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1. ORIENTERirli 

1.1 INLEIDING 

Die ondersoek van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 

(RGN) na die onderwysvoorsiening in die Rep11bliek van Suid-Afrika 

(RSA) wat in opdrag van die Kabinet in 1980 van stapet gestuur 

is en die verslag wat daaruit voortgevloci het (Verslag van die 

• Hoofkomitee van die RGN-ondersoek na die onderwys - 1981), stel 

'n nuwe onderwysbedeling in die RSA in die vooruitsig. Een van 

die aspekte wat in die Verslag beklemtoon word, is die aange

leentheid aangaande die fin:msiering van die onderwys. nit blyk 

dat onderwysfinansiering in 'n groot male !Hl di.e plaaslike (i.e. 

skool-) vlak oorgedra gaan 1.-ord. Vi.r die onderwysleier (i.e. 

skoolhoof) hou dit dil implikasie in dat hy vir die bantering 

van groter bedrae geld verantwoordelik gaan wees. Dit raak die 

skoolhoof se bestuursverantwoordelikheid din-:k in die sin dilt 

hy sodanig vir sy taak opgelei moet 1.-ees dat hy, ook wat die fi

nansiele terrein van sy bestuurstaak bet.ref, met gesag en self

vertroue rnoet kan opt.ree. 

Die bestuurstaak van die onderwysleier (i.e. skoolhoof) is een 

van die onderwysterreine wal in die VE'rslag uitgeRonder is aan-

gesien dit nog i ndringend in die RSA nagevors moet word. Die 

finansiele komponent vorm 'n onvermydeHke en belangrike aspek 

van die beRttturstaak van die onderwysleier en is,. sover vasge-

stel kan word, nog niE' in die RSA nagevors nle. 



1.2 PROBLEEMSTELLING 

Een aspek van die skoolhoof se bestuuropdrag wat by met welslae 

moct hanteer, en waarvoor hyself direk verantwoordelik bly, is 

die finansies binne die skoolsituasie. Vir die taak is omtrent 

geen onderwysleier in die RSA opgelei nie. Een van die ver

naamste oorsake hiervoor is die feit dat finansiele onderwys

bestuur, as 'n toegepaste terrein van onderwysbestuur, tot op 

hede nog nie ontwikkel is nie, deels omdat finansiele onderwys

bestuur as 'n hibride van sakebestuur en publieke administrasie 

beskou word en deels omdat dit as 'n blote rigiede uitvoering 

van die owerheidsbeleid afgemaak word. 

Uit die voorafgaande oorkoepelende probleem kan die volgende 

deelfasette van die probleem rondom finansiele onderwysbestuur 

geidentifiseer word: 

1.2.1 Is finansiele bestuur 'n komponent van onderwysbestuur? 

1.2.2 Watter verband bestaan daar tussen finansiele onderwys

bestuur en sakebestuur en waarom is eersgenoemde onder

wysgetipeerd? 

1.2.3 Wat is die aard, omvang en verloop van finansiele onder

wysbestuur? 

1.3 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die volgende word met hierdie navorsing beoog: 

1.3. I om 'n duidelike perspektief op finansiele onderwysbestuur 

2 



te verkry; 

1.3.2 om finansiele onderwysbestuur Skrifmatig te begrond; 

en 

1.3.3 om finansiele bestuur ooreenkomstig onderwysbestuursbe

ginsels te begrond. 

1.4 AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSTERREIN EN VDORGESTELDE HOOF
STUK I NDELI NG 

In die eerste plek sal die aard en wese van ondenoysbestuur as 

deelwetenskap van die Opvoedkunde kortliks aangetoon word met 

'n uiteindelike standpuntinname ten opsigte van die l:>enaderings

wyse wat in die loop van hierdie navorsing gevolg sal word. 

In die tweede plek sal 'n studie gemaak word van ondenoysfinan-

siering op die makrovlak. Onderwysfinansiering omvat onder 

andere 'n studie van die ekonomiese voordele van onderwysbeste

ding, die staat se verantwoordelikheid ten opsigte van onderwys

finansiering, die finansiele implikasies van die pariteitsdoel

witte soos beoog in die RCN-onderwysverslag (1981), asook 'n 

afbakening van die terrein van finansiele ondenoyshestuur. 

In die derde plek sal die bestuursbeginsels wat finansiele on

derwysbes tuur ten gronds lag H!, asook die toe pass i ngsmoont I ik

hede van hierdie beginsels op rliA lerrein van finansiele bestuur 

aan die hand van 'n gekose model nagevors word. 

In die vierde plek sal die navorsing beperk word tot die finan

siele bestuurstaak van onderwysleiers (i.e. skoolhoofde) in 

Blanke skole in die RSA. 

3 



Die proefskrif sal tentaticf soos volg saamgestel word: 

Hoofstuk 1: Orientering t.o.v. die doel van die navorsing, 

probleemstelling, metode, begripsverklaring en 

prinsipiele standpuntinname. 

Hoofstuk 2: Onderwysfinansiering vanuit die makrovlak, die 

bestuur van onderwysgelde op skoolvlak in die RSA 

en enkele oorsese lande, en die aard, omvang en 

verloop van finansiele onderwysbestuur. 

