

. 70 



2.3.2.5 en 2.3.2.7). Dit is ook volgens die hoofde van die skole belangrik dat 

probleme opgelos word, aangesien die hoofde aangetoon het (vgl. tabel 3.4, 

vraag 3.8) dat die doeltreffende funksionering van die skool afhanklik is van die ef

fektiewe oplossing van probleme. 

Ten opsigte van vraag 4.6 het 91,3% van die hoofde laat blyk dat die personeel 
wei in 'n redelike of tot 'n hoe mate by die identifisering van 'n geskikte terrein 

betrokke moet wees. Hierdie voorbeeld is gebruik omdat verskeie aspekte en per
sane 'n rol speel by die aanbieding van so 'n kamp byvoorbeeld kookgeriewe, 

akkomodasie ensomeer. Dit is duidelik dat die departementshoofde in die meeste 

gevalle, naamlik 78,2%, die aangewese persone vir hierdie taak is. Die posvlak-1-

opvoeders word tot 'n groter mate nie by die aangeleentheid betrek nie as wat 
hulle wei betrek word. 

Aangesien die identifisering en opleiding van skoolleiers onder die Ieiding van die 

departementshoof vir opvoedkundige Ieiding plaasvind, sal hy jsy die aangewese 

persoon wees om hier betrek te word ( vgl. par. 4.4.3 en 4.4.7). Hierdie aan

geleentheid korreleer ook met vraag 3.3 (vgl. tabel 3.4) waar die hoofde die uit

gangspunt van spesialisering steun, maar verder dui dit ook op die hierargiese 

struktuur in die skool waar spesifieke poste omskryf is en geskikte persone in die 

poste aangestel word. Die hoofde beleef die struktuur positief en ervaar dit as 

hulpmiddel tot beter skoolbestuur (vgl. tabel3.4, vraag 3.4). 

Na aanleiding van vraag 4.7 het aldie hoofde laat blyk dat die personeel wei by 

hierdie insamelingsaksie betrokke moet wees. Hierdie situasie is gebruik omdat 

jaarliks by skole plaasvind en dit 'n geleentheid is waar personeelontwikkeling kan 

plaasvind deur selfs junior personeel te betrek. Dit blyk dat die depar

tementshoofde in 69,5% van die gevalle die aangewese persona is om hier be
hulpsaam te wees. Slegs 39.1% van die hoofde betrek die adjunk-hoof by hierdie 
aspek, terwyl die posvlak 1 opvoeders oorwegend in 'n mindere mate of glad nie 

betrek word nie. 

Die departemensthoof vir opvoedkundige Ieiding sal hier tot ·n hoe mate betrek 

word, aangesien die leerlingraad met al sy bedrywighede sy verantwoordelikheid 
is (vgl. par. 4.4.3). Die ander departementshoofde kan ook gebruik word, aan

gesien hulle oor meer gesag beskik as die posvlak-1-opvoeders. Dit kan ook dien 

as 'n geleentheid waar indiensopleiding tot sy reg kan kom, aangesien die 
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adjunk-hoof by grater projekte, soos die skoolkermis, aangewend word en die 

departementshoof opgelei moet word vir die taak wat later sy verantwoordelikheid 
gaan wees. 

Ten opsigte van die koordineringstaak, volgens vraag 4.8, het 95.6% van die 

hoofde laat blyk dat die personeel hierdie taak van 'n redelike tot 'n hoe mate moet 

uitvoer, terwyl slegs 4,3% (een hoof) laat blyk het dat die personae! tot 'n mindere 

mate by die taak betrek kan word. Geen hoof het aangedui dat die personeel glad 
nie betrek kan word nie. 

Die klem het in 60,9% van die gevalle op die adjunk-hoofde as aangewese per
sane geval. Die afleiding kan gemaak word dat die adjunk-hoof uit die aard van sy 
posisie meer gesag het as die ander opvoeders. In die hierargiese orde in die 

skoal is hy oak 'n sentrale figuur wat dit vir hom moontlik maak om hierdie taak te 

kan uitvoer. Die skakeling met die ouers en instansies wat betrokke is kan dan 

vanuit 'n gesagsposisie geskied (vgl. par. 4.4.2). Die departementshoofde word 

ook in 60,9% van die gevalle as die aangewese persone beskou vir die uitvoering 

van hierdie taak. Hierdie uitgangspunt waar die posvlak 2 en 3 opvoeders 

gebruik word by aangeleenthede waar senioriteit 'n rol speel, is in korrelasie met 

die die hierargiese struktuur wat binne die skoal van toepassing is en wat deur die 

hoofde onderskryf word (vgl. tabel3.4, vraag 3.4}. 

Met die hantering van konflik tussen personeellede (vgl. vraag 4.9} kan van die 

personeel, volgens 91.3% van die hoofde, van 'n redelike tot 'n hoe mate betrek 

word. Slegs 8,7% van die hoofde het laat blyk dat die personeel tot 'n mindere 

mate betrek moet word. Geen hoof het die opvoeders heeltemal hiervan uitgesluit 

nie. 

Dit blyk dat die adjunk-hoofde in 52,1% en die departementshoofde in 65,2% van 
die gevalle die aangewese persona vir hierdie taak is. 

Die afleiding kan gemaak word dat hierdie probleem 'n sensitiewe aangeleentheid 

is en, as daar nie 'n adjunk-hoof by die skoal is nie en die hoof kan om een of 
ander rede die saak nie hanteer nie, 'n departementshoof betrek kan word. Die 
departementshoof is ook die persoon wat op persoonlike vlak meer kontak met 

die opvoeders binne sy departement het as enige ander persoon, behalwe die 

hoof. 
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Weens die aard van die ondersoek en die formulering van die vraag kan ook af- · 

gelei word dat die respondents hier bestuursprobleme in die oog gehad het in die 

skool en nie soseer problema wat onderwysers in die klas self ervaar nie. 

Hierdie siening is ook in lyn met die uitgangspunt van die hoofde betreffende die 

belangrikheid van wedersydse vertroue tussen die personeel en die hoof en die 

personeel onderling (vgl. tabel 3.4, vraag 3.2). Verder dra die hierargiese struktuur 

in die skool by tot die 'effektiewe oplossing van die probleem en ook die feit dat 

geen hoof aangetoon het dat hy kommunikasieprobleme met sy personeel onder

vind nie (vgl. tabel3.4, vraag 3.4 en 3.15). 

Na aanleiding van vraag 4. 1 0 blyk dit dat al die hoofde in die ondersoekgebied die 

gedagte steun dat die beginneropvoeders hulp van die ervare personeel moet 

ontvang ten einde hulle take beter ten uitvoer te kan bring. 

Persone wat hier 'n belangrike rol speel en in 'n redelike tot 'n hoe mate die meeste 

betrek word is die departementshoofde (78,2%) en die vakhoofde (78,2%). 

Die persone wat kundiges op spesifieke terreine is, is die aangewese persone om 

hulp en Ieiding te verskaf aan beginneropvoeders. Die departementshoofde moet 

kennis dra van al die aspekte onder hulle beheer terwyl die vakhoofde spesialiste 

op hul eie terrain is en ook sodanige hulp moet verleen (vgl. par. 4.4.2, 4.4.3 en 

4.4.4). Die beginsel van spesialisering, en daarmee saam die hierargiese struktuur, 

dra daartoe by dat kundiges bemoeienis kan maak met die beginneronderwysers 

(vgl. tabel3.4, vraag 3.3 en 3.4). Die noodsaaklikheid van gesonde en oop kom

munikasiekanale kom hier ook sterk na vore (vgl. tabel 3.4, vraag 3.15). 

Ten opsigte van vraag 4.11 blyk dit dat 87,0% van die hoofde wei van sommige 
personeel van 'n redelike tot 'n hoe mate gebruik om ander personeel te motiveer 
tot deelname aan skoolaktiwitei1e. Twee hoofde het aangetoon dat hulle glad nie 

hulle personeel by die aangeleentheid betrek nie, terwyl een hoof nie op die vraag 

gereageer het nie. 

Vir die uitvoering van hierdie taak maak die respondents wat positief gereageer 

het in 52,1% van die gevalle van die adjunk-hoofde gebruik en in 65,2"k van die 

departementshoofde. Aangesien die adjunk-hoofde en die departementshoofde 

in die werksituasie in 'n grater mate met individuele opvoeders werk, is hulle vir 
die hoofde die aangewese persone om motiveringswerk onder die personeel te 
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doen (vgl. par. 4.4.2 en 4.4.3). Dit is egter belangrik dat die personeel mekaar sal 

vertrou en dat hulle met mekaar op 'n gesonde vlak sal kommunikeer (vgl. tabel 

3.4, vraag 3.2 en 3.15). 

Na aanleiding van vraag 4.12 betrek die respondents in 95.7% van die gevalle wei 

van die personae! by die beplanningsvergadering van die skoolaktiwiteite vir die 

skooljaar. Die adjunk·hoofde word in 65,2% en die departementshoofde in 82.6% 

van die gevalle in 'n redelike mate of tot 'n hoe mate betrek. 

Die dagbestuur van die skool is dus in aile gevalle, wat die teikenpopulasie betref, 

verantwoordelik vir die beplanning van die skoolaktiwiteite vir die skooljaar. Die 

res van die personeel is tot 'n mindere mate betrokke by die aanvanklike beplan

ning maar word weer betrokke by die beplanning om hierdie beplande aktiwiteite 

ten uitvoer te bring (vgl. par. 4.4.1). 

Hierdie uitgangspunt is weer in lyn met die hierargiese struktuur wat volgens tabel 

3.4, vraag 3.4 deur die hoofde in die skole as 'n hulpmiddel tot beter bestuur er· 

vaarword. 

Deur kommunikasie kan die personae( gemotiveer word tot die uitvoering van die 

beplanning, vera! as die hoof buigsaamheid in sy bestuursbenadering inbou (vgl. 

tabel 3.4, vraag 3.6, 3.12 en 3.15). 

Na aanfeiding van v:.::ag 4.13 het 95.6% van die respondente aangedui dat die 

personae! in 'n redelike tot 'n hoe mate gebruik word by beheeruitoefening tydens 

skoolfunksies. Die adjunk-hoofde word in 52,1% van die gevalfe in 'n redelike tot 

'n hoe mate betrek, terwyl die departementshoofde in 73,9% van die gevalle in 'n 

redefike tot 'n hoe mate betrek word. Dit is belangrik om daarop te let dat die 

posvlak-1-opvoeders ook in 'n groot mate by hierdie bestuurstaak betrek word. 

Die hale personae! word dus in 'n redelike mate by hierdie bestuurstaak betrek, 

wat aanleiding sal gee tot selfmotivering by die personeel (vgl. tabel 3.4, vraag 

3.13). Sodra die personeel tot 'n staat van selfgemotiveerdheid gekom het, sal 

hulle hulle dienste, volgens vraag 3.12 (tabel 3.4), vrywillig aanbied tydens die uit

voering van take in die skool. 
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Ten opsigte van vraag 4.14 het 100% van die respondente laat blyk dat hulle wei 

van die personeel betrek by aangeleenthede soos kontrole oor finansies. Die 

adjunk-hoofde word in 65,2% en die departementshoofde in 78,2% van die 

gevalle in 'n redelike of tot 'n hoe mate gebruik. 

Die adjunk-hoofde en departementshoofde kry dus tot 'n hoe mate die geleentheid 

om ook ondervinding op te doen betreffende die kontrole oor finansies. Die dag

bestuur van die skoal is dus gemoeid met die beplanning van hierdie belangrike 

saak, wat aandui dat die hoofde wei die personeel wat 'n taak moet uitvoer by die 

beplanning van daardie taak betrek (vgl. tabel 3.4, vraag 3.5). 

Na aanleiding van vraag 4.15 het 82,6% van die respondente laat blyk dat hulle 

wei van die personeel by gesprekke met ouers sal betrek. Daar is twee hoofde 

wat die personeel glad nie by die aangeleentheid betrek nie, terwyl daar ook twee 

hoofde is wat die personeel in 'n mindere mate by die saak sal betrek. Wat egter 

insiggewend is, is dat die adjunk-hoofde slags in 34,8% van die gevalle in 'n 

redelike of tot 'n hoe mate betrek word, terwyl die departementshoofde in 56,5% 

van die gevalle by die gesprekke betrek word. 

Die departementshoofde word later adjunk-hoofde en departementshoofde word 

dus ook met hierdie sensitiewe aangeleenthede gekonfronteer. Die depar

tementshoofde word egter meer betrek as die adjunk-hoofde omdat hulle in baie 

nouer kontak met die leerlinge is as die adjunk-hoof of die hoof en kennis moet 

dra van aldie problema wat binne hulle departement voorkom ( vgl. par. 4.4.3). 

Uit die voorafgaande gegewens blyk dit dat die hoofde van skole in die onder

soekgebied wei van die personeel vir spesifieke bestuurstake gebruik (vgl. par. 

4.3.2). 

3.3.5 DIE KOMITEESTELSEL IN DIE SKOOL 

Die doel met hierdie vraag is om te bepaal watter komitees in die skole wat by die 

ondersoek betrek is, funksioneer en wat die skoolhoof se betrokkenheid by 

hierdie komitees is. 
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TABEL3.6 

Komltees wat funksloneer In die skole wat by die ondersoek betrek Is 

Ja Nee Totaal 
Komltees 

f % f % f % 

5.1 Bestuursraad 23 100,0 0 0,0 23 100,0 

5.2 Ouer -Onderwysersvereniging 15 68,2 7 31,8 22 100,0 

5.3 T.A.O.V. 21 91,3 2 8,7 23 100,0 

5.4 Skoolfondskomitee 23 100 0 0,0 23 100,0 

5.5 Dagbestuur 18 78,3 5 21,7 23 100,0 

5.6 Kultuurkomitee 14 60,9 9 39,1 23 100,0 

5.7 Sportkomitee 17 73,9 6 26,1 23 100,0 

5.8 Roosterkomitee 19 82,6 4 17,4 23 100,0 

5.9 Veiligheidskomitee 20 90,9 2 9,1 22 100,0 

5.10 Vakkomitee 21 95,5 1 4,5 22 100,0 

5,11 
Advieskomitee van 

17 73,9 6 26,1 23 100,0 
leerlingraad 

5.12 Terrein- en gebouekomitee 16 72,7 6 27,3 22 100,0 

5.13 Junior Primere Fasekomitee 22 95,7 1 4,3 23 100,0 

5.14 Senior PrimAre Fasekomitee 19 82,6 4 17,4 23 100,0 

5.15 Opvoedkundige 20 87,0 3 13,0 23 100,0 
Leidingskomitee 
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Die volgende interpretasies en afleidings kan uit tabel3.6 gemaak word: 

By 100% van die skole wat by die ondersoek betrek is, funksioneer 'n be

stuursraad, terwyl daar slags by 68.2% van die skole 'n ouer
onderwysersvereniging funksioneer. Die T.A.O.V. funksioneer by 91,3% van die 

skole en 'n skoolfondskomitee by al die skole. Slags 78,3% van skole beskik oor 

'n dagbestuur, terwyl daar by 60,9% van die skole 'n kultuurkomitee funksioneer. 

By 73,9% van die skole is 'n sportkomitee aan die werk, terwyl daar by 82,6% van 

die skole 'n roosterkomitee bestaan. 'n Veiligheidskomitee funksioneer by 90,9% 

van die skole. Wat vakkomitees betref, maak 95,5% van die skole van sodanige 

komitee gebruik. 'n Advieskomitee vir die leerlingraad kom slags by 73,9% van die 

skole voor, terwyl daar by 72,7"/o van die skole 'n terrein- en gebouekomitee 

voorkom. By 95,7% van die skole kom 'n junior primere fasekomitee voor en by 
82,6% van die skole 'n senior primere fasekomitee. 'n Opvoedkundige 

leidingkomitee funksioneer by 87,00.-b van die skole. 

Binne die skool funksioneer daar dus 'n groat aantal komitees wat sekere 

opdragte moet uitvoer. Hierdie komitees kan as onafhankilike bestuurspanne 

funksioneer en sodoende die hoof se taak ligter maak en meehelp om die skool 

meer doeltreffend te bestuur. Terselfdertyd kan personeelontwikkeling tot sy reg 

kom deurdat meer van die personae! nou by bestuurstake betrek word (vgl. par. 