Hoofstuk 3: Deplanning as finausiele bestuurstaak. 

Hoofstuk 4: Organisering as finansiele bestuurstaak. 

Jloofstuk 5: Lei.dinggewing as finansiele bcstuurstaak. 

Hoofstuk 6: Beheeruitoefening as finansiele bestuurstaak. 

Hoofstuk 7: Samevattende evaluering, aanbevelings. 

1. 5 fvETODE V/JIII ONDERSOEK 

Benewens die metode van literatuurstudie, beskrywing en prin

sipiele deurdenking, word daar ook swaar geleun op die metode 

van die Vergelykende Opvoedkunde. Dit impliseer in die eerste 

plek 1n literatuurstudie van bestaande finansiele onden.rysbe

stuurspraktyke in enkele oorsese lande. Veral in die VSA is 

reeds heelwat navorsing met bctrekking tot finansiele onderwys

bestuur ('!;chool business administration") gedoen. Sander om 

die prosedures wat aldaar aan die hand van navorsing ontwikkel 



teerbare best11ursheginsels en tegnieke vir die onderwyssitu

asie in die fiSA dcur tniddel van eie navorsing aangetoon word. 

Die metode van Vergelykende Opvoedkunde hehels in die tweede 

plek 'n ontleding van die hestuursbeginsels van aanverwante we

tenskappe, hoofsaaklik die ekonomiese wetenskappe, ten einde 

die toepassingsmoontlikhede wat sodanige leenwetenskappe hied, 

na te vors. 

Ge'integreerd met die metode van die Vergelykende Opvoedkunde en 

beslis nie los daarvan nie, sal van die transendentaal-empirie

se metode gebruik gemaak '"ord. Met empiries word bedoel dat hy 

die werklikheid self begin word (in die onderhawige navorsing 

deur middel van 'n literatuurstudie) en dat die werklikheid dan 

deur l0gi~se deurdenking sistematies ontleed en georden sal 

word. Transendentaal dui op die kompleksiteit van die empirie

se feite wat dikwels in nie-bewyshare en soms moeilik aantoon

bare beginsels ingebed H!. Deur dus van die transendentaal-em-

piriese metode gebruik te maak word gehoop om die ware samehang 

van die feite te ontdek en sodoende die struktuur- of wesens

eienskappe van onderwysbestuur (i.e. finansiele onderwysbestuur) 

aan te toon. 

1.6 VERKLARING VAN BEGRIPPE~ PLEKBEPALING EN STANDPUNTINtW'E 

I .6. l OPMERKING 

Daar bestaan feitlik net soveel benaderings tot en beskouings 

oor die taak en terrcin van Onderwysbestuur en Onderwysadmini

strasie as wat daar opvoedkundiges is. Die rede hicrvoor is 

hoofsaaklik daarin gelee dat die betekenis wat aan begrippe ver-
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leen word deels deur die voorkeur wat aan 'n besondere denk

skool of opleidingsinslansie gegee word en dePls deur die op

voedkundige se prinsipiele vertrekpunte bepaal word (vgl. Van 

der Westhuizen, 1984:1!,). 

Aangesien dit nie binne die bestek van hierdie studie val om 

duidelikheid met betrekkin8 tot die polemiek rondom Onderwysbe

stuur en -administrasie te kry nie, sal met 'n standpuntinname 

volstaan word. In hierdie afdeling (1.6) sal gepoog word om 

sowel die betekenis wat aan bestuurs- en ander begrippe wat in 

hierdie navorsing figureer, as die spesifieke benadering aan 

die hand waarvan hierdie navorsing aangepak word op te helder. 

In die volgende afdeling (1.7) sal die prinsipiele vertrekpun

te uitgespel word. 

1.6.2 DIE BESKOUINGE MET BETREKKING TOT ONDERWYSADHINISTRASIE 

Barnard (1984:206-207) onderskei 'n drieerlei siening van onder

wysadministrasie te wete die strukturele siening, die funksio

nele siening en die administrasie as administratiewe werk. Ter 

wille van 'n perspektiefstelling met betrekking tot finansiele 

onderwysbestuur sal elkeen van die drie beskouings vervolgens 

kortliks toegelig word. 

1.6.2. I Die strukturele siening van onderwysadministrasie 

Volgens hierdie siening is onderwysadministrasie die totale on

derwysstelselstruktuur waarbinne die onderwys funksioneer en 

waarsonder opvoeding en onderwys nie moontlik is nie. Nell 

(1977:405) omskryf dit akkuraat deur dit soos volg saam te vat: 

"In die eerste plek, dus, behels ond£ThJysadmim:strasie die 
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str>ukturer>£ng van 'n onder>rJysstelseZ, en hier>voor moet die 

ower>heid sor>g dew' die nndige u1e tgewing wat voor>siem:ng 

maak vir> d<:e behoor>like funksionm~ng van die stel.c;el. 