2.2.5). 

3.3.6 DIE BETROKKENHEID VAN DIE HOOF BY DIE KOMITEES 

Die doel met tabel 3. 7 is om die betrokkenheid van die skoolhoof by die verskil

lende komitees wat in die skole funksioneer aan te toon. 
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TABEL3.7 

Die betrokkenheld van die hoof by die komltees wat In sy skool funksloneer 

1 2 3 4 
KOMITEES 

f % f % f % f % 

5.1 Bestuursraad 0 0,0 22 100,0 0 0.0 0 0,0 

5.2 Ouer-Onder-
0 0,0 14 70,0 0 0,0 6 30,0 wysersverenlglng 

5.3 T.A.O.V 0 0,0 19 86,4 1 4,5 2 9,1 

5.4 Skoolfondskomltee 23 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5.5 Dagbestuur 16 69,6 1 4,3 0 0.0 6 26,1 

5.8 Kultuurkomltee 0 0,0 8 34,8 5 21,7 10 43,5 

5.7 Sportkomftee 2 8,7 11 47,8 3 13,0 7 30,4 

5.8 Roosterkomltee 13 59,1 5 22,7 0 0,0 4 18,2 

6.9 Vefllgheklskomltee 5 21,7 11 47.8 3 13,0 4 17,4 

5.10 Vakkomltees 5 21,7 17 73,9 0 0,0 1 4,3 

5.11 Actvleskomltee van 
2 8,7 9 39,1 4 17,4 8 34,8 

leertlngraad 

5.12 Terreln-en 
6 27,3 10 45,5 0 0,0 6 27,3 

gebouekomltee 
~~ ---

5.13 Junior Prlml!re 
3 13,0 15 65,2 4 17.4 1 4,3 Fasekomltee 

5.14 Senior Prlml!re 
5 21,7 13 56.5 1 4,3 4 17,4 

Fasekomltee 
·---~· 

5.15 Opvoedkundige 
4 17,4 14 60,9 2 8,7 3 13.0 Leldingkomltee 

Simboolwaardes vir die betrokkenheid van die hoof by die komitees: 

Voors1tte; 

2 = Raadgewer 

3 = Waarnemer 

4 = Glad nie betrokke 

TOTAAL 

f % 

22 100.0 

20 100,0 

22 100,0 

23 100,0 

23 100,0 

23 100,0 

23 100,0 

22 100,0 

23 100,0 

23 100,0 

23 100,0 

22 100,0 

23 100,0 

23 100,0 

.. ~ 

23 100,0 
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Wat die hoof se rol by die komitees betref (vgl. tabel3.7), blyk dit dat die hoofde 

tot 'n groot mate op een of ander manier by die verskillende komitees betrokke is. 

Dit bring mee dat die skoolhoofde baie tyd aan die funksionering van komitees 
bestee, wat gevolglik sy werkslas baie grater maak as wat regtig nodig is. Deur 

van bestuurspanne gebruik te maak en personeel in hierdie verskillende take op 

te lei, kan personeelontwikkeling tot sy reg kom en die hoof meer aandag aan 

dringende bestuurswerk gee. 

Dit blyk ook uit tabel 3. 7 dat die skoolhoofde nie by al die komitees as voorsitter 
optree nie, wat aandui dat hy wei van die personeel en van die ouers in bestuurs
posisies gebruik. 

Die aantal hoofde wat in verskillende komitees in 'n raadgewende hoedanigheid 

optree, is insiggewend. Daar is egter nog hoofde wat nie van hulle bestuurs

posisies wil afsien nie. 

Dit wil voorkom of daar verwarring of onsekerheid bestaan betreffende die term 

"dagbestuur" (vraag 5.5). Hierdie komitee moet by aile skole funksioneer en die 

hoof is veronderstel om as voorsitter op te tree. Volgens tabel 3. 7 het 6 hoofde 
aangetoon dat hulle glad nie by 'n dagbestuur betrokke is nie. Die term 
"dagbestuur" kon moontlik verwarring veroorsaak het, aangesien dit die nuwe 

amptelike benaming is vir die komitee wat eers die die nie-amptelike benaming 
"topbestuur" gebruik het. 

Die respondente het ook die volgende komitees aangetoon wat nie in die vraelys 

genoem is nie en wei in die skole funksioneer: 

verversingskomitee, 
- mediakomitee, 
- vakhoofde-komitee, 
- voorraadkomitee, 
• kunswedstrydkomitee, 
- fondsinsamelingskomitee, 
- komitee vir administratiewe personeel en 
- remedieringskomitee. 

Hierdie gegewens is 'n aanduiding van die enorme taak waarmee die skoolhoof te 
doen het. Hierdie taak l\an baie ligter gemaak word deur van die ander personeel 

meer by bestuurstake te betrek en van spanbestuur gebruik te maak. 
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3.4 SAMEVATTING 

·n Verskeidenheid van gegewens is met behulp van die vraelyste ingesamel. Die 

data is verwerk en ge"interpreteer. Sekere tendense is bespeur en moontlike 
verklarings is daarvoor gegee. In hoofstuk 4 word aandag geskenk aan aan 

enkele riglyne en aanbevelings ten opsigte van spanbestuur en hoe spanbestuur 
in die primere skool ge"implementeer kan word ten einde die skoolhoof se be· 
stuurstaak ligter te maak, die skool meer effektief te bestuur en personeelontwik· 

keling tot sy reg te laat kom. 
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HOOFSTUK4 

SAMEVATTENOE OORSIG 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoafstuk word eerstens 'n samevatting van die vorige hoofstukke 

gegee. Daarna word enkele bevindings met betrekking tot die literatuurstudie en 

die empiriese ondersoek weergegee. Enkele riglyne vir die implementering van 

spanbestuur in die primt\re skool word oak gegee. Verder word in hierdie hoofstuk 

aanbevelings met betrekking tot die navorsing asoak aanbevelings met betrekking 
tot verdere navorsing gemaak. Ten slotte word 'n samevatting gegee. 

4.2 SAMEVATTING 

Hoofstuk 1 handel oar die probleemstelling, die doe! met die navorsing en navor

singsmetodes. Die navorsingsmetodes sluit 'n bespreking van die literatuurstudie 
en empiriese ondersoek in, sowel as die meetinstrument, populasie en statistiese 

tegniek. Vervolgens word die verloop van die navorsing uitgespel. 'n Tentatiewe 

hoofstukindeling is oak gegee. Ten slotte is aandag gegee aan verwante navor

sing wat reeds oar die onderwerp afgehandel is. 

In hoofstuk 2 is aandag gegee aan die rasionaal van spanbestuur, wat insluit die 

Westerse benadering tot spanbestuur, die Japannese benadering tot spanbe
stuur en hoe Teorie Z hieruit ontstaan het. Verder is 'n begripsomskrywing van 
spanbestuur, die bestuurspan en die spanleier gegee. Die voorwaardes vir, asoak 
die kenmerke van spanbestuur is vervolgens bespreek. Die vereistes vir spanbe
stuur is ook bespreek, waarna die voordele en die nadele van spanbestuur uit
gelig is. Daar is ook aangetoon hoe die bestuurspan gaan funksioneer indien 

spanbestuur binne die skool toegepas gaan word met betrekking tot beplanning, 
organisering, leidinggewing en beheeruitoefening. 

In hoofstuk 3 is oorgegaan tot die empiriese ondersoek. Eerstens is die navor
singsontwerp bespreek. Daarna is oorgegaan tot die interpretering van die data. 
Daar is telkens gepoog om uit die gegewens tendense aangaande spanbestuur 
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aan te toon. Daar is telkens gepoog om aan te toon in hoe 'n mate spanbestuur 

wei in die prim~re skoal toegepas word en watter opvoeders by watter bestuurs
take betrek word. 

4.3 BEVINDINGS 

4.3.1 Bevlndlngs met betrekklng tot die llteratuurstudie 

4.3.1.1 Uit die literatuurstudie het dit geblyk dat die skoolhoof hom in 'n 
sttuasie bevind waar hy nie meer aileen al die bestuurstake van die 

skoal effektief kan uitvoer nie en daarom van ander bestuurstegnieke 

gebruik moet maak ten einde die skoal meer effektief te kan kan be
stuur (vgl. 2.2.1). Een bestuurstegniek wat met vrug gebruik kan word, 

is spanbestuur (vgl. 2.2.1 en 2.2.5}. 