Dit sal meebr>ing dat daar> oak zJetUke voor>s1>ming gemaak 

sal uJoz•d v-ir aake soos die nodige desentr>alisas1:e, j"inan

sier>ing, (eie onderstreping - GSN) instandlzoud1:ng Pan fa

siliteite, opleiding van onderuyser>s, slwolpUg, en alge

mene kontr>o le oar> die onderwys. " 

I .6. 2. 2 Die funksionele siening van -~nderwysadmi_nistras_ie 

Waar die voorgaande onderwysadministrasie as die strukturele 

raam.Terk beskou waarbinne opvoedende onderwys plaasvind, huldig 

verteenwoordigers van die funksionele siening die mening dat 

onderwysadministrasie die inwerkingstelling van die verskillen

de onderwysstrukture is (De Wet, 1981: 105). Die funksionering 

vind dan ook op verskillende vlakke plaas, naamlik die makro

vlak (i.e. die stelselvlak wat hoofsaaklik die sentrale, provin

siale en plaaslike owerhede impliseer), di!:_~<J_":'!_a~--i_~_~_e_: _ _i_ie 

skoolvlak) en laastens die mikrovlak (i.e. die klaskamervlak). 

I .6. 2. 3 Onderwysadminis trasie as adminis tratiewe \verk 

Volgens die Latynse vertaling kan administrasie ook beteken on

dersteuninp, (vgl. Vander Westhuizen, 1984:52). Dit impliseer 

daardie sake wat dien as ondersteuning in die uitvoering van 

take. Dit kan aldus ook as administratiewe of roetinewerk ge

klassifise~r word. Sommige skrywers (vgl. onder meer Botes, 

1975:17) stel administrasie aan daaglikse kantoorroetine, boek

houding en klerklike werk gelyk. 
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1.6.2.4 Standpuntinname 

Uit die verskillende sieninge blyk dit dat om take te kan uit

voer, daar 'n bepaalde organisasiestruktuur moet bestaan; dat 

daar binne sodanige organisasiestruktuur 'n dinamiese funksio

nering plaasvind en dat laasgenoemde op sy beurt nie sonder die 

ondersteuning van roetin~take (administratiewe werk) kan plaas

vind nie. Vir die doel van hierdie navor.sing sal onderwysadmi

nistrasie dan beskou word as drie onderskeibare maar nie

skeibare fasette wat gesamentlik die oorkoepelende of globale 

raamwerk vorm ten einde opvoedende onderwys moontlik te maak. 

Die verhouding van die finansiele aspek tot die administrasie 

sal later weer aangeroer word (vgl. 1.6.4). 

1.6.3 DIE BESKOUING MET BETREKKING TOT ONDERWYSBES1UUR 

1.6.3.1 Begripsverklaring 

Uit die talle definisies en omskrywings van onderwysbestuur 

(vgl. onder meer Koontz en O'Donnell, 1964:1; McFarland, 

1974:6; Trewatha en Newport, 1976:22; Morgan, 1976:8 en Kol

de, 1977:269) blyk dit dat onderwysbestuur, net soos onderwys

administrasie, 'n komplekse begrip is. Een gemeenskapl~kheid 

wat egter uit die definisies geidentifiseer kan word, is dat 

onderwysbestuur verband hou met die optrede of handelinge van 

die "mens-in-organisasie" (Nell, 1981: 74). Daarmee wot:"d onder

wysbestuur pertinent van onderwysadministrasie onderskei. In 

hoofsaak behels onderwysadministrasie die uitvoering van 'n 

voorafbepaalde beleid (vgl. 1.6.2. 1). Daarteenoor hestaan daar 

in elke skool 'n aantal veranderlike faktore wat nie deur ek

sterne beleid vasgele kan word nie. Binne die hree beleid en 
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die uitvoering daarvan (i.e. administrasie) is daar 'n heslis

singsruimte waarbinne die leier din~mies moet reageer (i.e. be

stuur). Om saam te vat kan geponeer "'ord dat die onderwysleier 

nie net die uitvoerder van beleid is nie, maar dat hy ook 'n 

definitiewe bestuurstaak het. Trouens, hoe hoer die onderwyser 

in die gesagshierargie vorder, hoe groter sal die aandeel van be

stuur en hoe geringer die rol van administrasie word. 

Vir die doel van hierdie navorsing word daar volstaan met Van 

der Westhuizen (1984:64) se definiering van onderwysbestuur, 

naamlik: 

"Onderwysbestuur is daardie refJlbare take of handelin(le 

wat deur 'n persoon of liggaam in 'n gesagsposisie in 'n 

bepaalde area uitgevoer moet 1JJOT'd ten einde opvoedende on

derwys te bereik. 11 

Bostaande defipisie van onderwysbestuur impliseer dat: 

* daar met 'n bepaalde doelwit voor oe bestuur word - in die 

geval van onderwysbestuur die verwerkliking van doeltreffen

de onderwys; 

* in die bestuurshandeling die onderwysleier sekere aktiwitei

te of take verrig waarby mense betrek en gemotiveer word ten 

einde gemeenskaplike doelwitte te bereik; 

* bestuur 'n menslike handeling is wat onder meer die personeel, 

leerlinge, administratietve personeel, ouers, terreinpersoneel 

en departementele amptenare inslui.t en as sodanig normatief 

van aard ls; en 
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* opvoeding en onderwys slegs dan verwesenlik sal word wan

neer middele (ook finansiele middele) effektief aangewend 

word. 

1.6.3.2 Onderwysbestuur as deelwetenskap van die Opvoedkunde 

Uit die voorgaande ontplooiing van onderwysbestuur is dit dui

delik dat dit die basiese kenmerke van 'n ervarings-, geestes-, 

praktiese en normatiewe '"etenskap openbaar (vgl. De Vries, 

1978:113). Dit beteken dat Onderwysbestuur as wetenskapgebied 

beoefen word met d-i.e oog op die verkryging van nuwe kennis en 

insigte maar met terselfdertyd die praktykgerigte toepassing 

van die nagevorste kundigheid. Weens die toepassingsmoontlik

hede vir die praktiese onderwyssituasie, is Onderwysbestuur dus 

sowel normbeskrywend as normverklarend en omdat dit met norme 

en waardes te doen het, ook normatief (Fox et al., 1965:134). 

In die RSA word Onderwysbestuur en -administrasie reeds as 'n 

wetenskaplike studiegebied binne die Opvoedkunde aanvaar 

(vgl. Van der Hesthuizen, 1984:65). In oorsese lande, veral 

die VSA is Onderwysbestuur en -administrasie ("management/admi

nistration") reeds op 'n hoe vlak as selfstandige deelwetenskap 

van die Opvoedkunde uitgebou en beklee dit 'n prominente plek 

in opleidingsprogramme vir onderwysleiers (Nell, 1979:271). 

Alhoewel een van die jongste deelperspektiewe van die Opvoed

kunde, het Onderwysbestuur reeds as 'n volwaardige deelweten

skap ontplooi met 'n eie taak en navorsingsterrein om 'n bepaalde 

perspektief op die opvoeding en onderwys te gee. Vir die doel 

van hierdie navorsing sal van die standpunt uitgegaan word dat 

Onderwysbestuur reeds in so 'n mate ontwikkel het dat dit 'n 
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selfstandige perspektief van die Opvoedkunde vorm. 

1.6.3.3 Ben~deringswyses tot Onderwysbestuur 

In die definiering van Onderwysbestuur is onder andere verwys na 

bestuurstake. Oor die bestuurstake bestaan daar geen eenstemmig

heid in die literatuur nie. Daar word gevolglik uiteenlopende 

omskrywings en klassifikasies van bestuurstake uiteengesit. Ka

tegories kan die volgende drie benaderings tot bestuur onderskei 

word, naamlik die administratiewe prosesbenadering, die bestuurs

rolbenaderi.ng en die bestuurst<tak- en -areabenadering. Aangesien 

die onderhawige navorsing vanuit 'n bepaalde benadering moet ver

trek, is dit nodig om elkeen van die drie benRderings nader te 

beskou. 

1.6.3.3. I Die administratiewe prosesbenadering 

Volgens die Publieke Administrasie in die RSA word die take van 

'n administrateur (bestuunler) tot ses administratiewe aktiwi

teite gereduseer (Botes, 1975:21) naamlik: 

* beleid 

* finansies 

* personeel 

* organisasie 

* prosedure 

* beheer 

Alhoewel die administratiewe aktiwiteite 'n goeie model hied om 

die bestuursgebeure i.n die skool te beskryf, onderskei dit nie sin

vol tussen die werk wat gedoen moet word (bestuurstake) en die plek 

waar dit uitgevoer moet word (bestuursarens) nie. So byvoorbeeld 

dui finansies en personeel eerder op die bestuursterrein (area) 
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as op die bestuursverloop (Vander Westhuizen, 1984:158). Teen 

die agtergrond word finansiering by wyse van die sogenaamde ad

ministratiewe aktiwiteite tot blote administratiewe werk (roeti

nelogie) verskraal. Die werklike bestuur van die finansies, 

daarenteen, vertoon 'n baie meer dinamiese eienskap wat 'n doel

bewuste handeling van 'n aktiewe persoon veronderstel. Dit is 

hierdie interaktiewe aard van die handeling wat daarop dui dat 

dit nie 'n meganiese reaksie is soos in die geval van die ad

ministratiewe uitvoering van beleid nie. 

Ten slotte kan ook beswaar teen die begrip "proses" ingebring 

word aangesien dit bloot op 'n meganiese voortgang kan dui en 

nie noodwendig 'n handeling van die onderwysleier veronderstel 

nie. Na aanleiding hiervan kan die bestuur van die finansiele 

aspek van die onderwysgebeure net so wel deur 'n masjien (i.e. 

die rekenaar) uitgevoer word. Teen die agtergrond beskou dat 

onderwysbestuur 'n menslike handeling is (vgl. 1.6.3.1), asook 

dat die Christelike onderwysleier aan die hand van Christelike 

norme bestuur (vgl. 1.7.2.7) leen die administratiewe prosesbe

nadering hom nie daartoe om die finansiele bestuursgebeure in 

die skool sinvol te beskryf nie. 

1.6.3.3.2 Die bestuursrolbenadering 

Mintzberg word allerwee as die vader van die bestuursrolbenade

ring beskou. In sy bydrae poog hy om die totaliteit van die be

stuurder se bestuursdomein deur middel van rolle voor te stel. 