4.3.1.2 Die skoolhoof bevind homfhaar op mikro- en makrovlak in 'n buro
kratiese organisasiestruktuur. Die rigiditeit van die stelsel maak dit soms 

vir die hoof moeilik om in pas te bly met die veranderende omstandig
hede in onderwysbestuur (vgl. 2.2.2). 

4.3.1.3 Die intieme verhouding tussen onderwysers en leerlinge is gebaseer 

op die uitleef van wedersydse vertroue en nie op 'n hierargiese stelsei 

nie. Die onderwys en oak die skoal het 'n behoefte aan buigsaamheid 

en aanpasbaarheid by veranderende omstandighede (vgl. 2.2.2 en 

2.2.3). 

4.3.1.4 Die implementering van spanbestuur is van die volgende beginsels 
afhanklik en die skoolhoof moat daarvan kennis neem (vgl. 2.2.5.2): 

* Spanbestuur gaan oor 'n vrywillige bydrae ten opsigte van beter be

stuur van die skoal. 

* Die belangrike is die uttbouing van onderwysbestuur, die skoal en 
die ontwikkeling van die onderwyser as onderwysleier en nie net 

probleemoplossing nie. 

* Aile bestuursvlakke van die skoal word betrek (vgl.2.3). 

82 



* Die individue wat betrokke is by spanbestuur moet gespesialiseerde 

opleiding in bestuurstegnieke ontvang. 

* Die fokus moet van kompetisie tussen opvoeders ten opsigte van 

bestuurstake weggeneem word en dit moet geplaas word op 
samewerking en spanwerk. 

4.3.1.5 Ten slotte wys Reynolds (1989), ons daarop dat • spanbestuur nie 

betaken dat die bestuurder (i.e. skoolhoof) sy verantwoordelikheid 
prysgee nie; ook is hy nie besig om te abdikeer nie. Die fyn kuns wat 

hier van die bestuurder verwag word, is om korrekte balans te hand

haaf tussen deelname aan besluitneming en die dirigering van die uit

voering daarvan wat ten volle op sy skouers rus." 

4.3.2 Bevlndlngs met betrekklng tot die emplrlese ondersoek 

4.3.2.1 Uit die empiriese ondersoek het enkele belangrike bevindings gekris

talliseer. In die eerste plek het dit geblyk dat hoofde van skole wat 'n 

spanbestuursbenadering wil implementeer meer van dames gebruik 

sal moet maak vir bestuurstake, aangesien daar baie meer dames as 

mans in die ondersoekgebied praktiseer (vgl. par. 3.3.2 en tabel 3.3). 

4.3.2.2 Tweedens ervaar 95,7% van die respondente 'n vergroting van hul 

werklas (vgl. par. 3.3.3 en tabel3.4). 

4.3.2.3 Ten opsigte van 'n hierargiese struktuur het 91.3% van die respondente 
laat blyk dat so 'n struktuur positief bydra tot die effektiewe bestuur van 
die skool (vgl. par. 3.3.3 en tabel3.4). 

4.3.2.4 Uit die ondersoek kom dit ook na vore dat 87,0% van die respondente 
laat blyk het dat die personae! glad nie of in 'n mindere mate 'n beter 
begrip het van die problema in die skool as die hoof self (vgl. par. 3.3.3 
en tabel3.4). 

83 



4.3.2.5 AI die respondente het aangetoon dat hulle personeel vrywilliglik hulp 

aanbied by d1e uitvoering van take (vgl. par. 3.3.3 en tabel 3.4). 

4.3.2.6 Die personeel in die algemeen tot 'n hoe mate by bestuurstake betrek 
word. 

4.3.2.7 Die hoofde oorwegend verkies om adjunk-hoofde en departements
hoofde eerder te betrek by die bestuursgebeure in die skool as die 
posvlak-1-opvoeders. 

4.3.2.8 Die vertrouensverhouding tussen die hoof en die personeel baie 

belangrik Is vir die implementering van 'n spanbestuursbenadering. 

4.3.2.9 91,6% van die respondente het aangetoon dat hulle personeel oor be
sluitnemingsbevoegdheid beskik as take aan hulle gedelegeer word 
(vgl. par. 3.3.3 en tabel3.4). 

4.3.2.10 Kommunikasie die grondslag It} vir die sukses waarmee die skool be

stuurword. 

4.4 RIGLYNE VIR DIE IMPLEMENTERING VAN SPANBESTUUR IN 

DIE PRIMERE SKOOL. 

Dit is die hoof van die skool se verantwoordelikheid - en ook sy voorreg - om te 
besluit watter bestuurstegniek binne die skool waarvoor hy verantwoordelik is, 
gevolg gaan word (vgl. par. 2.3.4.2). lndien die skoolhoof op spanbestuur besluit, 

is dit sy en die dagbestuur se verantwoordelikheid om terreine te identifiseer waar 
die tegniek met vrug ge"implementeer kan word, wie daarby betrokke gaan wees en 
wie as die Ieier van die span aangewys gaan word (vgl. par. 2.2.5). 

Spanbestuur kan nie sander die bestuurspanne tot sy reg kom nie, maar die im
plementering van bestuurspanne beteken nie dat spanbestuur noodwendig gaan 
realiseer nie. Daarom moet die bestuurspanne daarop ingestel wees om 'n 
bydrae tot spanbestuur te maak; met ander woorde dit gaan om die bestuur van 
die skoal in geheel en nie om die belang van die bestuurspan nie (vgl. 2.2.5.1). 
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Die aanstel van 'n bestuurspan impliseer nie noodwendig formele posvlakke of 'n 

hierargiese struktuur nie. Bo en behalwe die formele postestruktuur in die skool, 

kan daar ter wille van doeltreffende bestuur ook bestuurspanne ingestel word. Die 
bestuurspan is formeel en amptelik, maar dien slags in 'n bepaalde skool. 

Daar gaan vervolgens aan 'n paar moontlike bestuurspanne in die primtlre skool 
aandag gegee word. 

4.4.1 DIE BESTUURSPAN VAN DIE SKOOLHOOF 

Die wye omvang van die hoof se verantwoordelikhede, funksies en pligte vereis 
dat hy van hulp moet gebruik maak ten einde hierdie kompleksa taak suksesvol 
ten uitvoer te bring. Volgens die Handleiding vir Algemene Skoolorganisasie 
(T.O.D., 1986:40) is dit onmoontlik om 'n absolute afbakening van die funksies 

van die skoolhoof daar te stet. Ten opsigte van die onderskeie funksies sal die 

hoof noodwendig daarvan aan die senior peroneal delegeer, wat ten opsigte van 

die uitvoering daarvan teenoor die hoof verantwoordelik is. Met die senior per

soneel word bedoel die adjunk-hoof{de), departementshoofde en moontlik ander 

senior personeel wat op een of ander gebied baie kundig is en 'n bydrae kan 

maak. Die hoof is die professionele Ieier in die skool en is aanspreeklik vir aile 

beplanning en die uitvoering daarvan {Vgl. par. 2.3.2). 

In die lig van wat hierbo gese is, is dit noodsaaklik dat die hoof deeglik basin oor 
wie betrokke moet wees in sy bestuurspan (vgl. par. 2.2.5.2). As at die hoof se 
pligte en verantwoordelikhede in ag geneem word, behoort die bestuurspan van 

die skoolhoof die volgende persona in te sluit: die superintendent van onderwys 

(kring), die dagbestuur van die skool, 'n verteenwoordiger van die onder
wyshulpsentrum, die voorsitter van die bestuursraad en die voorsitter van die 
ouer onderwyservereniging of die Transvaalse Afrikaanse Ouervereniging. 