Die geintegreerde geheel van bestuurstake word deur Mintzberg 

(1973:55-58) in tien bestuursrolle verdeel, naamlik: 
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* seremoniele hoof 

* leier 

* skakelpersoon 

* verteenwoordiger 

* monitor 

* verspreider 

* ordehandhawer 

* entrepreneur 

* onderhandelaar 

* bronnetoekenner 

Verskeie opvoedkundiges (vgl. Moolman, 1978:55 en Van Buuren, 

1979:5q) het bevind dat ook die onderwysleier se bestuursrolle 

in Mintzberg se model inpas. Sonder om elke bestuursrol voile-

dig te omskryf, kan op hierdie stadium met die algemene kritiek_, ___ ~ 

teen die bestuursrolbenadering volstaan word, naamlik dat dit 

nie 'n aanduiding gee van die wyse waarop die verskillende ta-
-~~--...... ·-----"""·---~--.- ............ __ r ___ "_ .-••""_,.,_~.....,., _________ _,, 

ke uitgevoer moet word nie (Vander Westhuizen, 1984:165). 

Wat die finansiele bestuur betref, is die bestuursrolbenade

ring, in aansluiting by die algemene kritiek daarteen, veels 

te algemeen van aard en hied dit geen konkrete riglyne vir die 

uitvoering van die finansiele bestuurstake nie. Teoreties kan 

elke bestuursrol so gebuig word dat dit toepassingsmoontlikhe

de vir finansiele bestuur hied maar dieselfde argument is ook 

waar vir elke ander bestuursarea. Mintzberg se bestuursrolle 

kan met ander woorde ook op personeelbestuur, klaskamerbestuur, 

leerlingbestuur of enige ander terrein toegepas word, Martin 

en Willower (1981:87) vat die kritiek gerig teen Mintzberg se 

bestuursrolbenadering soos volg saam: 
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"The fact that Mintzberg 's roles are less cleaP cut ... 

makes the application of the roles to the prv~naipalship 

a rather imprecise exercise. " 

Dit blyk dus dat ook die bestuursrolbenadering nie die ideale 

model is om die finansiele faset in die skool wetenskaplik te 

bestuur nie. Daar sal vervolgens na 'n derde moontlikheid ge

kyk moet word. 

1.6.3.3.3 Die bestuurstaak en -areabenadering 

Uit die definiering asook ander omskrywings van bestuur het dit 

reeds duidelik geword dat take 'n kernfaset van die wetenskap 

vorm. Oor 'n tydperk van sestig jaar het verskeie outeurs ge

poog om die talle bestuurstake van die bestuurder te omskryf en 

te kategoriseer. Die volgende opsomming deur Knezevich 

(1975:24-33) gee 'n aanduidiug van die omvang van die verskil

lende bestuurstake: 

Fayol (1916) 

Beplanning 

Organisering 

Bevelvoering 

Koordinering 

Kontrolering 

Campbell ( 1958) 

Besluitneming 

Programmering 

Stimulering 

Koordinering 

Goedkeuring 

Allen (1964) Johnson ( 1967) 

Beplanning Beplanning 

Organise ring Organisering 

Leidinggewing Kommunikering 

Kontrolering Kontrolering 

Uit bostaande samevatting kan die afleiding gemaak word dat die 

meeste skrywers dit oor ten minste vier bestuurstake eens is, 

naamlik beplanning, organise~ing, l;idinggewiil"genoelieeruitoe

fening. Marx (1981:81) identifiseer dan ook hierdie vier take 

of handelinge as die hoofbestuurstake. 
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Deur die eerste letter van elke hooftaak te neem, word die 

naam BOLB saamgestel en is die sogenaamde BOLB-benaderi.ng dan 

ook huidiglik die mees algemene benadering tot onderwysbestuur 

(Vander Westhuizen, 1984:169). 

Elkeen van die hoofbestuurstake het op bulle beurt ook nog sub

take wat die hooftake ondersteun en wat ook van outeur tot ou

teur verskil (Castetter, 1981:14;57). Daar sal ook gevind word 

dat in die bree literatuur die bestuurstake verskillende bena

minge kan he en ook baie meer ui tgebrei, asook verski llend ge

klassifiseer kan word. Vir die doel van hierdie navorsing sal 

'n ontledi.ng van die subtake geen doel dien nie en sal daar ge

volglik met 'n bepaalde indeling volstaan word. 

1.6.3.3.4 Standpuntinname 

Finansiele onderwysbestuur is een van die bestuursareas waar ~ie 

onderwysleier aan die hand ~an wetenskaplike beginsels moet han

del ten einde effektiewe onderwys moontlik te maak. Na aanlei

ding van die evaluering van die verskillende henaderingswyses tot 

onderwysbestuur het die model van bestuurstake en -areas hom die 

hPstP daartoe ~eleen om die ootrede van onderwvsleiers in die 

hestuursi_tuasie te omskryf. Vir die verdere verloop van hierdie 

navorsing sal daar van dle BOLB-benadering gebruik gemaak word 

met die toepaslike toeligting van die onderskeie bestuurstake na

mate die navorsing ontplooi word. 