Die superintendent van onderwys (kring), die verteenwoordiger van die onder
wyshulpsentrum en die voorsitter van die bestuursraad en ouervereniging hoef 
nie permanente lede van die hoof se bestuurspan te wees nie. Hulle moet egter 
betrek word indien daar 'n saak op die agenda voorkom waartoe hulle vanuit hul 
besondere perspektief 'n adviserende bydrae kan maak. Dit wil se hulle kan 'n staf
funksie verrig. 
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Die taakgebied van hierdie bestuurspan sluit in die formulering en uitvoering van 

aile doelstellings en doelwitte wat daartoe sal lei dat die skoal doeltreffend aan sy 

opvoedingstaak uitvoering kan gee. Dit sluit in aile aktiwiteite met betrekking tot 

administrasie, voorrade, personeelvoorsiening, sport en kulturele vorming, asook 

ortopedagogiese steungewing wat 'n bydrae maak tot die behoorlike volwasse

wording van aile leerlinge verbonde aan die skoal (vgl. par. 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5). 

Aangesien die adjunk-hoof(de) ook 'n hale aantal take en verantwoordelikhede 

het wat ten uitvoer gebring moet word, is dit noodsaaklik dat hy jsy /hulle ook 'n 

bestuurspan sal saamstel om uitvoering aan hierdie take en verantwoordelikhede 

te gee. 

4.4.2 BESTUURSPAN VAN DIE AOJUNK-HOOF 

Die adjunk-hoof worrl volgens die Handleiding van Algemene Skaolorganisasie 

(T.O.D., 1986:40) as die regterhand van die hoof beskryf en daarom sal heelparty 

van die hoof se take en funksies aan die adjunk-hoof opgedra word. Die adjunk

hoaf bly Aan die hoof v"lrantwoordelik en voer sy opdragte uit. 

Die bestuurstaak van die adjunk-hoof sien so daaruit (vgi.T.O.D., 1986:47): 

* As die aangewese persoon om waar te neem gedurende die afwesigheid van 

die hoof is hy verantwoordelik vir aile professionele, administratiewe en orga

nisatoriese aangeleenthede binne en buite die skoal. 

* As die hoof se regterhand is dit die adjunk-hoaf se taak om die hoof die nodige 

steun te verskaf. 

* Om professionele sake saam met die hoof te beplan en te bespreek. 

* Sy verdere pligte is verwant aan die hoofkamponente van bestuur, naamlik 

beplanning, organisering, leidinggewing en beheeruitoefening. 

* Om te dian as skakel tussen die hoof en die personeel. 

* Om problema te identifiseer, op te los, of na die hoof te verwys indien nodig. 
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As gevolg van die aRrti van die verantwoordelikhede en pligte van die adjunk

hoof(de) behoort die volgende persona deel te wees van hierdie bestuurspan: die 

departementshoofde, die senior provinsiale administratiewe klerk, die persoon 
verantwoordelik vir bevoorrading, die persoon verantwoordelik vir koshuise 

Qndien van toepassing), die kultuurhoof, die sporthoof en die standerdhoofde of 
-voogde. 

Die taakgebied van hierdie bestuurspan kan in twee hoofareas verdeel word, 

naamlik die opvoedkundige jaarbeplanning en die logostieke beplanning. 

Die opvoedkundige jaarbeplanning ressorteer veral onder die departements

hoofde, die standerdhoofde of -voogde, die kultuurhoof en die sporthoof. Die 

hoofdoel van hierdie aspek is die daarstelling van 'n gekoordineerde, goed deur

dagte jaarprogram wat aile aspekte van die skool se bree opvoedingsprogram dek 

en elke fasset, plek en aandeel verseker. Hierdie bestuurspan is ook daarvoor 
verantwoordelik om toe te sien dat daar wei uitvoering aan hierdie opvoedings

program gegee word. Hier het ons te doen met 'n lynbestuurspan wat ook 'n lyn 

bestuursfunksie in die skoal verrig. 

Die logistieke beplanning val vera! op die gebied van die senior provinsiale ad

ministratiewe klerk, die voorraadbeampte en die persoon in beheer van die 

koshuise. Hierdie aspekte sentreer rondom die voorsiening van die nodige ad

ministratiewe infrastruktuur, kommunikasiemiddele, voorrade, instandhouding van 

geboue en uitrusting, asook die beheer oor skoolwerkers. Hierdie middele moet 
dan aangewend wo~d om die akademiese, kulturele, sport- en huisvestings

programme van die skoal te laat funksioneer. Hierdie bestuurspan kan 'n lyn- of 

stafbestuurspan wees en kan dus 'n lyn- of stafbestuursfunksie in die skool verrig. 

Hierdie twee hoofareas, naamlik opvoedkundige jaarbeplanning en logostieke 
beplanning, kan of afsonderlik of gesamentlik deur bestuurspanne hanteer word. 
Tog wil dit in die praktyk voorkom asof beida bestuurspanne inspraak ten opsigte 
van albei sake kan he. Hierdie twee bestuurspanne moet minstens tydens die aan
vanklike behoeftebepaling en identifisering van doelwitte saam vergader. Indian 
die skool nie 'n adjunk-hoof het nie word hierdie funksies of in sy geheel deur die 

hoof hanteer of hy kan van die funksies aan die departementshoofde delegeer 
(vgf. par. 2.3.3.2). 
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4.4.3 Dl~ BESTUURSPAN VAN DIE DEPARTEMENTSHOOF 

D!a basiese bestuurstaak van al die departementshoofde is die volgende (vgl. 
T.O.D. 1986:48): 

* H'-!lle is verantwoordelik aan die hoof vir aile sake in verband met hul departe

mente. 

* Dia departements:1.::..ofde is die akademiese en professionele leiers in hul 
departemente en is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering daar-
van, veral met betrekking tot onderrig. 

As die take en pligte van die departementshoofde in aanmerking geneem word, 
behoort die volgende persona deel te wees van hierdie bestuurspan: al die 
vakhoofde (dit is die senior personeel wat aangewys word as hoof van 'n 

spesifieke vak) van die vakke wat onder sy departement ressorteer. In die geval 

van die departementshoof vir opvoedkundige Ieiding behoort die sporthoof, die 

dagbestuur van die leerlingraad, die vakadviseur vir opvoedingsaangeleenthede 

an die ortopedagoog van die onderwyshulpsentrum ook in 'n adviserende 

hoedanigheid deel van sy bestuurspan uit te maak. Die departementshoof vir op
voedkundige Ieiding tree as ko6rdineerder op vir aile aktiwiteite rakende jeug- en 
geestasweerbaarheid, asook buitemuurse aktiwiteite. 

Die taakgebied van hierdie bestuurspan is om akademiese, opvoedkundige en 

administratiewa doelwitte daar te stel sodat elke departement sy besondere 

funksis kan vervul. 

4.4.4 DIE BESTUURSPAN VAN DIE VAKHOOF 

Die bestuurspan van die vakhoof sluit in al die onderwysers wat die betrokke vak 
doseer. Die taak van hierdie bestuurspan 1€l op die gebied van die vakorganisasie 
en veral die van die vakdidaktiek. Die hoofoogmerk behoort te wees om die onder
rig van 'n vak so doeltreffend moontlik te maak. 
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4.4.5 DIE BESTUURSPAN VAN DIE SPORTHOOF 

Die bestuurspan van die sporthoof behoort die hoofverantwoordelike persoon 

van elke sportsoort wat by die skoal aangebied word in te sluit. 

Die taakgebied van hierdie bestuurspan sentreer rondom die koordinering van die 

ligabepalings en oefenprogramme sowel as die voorsiening van fasiliteite en 

toerusting vir die sportprogram van die skool. 

Aile sportsoorte se afrigters vorm gesamentlik weer bestuurspanne op hulle eie, 

onder voorsitterskap van die persoon wat hoofverantwoordelik vir daardie 

sportsoort is. Die taakgebied van hierdie bestuurspanne sluit in spesifieke 

ligabepalings, oefenprogramme en afrigtingstegnieke. 

4.4.6 DIE BESTUURSPAN VAN DIE KULTUURHOOF 

Die bestuurspan van d1e kultuurhoof sluit in al die persona hoofverantwoordelik vir 

een of ander kulturele aktiwiteit by die skool. Die taakgebied van hierdie bestuur· 

span sentreer random die beplanning en koordinering van die kultuurprogram van 

die skool. 

Die hoofveantwoordelike persona betrokke by elke afsonderlike kulturele aktiwiteit 

vorm dan weer 'n bestuurspan op hut eie, met die verantwoordelikheid om toe te 

sian dat daardie spesifieke aktiwiteite waarvoor hulle verantwoordelik is tot hul reg 

kom in die opvoedingsprogram van die skool. 