Terselfdertyd moet besef word dat die onderskeie bestuurstake He

dersyds inklusief van aard en in werklikheid onskeibaar is. Vir 

die doel van hie~die navorsing sal daar wel 'n akademiese onder

skeid gemaak word ~-n~eno(fffiestuiirstake met die gep~-ard:::---gaande subtake soos volg saamgestel word: 
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BEPLANNING 

Doelwitformulering 

Beleidmaking 

Besluitneming 

Probleemoplossing 

LEIDINGGEWING 

Verhoudingstigting 

Motivering 

Kommunikering 

ORGANISERING 

Organisasiestruktuurskepping 

Dele gering 

Koordinering 

BEHEERUITOEFENING 

Toepassing van beheervoorskrifte 

Evaluering 

Korrektiewe optrede 

1.6.4 DIE BESKOUINGE MET BETREKKING TOT FINANSieLE ONDERWYSAD

MINISTRASIE 

Die fi nans ie le aspekte van die onderwys s i tuas ie he t bepaa lde 

raakvlakke met onderwysadministrasie (vgl. 1.6.2). Daar is naam

lik in die eerste plek 'n bepaalde struktuur nodig wat die voor-
""'--..!.----- ------·---------

siening van onderwysgelde sal moontlik maak. Dit behels onder 

meer wetgewing deur-die senttale -reger-ing--Qill- vQld_o~n_<!E.!_&e lde vir 

die onderwys beskikbaar te stel (kyk hoofstuk 2 met betrekking 

tot die staat se aandeel in onclerwysfinansiering). In die twee

de plek moet daar op die vsrskillende onderwysbestuursvlakke 

(provinsiale, plaaslike en skoolvlak) uitvoering aan die wetge

wing gegee word en moet die beskikbare onderwysgelde funksioneel 

aangewend word. In die derde plek moet die aanwending van onder

wysgelde administratief ondersteun word. Dit impliseer bepaalde 

roetinewerk. 

Onderwysfinansiering behels dan in die eerste plek 'n administra

tiewe faset wat s~~l!~!=\l_reel, funksioneel en administratief van 

aard is. Omdat die bree opvoedingsdoef sentraal in die opvoe-
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dingsituasie ingebed le, sal finansiele onderwysadministrasie 

uit die aard van die saak betekenisvol van die van die bedryf of 

die staatsdiens verskil. Die hoofdoel van Hl111ns.i~le ()Qd(~rYlJsac:I=. 

mfni~trasie is te alle tye om die optimum onderwysprogram te ver

seker terwyl administrasie in die sake eu openbare sektor radi

kaal ui teenlopende ondersteunings~funks ies vervnl (Ne 11, 1980: 14). 

1 • 6, 5 DIE BESKOUINGE MET BETREKKlNG TOT f'INANS J eLE ONDERWYS

BESTUUR 

1.6.5.1 Begripsbepaling 

Die skoolhoof bevind hom daagliks in situasies wat afgesien van 

die uitvoering van bree finansiele beleid (finansiele onderwysad

ministrasie), dinamiese beslissings rondom finansiele aspekte 

van hom verg (Jordan, 1969:118). Ooreenkomstig die siening van 

onderwysbestuur in die bree soos wat dit in hierdie navorsing 

voorgehou word (vgl. 1.6.3.1), bestaan daar 'n reeks handelinge 

of take met betrekking tot die finansiele aspek wat deur die on

derwysleier uitgevoer word en wat in werklikheid nie 'n kernfa

set van finansiele onderwysadministrasie vorm nie. Dit bestaan 

eerder naas of parallel met laasgenoemde en k?n dit ooreenkoms

tig die definiering van onderwysbestuur as sodanig geklassifi

seer word. Aangesien dit suiwer op die terrein van die finan

siele funksioneer, kan die term finansiele onderwysbestuur daar

aan toegeken word. 

FinansiiHe onderwysbestuur is dan in die eerste plek 'n faset --·-- ''~""' 
van onderwysl1estuur wat deur 'n persoon in 'n gesagsposisie aan 

die hand vanreelbare take so bep_~~~· georganiseer en beheer 

wor~. dat opvoedertdg ()£ld.~~ys d<l~.t<i~ur !llQorttlJ.k .. !'!l?!".!ct (Morphet 

et al., 1974:470). By imp1ikasie is fi.nansiele onderwysbestuur 

dus ook 'n mensgerigte handeling en nie 'n meganiese proses of 
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'n afgebakende rolvervulling nie, 'n Verdere implikasie is 

dat finansiele onderwysbestuur en die finansiele bestuur van 

die be dry f nie identies is nie. Die studie-objek is_ . .n.l1aJ!!lilc 
prim~r opvoeding en nie wins of omset nie. Gevolglik is alle 

-b~~tuurshandelinge (i.e. take) van die onderwysleier in die 

eerste plek op opvoeding gedg. 