4.4.7 DIE LEERLINGRAAD AS BESTUURSPAN 

Hierdie aspek staan normaalweg onder die beheer van die departementshoof vir 

opvoedkundige Ieiding. Hierdie bestuurspan behoort die volgende persona in te 

sluit: man· en damesprefekvoogde asook die dagbestuur van die leerlingraad. 

Die leerlingraad en die klasleiers vorm weer 'n bestuurspan op hul eie. Beide 

hierdie bestuurspanne se taakgebiede fokus op die leerlinge se aandeel in die 

opvoedingsprogram van die skoal en handel oor die administratiewe, dissiplin€1re, 

akademiese, sporten kulturele aspekte van die skoolprogram. 
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4.5 AANBEVELINGS 

4.5.1 AANBEVELINGS WAT SPRUIT UIT ONDERSOEK 

4.5.1.1 Die eerste aanbeveling wat na aanleiding van hierdie navorsing 

gemaak kan word, is dat hoofde van primeke skole opvoeders meer 

moet betrek by bestuursaangeleenthede in die skoal. Dit sal nie aileen 
die hoof se taak verlig nie, maar personeelontwikkeling sal dan ook 

meer tot sy reg kom. 

4.5.1.2 Aile personeel moet aangemoedig word tot opleiding in bestuursteg

nieke en bestuursbenaderings. lndien dit nie akademies van aard aan
gebied kan word nie, moet dit in die vorm van seminare of besprekings 

geskied. 

4.5.1.3 Aangesien dit uit die ondersoek blyk dat die dagbestuur van die skool 

in 'n hoe mate by bestuurstake betrek word, sal dit goed wees as aile 
nuutaangestelde departementshoofde en adjunk-hoofde 'n 
orienteringskursus moet deurgaan waar bestuursopleiding ook aandag 
sal geniet. Hierdie kursus kan deur die betrokke onderwysdepartement 

in samewerking met 'n universiteit aangebied word. 

4.5.1.4 Dames moet doelbewus meer by bestuursaangeleenthede betrek 

word aangesien daar baie meer dames as mans in die onderwys is en 

dus nuttig by bestuursaangeleenthede gebruik kan word. 

4.5.1.5 Die periodelas van die departementshoofde moet verlig word aan
gesien die departementshoofde al meer by bestuurstake betrek word. 

4.5.1.6 Vakhoofde moet meer produktief betrek word by bestuursaangeleent
hede wat weer die taak van die departementshoof ligter sal maak. 
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4.5.2 AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT VERDERE NAVORSING 

Vir verdere navorsing in die verband kan die volgende oorweeg word: 

* 'n Ondersoek na die mate waarop spanbestuur in homogene skole toegepas 

word. Dit sal 'n goeie beeld gee van hoe spanbestuur bedryf word in skole 

waar dieselfde posvlakke van toepassing is. 

* Die rol van die dame op posvlak 1 in die effektiewe bestuur van 'n skoaL 

4.6 SAMEVATTING 

Uit die vorige hoofstukke blyk dit dat die skoolhoof nie juis meer 'n ander keuse 

het as om ander persona by bestuurstake te betrek nie. Deur dit te doen, maak 

hy nie net sy eie taak ligter nie, maar word die skool meer effektief bestuur en per· 

soneelontwikkeling kom 'n stappie nader aan dit wat verwag word, naamlik 'n 

goed opgeleide gemotiveerde onderwyserskorps. 

Deur die opvoeders reeds op 'n vroee stadium met bestuursaangeleenthede te 

konfronteer en hulle daarby te betrek, verseker die skoolhoof hom van 'n perso· 

neel wat gemotiveerd sal meedoen aan die welvaart van die skoaL 
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Bylae l 

Bizetlaan 7 
Van der Hoffpark 
Potchefstroom 2520 
ll Mei 19139 
Tel. 24459 

Die Direkteur van Onderwys 
Transvaalse Onderwysdeparlement 
Privaatsak X76 
Pretoria 
0001 

Geagte fleer 

i .s. Navorsing op die terrein van Onderwysbestuur 

Dit sal waardeer word indien u aandag aan die volgende sake kan skenk: 

1. Die ondergetekende is~ M.Ed.-student in Vergelykende Opvoedkunde en On
derwysbestuur aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike llo!r 
Onderwys. 

2. Die titel van my M.Ed.-skripsie is: 
'N SPANBESTUURSBENADERING VIR HOOFDE VAN PR!MeRE SKOLE 

3. Ek doen hiermee vriendelik aansoek om toestemming om die aangehegte vraelys 
aan hoofde en waarnemende hoofde van Primere skole in Transvaal te sluur. 
Die skole wat betrek sal word is al die Afrikaanse Primere skole in Kom
prehensiewe eenhede 18, 19 en 25. (N=23). 

4. Die doel van hierdie studie is: 

* 
* 

om te bepaal wat die spanbestuursbenadering in die pr1mere skool behels en 
om te bepaal hoe hoofde van die primere skole die spanbestuursbenadering 
binne die primere skool met sukses kan implimenteer. 

5. Die waarde van spanbestuur le daarin dat die bestuurstaak van die hoof meer 
effektief langs hierdie weg gedoen sal kan word en wel om die volyende redes: 

* 

* 

* 

* 

Aangesien daar groter deelname aan die proses van doelwitstelling plaas
vind en die inset wat gemaak word dus ook groter is, is die kanse op hoe 
kwaliteit doelwitstelling beter. 
Daar vind kontinue evaluering aan die hand van die verwagle resullate rlaas. 
Oil lei Lol vroe! identifisering van probleme en swak preslasies, sodat 
bysturing op 'n vroee stadium kan geskied. 
Die deelname deur lede aan doelwitslelling, besluilneming, werkverdeling 
en di<' W<'t·klike uitvoering van die take, werk alle~ mee om die gemoliveerd
heid en aanspreeklikheidsgevoel van die lede te verhoog. 
Die selektiewe bestuurstyl asook die deelname en kontinue evaluering van 
lede, lei daartoe dat spanlede optimaal kan fungeer en~ hoe kwaliteit by
drae kan ]ewer. 

6. Dit sal~ respondent ongeveer 20 minute neem om die vraelys te voltooi. 
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7. Die inligting van die voltooide vraelyste sal met die rekenaar en met die 
hulp van die P.U. vir C.H.O. se Statistiese Konsultasiediens verwerk word 
vir opneming in die skripsie. 

Ek spreek die wens uit dat rny aansoek gunstig oorweeg sal word. 

Bale dankie. 

~ 
P R M DREYER (D.P.S. Laerskool Stilfontein) 

Verw. No. 21493382 
Stud. No. 0253391 (P.U. vir C.H.O.) 
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f mtuilil''> 

V!•n\· 
Ht•f 

14'1. till}) 

Mnr. J.S. Meyer 

TOA 9-7-2 

3?4-lf,fi0/-70 

Mnr. P.n.M. Dreyer 
Bizetlaan 7 
Van der floffpat•k 
POTCHEFSTROOM 
2520 

Geagte meneer Dreyer 

IJEI'ARHMENl VAN ONIXRWYS tN KUU UUK 
DlPARTMI:NT Of lOUCAliON AND CUUURI 

AO'-ItNt\lll'\~11 \'tJ\l..'.tA'\0 
AIJMIN! .. tll .... HON, HO(t .. t Of A ... \l,t,Ul!"f 

1RANSVMtSl (}NI}(~\V)~fl{I•AI{II M(NJ 

f~ANSVMLIOUCA!JON Ill!' AN I Ml Nf 

l'ntvin..,i.ll!' (;et:Hm 
l>rovim t.1t t!t~ildHIJ! 
l'riv."l.tl'-"" X?"h 
l'tiv,lh- 1\,11! X7fJ 
' • t ri.,fMM:JI 

VflAELYS OOil 'N SPANOESTUUHSBENADE!llNG A/IN HOOFDE VAN PIHMElllE SKOLE 

U skrywe, gedateer 1989-05-11, het betrekking. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement verleen toeslemming aan u om die 
voorgelegde vraelys, sons gewysig, aan 23 hoofde van Afrikaansmedium 
prim!re skole in komprehensiewe eenhede 18, 19 en 25 te stuur, om 
deue hul1e ingevul te word. 

Die goedkeuring is aan die volgende voorwaardes onderworpe: 

U moet self die samewerking van die betrokke skoolhnofde verkry. 

U mnet hierdie brief aan die Bkoolhnofde toon as bewys dat u die 
Departemer•t se toestemming verkry het rnn die ondersnek uit te 
voee, maar u mag nie die brief gebruik om die samewerking van 
die hoofde af te dwing nie. 

U vraelys mnE't gewyslg word, sons aangetoon, vnot•dat u dit 
uitstuur. 
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Die name van skole en medewerkers mag nie in u skripsle vermeld 
wot'd ni e. 

Na voltooiing van u skripsie moet u die Departement asseblief 
van 'n kopie daarvan voorsien. 

U word vonrspoed toegewens met u studie. 

,Y/~~ 
Namens DIREKTEUR VAN ONDERWYS 
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Oylae 3 

Die Hoof 

Laersl<ool 

Geagte Kollega 

Oizet1aan 7 
Van der Hoffpark 
Potchefstroom 2520 
11 Mei 1989 
Tel. 0148 24459 

Vraelys - Jnsake Onderwysbestuur 

Ondergetekende is lans besig met navorslng op die terrein van onderwysbestuur 
met besondere verwysing na die implementering van 'N SPI\tll'lESTUlJRSIJENI\DEIHNG 
OEUR IIOOFOE VI\N PIUMeRE SKOLE. 

Ten einde deur hierdle ondersoek ~ bydrae te kan lewer op die terrein van On
derwysbestuur, het ek u hulp dringend nodig. 

1\angeheg vind u: 
1. 'n Afskrif van die brief van goedkeuring van die Direkteur van Onderwys in 

Transvaal om sodanige ondersoek te mag doen. 
2. ~ Vrae1ys met vo11edlge instruksies wat.u asseblief moet invul. 

ALGEMENE JNLJGTJNG 

1 . Die vrae 1 ys sa 1 per soon 1 ik a an u besorg word en weer op 'n ooreengekome datum 
by u afgehaal word. 

2. Daar word onderneem om die resultate van die ondersoek aan u bekend te maak 
na afloop van die studie. 

3. Dit word bek1emtoon datu onder geen verp1igting staan om die vraelys in 
te vul nie. U samewerking word egter vriende1ik gevra in belang van die 
onderwystaak wat ons dien. 

4. Wees verseker dat aile inligting streng vertroulik behande1 sal word en dat 
'n openhartige mening dus niemand enige skade sal berokken nie. 

lly voorbaal bale dankie vir u vriendelike aandag en samewerking, dit word hoog 
UfJ prys geste I. 

Groete 
Die uwe 

L}/_ 
P R M DREYER 
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VRI\EL YS 1\/\N DIE HOOF DE VI\N DIE 1\FR IKAANSE PIWicRE SKOLE VI\N KOMPREHENS I EWE 
HNIIEDE 18, 19 EN 25 VI\N TRI\NSVI\I\l TEN OPSIGTE VAN 'N SPI\NilESTUURSilENI\OEIHNG 
VIR VI\N PR!MeR_~E~S_K_O~L~E _________________________________________ _ 

JNSTRUKSIES 

I. Die inhoud van die vraelys sal hoogs vertroulik hanteer word en u naam 
of die naam van u skool sal nie bekend gemaak word nie. 

2. U word vriendelik versoek om op elke vraag of versoek te reageer deur 
slegs die instruksies in die vraelys te volg. 

3.· Die invul van die vraelys sal die minimum van u tyd in beslag neem. 

4. Oit is baie belangrik dat u u eie objektiewe mening sal gee. 
5. ll i e vrile lys sa 1 weer op 'n ooreengekome datum by u a fgehaal word. 

13aie dankie by voorhaat vir u vriendelike aandag en samewerking. tlit word 
baie hoog op 11rys yc:;tel. 

Groete 
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Gebruik die vclgende ska~l om die vrae wat daarop ~~lg te 
beantwo1~rd. Tr·et( slegs ~rl krtJisie oor rtie syfEr in die tJlok~:ie 
w~t u keus~E Vt?r t.e.:·t~tH,itJor·d i g. 

N. B. SI<I\1\L: 

C"<l .,,.J n j C;1 

rot ·· n mi nd•?r·e mt'l.te 
'-./ i. t- r·t?h£~n<!:"\.,)ll'. 

•:Jr:-:>br-ui 1: ... 
r,._,!:. =" f1 r·o:~dt?} i J.:e matP 

i)f'DEL HIE' F< 

: .. l f11 llCF! "n m,~t_(~ Ol'ldf~l \/ind U d,·?.it. 
'-'- t.Jf'l 1.:1 . .,·:- ·~ir-u"Lr::-•- t•Ju1·d'~" 

I::; t.·-Jr:-:odc::r··:sydst..: v~r··t:r·oue t·.us;t;;~;"~n 

d:ii::~ hur:,f E.'fl dit~ pt:.r·s:-OfH~el n 
\/EH'-'F-.·i !:;". 1:.::.' --.-# t r b~::;t~)l' lt.tE"I' k 1 E;H•H::-:t· i n9 
d12Ltt die ~l0rs~Jtteql? 

Orlcl(~rskry·f Ll tiie sienir1g v~n 
~-pr~-~- i e:d j t;l.;:r· i nq 8'fl die qe?pAi?H"·d= 

IJ·-:1~Jncl1? ~:o.npE-'1-.i~BiE~';' 

f~t-d di.~ ~•i0t··ar·qitrqe str-\JJ~tuur 

.ln rli(? sl·r:)f.-··1 h/ tot E1 fft:.1 l<tif?\.·-Jt? 

ltE•':: 1.- 1.1ur- '~~· 

.;:•_l<"l/1 \--1'\l 'll t~li·-\:1 JIILH'"':t uii_\/U(?I 

bcl.r"&'l lftr•F•t t;-_tur d b·y di t:· bt.;c.:':'~ 

pl-:".1111 i Jl<_-cl i.LAt::lt' \!LUI'? 

t s bui gs.3.:amhei r..t in b~.·~a.tuur· 

nood "''·"~ k 1 i k? 

'--i in d:i. t?. 

skoc:tl n br::·yr- i p van 
diP ptTJb\t:.'fHP in di~'""l ~;kt}D\ 

e-.s d i. P. floc.l·f sr: 1 ·f? 
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( 1 ::::· J 

2 ( 131 

( t•l) 

( 1 {;d 
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3.8 Is di~ [roeltr·e~fende fur1k= 
sioJ1er-jr,q v~n die ekool a·f= 
hankl.i~· ve,n di~? e-ffektiewe 
c;pl t.J::.;;intJ · .. ·an pr·obl eme? 

3.9 Is ~it n0Jdsnakllk dat ken~ 
!=;t:-?n::::tt:::> bEr(;:i k ~Jot·d by pr·o:-:: 
b l E:1.:"mr:'p l o::: ::: i nq ·~, 

3 ... 1. l Gt_;f:' u r-- i q I:"- rle i~'; u 
dt?l •?IJi;~E·f-

.3 • .1. :? Is u f.•l'?t' St:>ll<O!PI vt· 'y'\od 11 if) l i k 
bo.?._-1-'f:'•i·-' (_iffl hul r-~ .~;;~:1 t·.e b:ied 
mt:_-:t rliJP u.i.t\iOt-:-t·-ing V2H1 t~k~::-~'? 

3 .. 1:.:-:: f:1"t.~f-i:' diP bE·tr~c•hkenhPid Vi::\n 

opvoede,-s by tJestl"lur··stake 
"'·><olPidiny tnt: hul self~ 

mDt i "'"~r :i nq? 

:3,. f4 H~?t din ppr-soJH?r.?l besluit.~ 

n0nlin1JSt~r?vc•egdl1eid war1r1esr 
u t:.a:l::~· .;:;\,;art hLtll (!J d1~l e9£-;?f.~r'? 

::;.. 1.5 Dndr:-r··vi nd u krJHHttuni J::.;;;s.i e= 
pt"c•h 1 <:"'Hie:::· mr:;:•t-: u ptz·t r,;;c-.,nnf-::"1 ·;.; 
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[liE: m~.tE~ ~~~·H~r~op eli.£.? s':~c:\1 l-.t·Hl op<:;i9L1::? \/.o:tn elhe 
\'t--.:\d9 op u om:;;t.al1digl112de vt,\n t[•f"£·Pi'SSilltJ i~;. 