Met die oog op hierdie navorsing sal finansiele onderwysbestuur 

gedefinieer word as: 

Die uitvoeri11g van daard.ie bestuurshandelinge (reelbm•e ta

ke) UJat in verband staan met die finansiele aspekte van 'n 

slwol deur 'n pe1•soon in 'n gesagsposisie met die uitsluit

like doel om effektiewe onderuys te laat realiseer. 

1.6.5.2 Die terrein van finansiele onderwysbestuur 

In die omskrywing van onderwysbestuur is onder meer sterk klem 

op die take van die skoolhoof gele (vgl. 1.6.3.1). Die take 

word op verskillende terreine of in verskillende areas uitge

voer. Van hierdie onderwysbestuursareas wat reeds geidentifi

seer is, sluit onder meer in personeelbestuur, klaskamerbestuur, 

skoolbestuur, leerlingbestuur, stelselbestuur en finansiele be

stuur (De \~et, 1980:44, 116). Finansiele bestuur vorm dus 'n 

pertinente veld of komponent van onderwysbestuur. Tot op hede 

is daar nog geen indringende navorsing in die RSA met betrek

king tot hierdie bestuursarea onderneem nie, alhoewel dit reeds 

as 'n belangrike navorsingsterrein geidentifiseer is (ibid:IIO). 

Ter wille van die uitbouing van die komponent finansiele onder

wysbestuur as deelwetenskap van die Opvoedkunde en aangesien 
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dit terselfdertyd nie die doel van hierdie hoofstuk is om meer 

as blote perspektiewe te gee nie, sal die terrein van finansi

ele onderwysbestuur volledig .in hoofstuk 2 omskryf word. Ter

selfdertyd sal relevante begrippe soos finansiering, onderwys

besteding, die ekonomiese voordele van onderwysbesteding en on

derwyspariteit in die tweede hoofstuk toegelig word. 

1.6.6 DIE BEGRIP "ONDERWYSLEIER" 

Die term "onderwysleier" verwys in hierdie navorsing na die 

persoon wat die bestuursverantwoordelikheid in die onderwyssitu

asie aanvaar. Dit kan dus die skoolhoof wees maar dit kan ook 

die adjunkhoof, departementshoof of enige auder professionele 

onderwyser wees aan wie pligte gedelegeer word en wat die fi

nale verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. 

In sonm1.ige literatuur word die term "onderwysbestuurder" as die 

ekwivalent van "onderwysleier" gebruik. Weens die bedryfskon

notasie wat in sonm1.ige onderwyskringe aan die term "onderwysbe

s tuurder" geheg word, sal dit in hierdie navorsing vermy word. 

1.7 BEGRONDING VAA FINANSIELE ONDERWYSBESTWR 

I. 7. I PRINSIPI~LE STANDPUNTINNAME 

Daar word in hierdie navorsing onder meer van die transenden

taal-empiriese metode gebruik gemaak (vgl. 1.5). llierdie navor·

singsmetode vereis van die navorser 'n prinsipiele standpuntin

name wat onder meer sal kulmineer in voorveronderstellings aan 

die hand waarvan die navorsingsresultate beoordeel kan word 

(Vander Walt, 1980:65). 
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Omdat die mens 'n religieuse wese is, is alle wctenskapsbeoe

fening vir die Christelike wetenskaplike anastaties gerig. Dit 

is dus belangrik dat die toepaslike voorveronderstellings uit

gespel sal word: nie alleen moet die rigting van die navor

singsresultate duidelik blyk nie, ntaar dit is ook belangrik dat 

die resultate se voorveronderstellings met die navorser se voor

veronderstellings sal korreleer. 

Alle rnense, ook die Christelike wetenskaplike, beskik oor voor

veronderstellings. Aangesien hierdie navorsing vanuit 'n Skrif

tuurlike perspektief aangepak word, is dit noodsaaklik om nie 

alleen sodanige voorveronderstellings uit te spel nie, maar ook 

dat die navorsing in sy totaliteit in die lig van die Skrif on

derneern sal word. Sodoende kan verseker word dat daar nie 'n 

strnktuur vir finansiele onderwysbestuur ontwikkel word wat ge

grond is op hurnanistiese voorveronderstellings en in stryd is 

met die Christelike onderwysleier (i.e. skoolhoof) se voorver

onderstellings nie. Daar sal vervolgens na bepaalde perspek

tiewe van die werklikheid gekyk word om die struktuur van finan

siele onderwysbestuur bloot te le en aan die hand waarvan die 

voorveronderstellings vir hierdie navorsi.ng gefonnuleer sal 

word. 

1.7.2 'N STRUKTUURANALISE VAN FINANSieLE ONOERWYSBESTUUR 

1.7.2.1 Inleidend 

Dit is nodig om ten aanvang te besin oor die vraag of daar 'n 

bepaalde struktuur bestaan wat as normatiewe voorskrifte aan 

die skool voorgehou katl word. Om tot 'n verantwoorde finansiele 

onderwerpstruktuur te kom, moet dit irnmers aan die hand van er-
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k€nde norme geoordeel word. lliertoe skyn daar twee moontlik

hede te wees, te wete 'n modaaltipiese model en 'n model gebon

de aan die sistematisering van die gegewens, dit wil sc 'n 

saamgroepering van verwante feite of dan 'n aantal feite oor 

'n sekere totaalmoment (Vander Herwe, 1976:69). Onderwysbe

stuur is egter nie in 'n enkele modaliteit af te sluit nie en 

die modaliteite kan dus nie as struktureringsprinsipe geld nie. 