I.·J.i£.-.' c::•r) in \.·.Jelke m.:atp i~; ~n pt-:-YI'"'!!,oorr (pf:;I"S.DnP) l"Je~ 

tr-.. oLko) b·r' diE· .nkti\<J:it.r::-i Le w~t in diP \.-Tete gi-:-?stt-:1 
")ur·d .. 

N.B. GEBRUIK DIE GEGEWE SKAAL IN ALLE GEVALLE. 
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In f,_,} r::E· m~::.t:tJ 

iS di f~ bE·~Q'i. rF~ 

·c;el vtr u aan~ 

vaar--b.:\.:\r· --::-
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Jndien u r·i~Jl'rT1E 
moP t TH:?r:n- 1 ·f:• -our~ 
f1or::~, VJ,;t<OJ.r- ~;··n wc;o11~=: 

tH?E•t d i 11qe i fl d i (:? 

~:::kC!C~l mcw~i: pl~F\:s~ 

-..'irld •--.tii':\t.t~t- p£_,r-::::::: 
~;onE-ell Pdr:? ~I? 

\.:nr)r··-;-;. 1.: ~I l e E~n in :.c:: 

eette word o•:at·w~eg? 

·1 ... ·. \h~w·.r.n--;dr;~r ~:;tel rJ.-.~:,;H

bt:"'';:;~-_j;;~.:"'r• ··n bcl-l(J£!;·:-'":' 

-f.of? tl-i dif;;:• ;~f~c\c•l 

~-:-~n l' r1 £-:'if_::~ bu:::; .. 
L\J.-~_1:.t.r.c~r p~~T :;:r:.~tlt.-·E;l 
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In welke matH is 
dil:! bt?gins:Fl \dr 
.t C\~nv."',.~'··ba~r-"? 

~t .... , '.-'1:-:·r··:A-Idt~:r· ~t.t:-~1 di r? 

hu~~: I: ~-~n (!J.;tf19f~·J:r~np 

1 it'W d.. P·~\ 1.: 1' 1;:-t pc:r·-·:::: 

;;twit~(~\ ~:;.~.1 by die 
fth?•t::d:· V.:!Hi :- 11 l:_-eU!3E: 

t'~Tt opr::..iqtt? van 
gr·ootte~ fabrika~t 
f?t)st·Jmer~t·- 1)~:~-t r· e k 
I..Jr:~r-d? 

Die sent. or- 1 eer== 
1 i n9e veroc~r·~a;~J~ 

di•sip!in•re pre= 
bl~m~ tydens klasz 
t.\d s;E::.t::d i nq i::.us·:~-r:?n 

(Jer·iodes~ Walter 
p~·r· son.::?e 11 ed.,:.: Si'\l 
u ,.._.·E·r· ;;ul? I:· tHn hi E1 t~ ;:':" 

d i ~? pr·ob 1 &-:o~::.lm t .. e 
L•nd~E-;1-·SoPk £.:1·1 Clfl 

Wie is bet= 
trrJkkr.~ en in 
\11~1 ~~i!:-? m•~te? 
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In Helke mat:r~ is 
eli e be•::J i n~;el v iT 
u aan'v':?lf·::~rb:;taf '::· 

I LiFLLrJ. 

~li ~ is be:::: 
trokke en in 
vJel ke mate? 

4.7 Di leerlingraad 
~Jil gelcJ insamel 
o1n \/ i ,.~ d i.e s ~·:on l 
~,1 gesl(enk te }(oop 
u,<·:t.-3-f" ht.;'{: hul p en 
l ci rl i nt;:l ncH:i .i 'J ~ N.:~ 

\e'J~.tt:.F·r~ p!::?~"··snneel 

l id/--·lr;.~de sal u 
hi f::r~ d i e Cl.an ·~n~~ 
l <·•enthei d ver·•·•ys 
vir· hant~:.~t-ing? 

1.8 TEn einde te ver·= 
ho12d dr.r1t: e"thtivJi 
t:~::i t·.~;:: t.:ydE?ns dif? 
~ 1-- =.:tC• 1 k t?l'·- rn i t;; r:.r::or 
\·<l f-?ue 1 ~ hl;?. t t E:.'t· 
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1.9 IncHE~n daar kon::::: 
flit~: tu~::.E:en v~n 

die pvreoneell8de 
ont,st~Bn t:Jat t:n?'= 
tr·12.-:f r::l::c.'l w.s;ti r·:;:E~E· 

;~entJ·1r::·de,. 
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r---·------
Jn ~·lei ke matPe i'" 
dit,:~ be·~in··;el \.dr· 
u aF-\fl\/i3F~rb~at·'? 

[ tl zl :J1! 

I ~1-"'J·:j.r I 

fl .. 1_-:'1 L·lrl.ttr:n van dif.-? 
p·::·r·;;nnnt-?1 V€"21' 1 E"Pn 

ht.llp r:\<:H1 dif?. t:H:~~:-: 

'J i. 1 1nt~--·r· Ot1d(;;t·- t.·J)'!S~:.·r e 

tt''n ~?ir1dA: hull r:.: 
pl i ql:r·1 l?n t:.ake 
kr~w-v·e:t·: ui t. te 

Ltl 

.·1. 1.? I·Jat.t<>r pccn;;onr>Pl 
is betrokke bv die 
,_Ji?~-~1 arit~.ir,g~·v'f-?r qa:·:-: 
ell~~~-- i rlf~ V•""lrl di 0 

sl-oc)lal<ti~'iteitn 
\,/il· di.P ~;f:·onlj."'J.r:~r· 

1\!Jie is be~ 
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In ""'~·1 kE: flhY:t~:E
is dlr? t~:::·9in~ 

sel \/ir-· u .;;;,.'.:'11~~ 

'.: ;_1i:tr l),:ti·"''-· ·:· 

GiiL:JiJ 

L.13 \.\1~:_:~.-f:t.r:-::w· fJer::;one£<::1 
i_ :; \:~:-r·,;;tntt.•Joor-d.-::1 i k 
~ i I cf i 

i n•J f.•n kon t.r--c.J. t? 

d_i ·~-~ Vf~;>~;::f-- i] -~ 
i,<"}l!d(-' ;:ll··t1t~!1 it:-:~ 

b-· f·:c.)ol ft~tnL:-;j t~~; .. 
I ,y·~ l'll)t"hf'E:·l d d i. :::: 
fil~- _l·_::lti. t~dt.:!l J n~;.J~:::' 
t-JE 1 ;'·(·f1 t:hf:Z·i cf'? 

4.14 Pie s~ool beplan 
~n qt-oot ·forld:;in= 

-?<;ur;r;:~l i n~a::;v(:::-1 G t.og 
•Mt ;;l:r,eng Lorv• 
trc>l "'tn.o\atn?i:ll;; 
·,tl-r.•l·'·rE·i ;'~ .. l:Jat.-tot!l 
pt~:J"'::onr,.-:•::~l s:;.,:-;~.1 IJ 

lJ,~tt~~k hy di(2 ap~ 
c;t.<?l 'ii'll di ~ kun,., 
tt"O l E~tll~J·::,tr··r~e l s··? 

1/i r
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AFDEllNG C 

Die komiteestelsel 

5. Toon in dl.e nnd~?r~~::t~ande tabel a~n of di~ t::.H?nOPfllde komit.£~t'?l2' 
in u F.l:.oof ful-\l<siCln1;:'13~1·~ of nie .. Dtt? ~><Ja.t fUlll:t:;ir;,nr?E·r·~ mc•t::·l~ 1.1 

m~t ~n J~l-tJisie or,,Jer· die ''JA'' aar1dui er1 di wat nie 
funksi oneFt" td e ond,:!r· di f~ "t-JEE". Dui \..-'f.:.n-der· u bt-?tr·l:_.kkf:?tliH?i d 
b·,.- di.:~ -..:Er-·:.:;;ki ll~::nd'? kr~rnj tt~e~; adrl deut·· :on krtti.f;ie in di~? 

l:m~·l·''"''l.il•'" blokl>'i.E' ~"' tTek. 
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