As alternatief vir die modeltipe strukturering kan ook nog van 

blote perspektiewe (en dus nie 'n spesifieke model nie) gebruik 

gemaak word. Een sodanige perspektiwiese benadering is die 

wat aan die hand van die werklikheidsgrondslae deur Taljaarrl 

uitgewerk is (vgl. Taljaard, 1976:44). Daar sal vervolgens oor

gegaan word om finansiele onderwysbestuur aan die hand van die 

werklikheidsgrondslae te struktureer. 

Alle wetenskaplike bevindinge na dit wat werklik bestaan in hulle 

samehang met alle ander dinge, word as Ontologie, Synsleer of 

Werklikheidsleer getipeer (Van Schalkwyk, 1981:34). Volgens 

hierdie leer is God die Absolute, Soewereine, Skepper en Wetge

wer, staan Hy verhewe bo die werklikheid (resp. kosmos). Die 

wette waarmee Hy sy skepping regeer, vorm d'-•el van die p,eskape 

werklikheid, is in alle skepsele gegee en daarvolgens bestuur 

en gedra hulle hulself (Taljaard, 1975:31!). As 'n realiteit 

wat in die skepsele gf!openb<~ar word, is <lie wet dus kenbaar. 

Die aarde, as deel van die kosmos, met alles wat dit insluit, 

vertoon noodwendig dieselfde struktuur sover dit die grondtrek

ke daarvan raak (Van Schalkwyk, 1981:34). Om die aarde in sy 

samehang met die wet en di.e Skepper te begryp, is dit nodig om 

dit in sy grondtrekke te leer ken. Taljaard (1975:55-56) under

skei ses ontiese grondtrekke in die struktuur van d:i.e kosmos, 
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naamlik subjektiwiteit en objektiwiteit, universaliteit en 

indiwidualiteit, tydsheid, genetisiteit, waardebepaaldheid en 

modale bepaaldheid. 

In die soeke na struktuurgewing sal genoemde grondtrekke van 

die werklikheid vervolgens toegelig word ten einde die aard en 

wese van finansiele onderwysbestuur te deurgrond. 

1.7.2.2 Subjektiwiteit en objektiwiteit as grondtrekke van fi

nansiele onderwysbestuur 

Alle werklikheidstrukture is onderworpe (snbjektief) aan wette 

of anders gestel: word bepaal deur bestaanswette wat vir hulle 

bestaan en voortbestaan in hulle gesetel is (Van Schalkwyk, 

1981:35). Die subjektiwiteit van die aardsgeskape, konkrete re

aliteit dui dus God se soewereiniteit daaroor aan en gevolglik 

kan aile aardsgeskape konkrete realiteite as subjekte getipeer 

word (Taljaard, 1975:56). Daarenteen bestaan objekte nie as 

entiteite of konkrete realiteite nie. Objektiwiteit dui op ken

merke van die skepsel en kan nooit onafhanklik bestaan nie. 

Die subjek en die objek bestaan as korrelate, die kenmerk is 

altyd 'n kenmerk van hierdie of daardie ding, mens of samele

wingskring. Die kenmerk kan nooit losgemaak word van die draer 

daarvan nie maar mag ook nooit tot die subjek of eienskappe van 

die subjek herlei word nie (ibid.). 

In die soeke na die werklikheidsgrondslae van finansiele onder

wysbestuur is die grondtrek van subjektiwiteit en objektiwiteit 

die omvattendste. Om by die aard en wese van finansiele onder

wysbestuur te kom, moet daar by die doel of die kenmerke (ob

jektiwiteit) daarvan begin word aangesien subjek en objek kor

relate is. Die doel van finansiele onderwysbestuur is naamlik 
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in die pedagogiese dit wil se in effektiewe onderwys. 

Anders gestel: die wette en/of norme van effektiewe onderwys 

is bepalend vir die wese en dus ook vir die wette en/of norme 

van finansie1e onderwysbestuur. 'n Grondige kennis van die 

wette en norme wat vir finansiele onderwysbestuur g~ld, is dus 

'n vereiste. 

O~erul.e- onderwys is. onderworpe aau.. God devr middel van die 

wet_t;e en/of norme wat Hy daarvoor gest~l het (Heiberg, 1975: 175). 

In finansiele onderwysbestuur gaan dit ook om wette en norme 

wat vir die finansiele bestuurstake geld. 

Alhoewel 'n Christelike perspektief nie daarop aanspraak maak 

dat dit die finale antwoord kan gee of oplossings voorhou 

nie, kan dit nooit die nominalis se siening deel nie. Laasge

noemde siening negeer die bestaan van wette (subjektiwiteite) 

wat vir die orde van bestuur gegee is (Van der Westhuizen, 

1984:20). Terselfdertyd moet die Christelike onderwysleier be

dag wees op die behavioristiese of deterministiese elemente in 

bestuursteoriee sowel, as· in die ekonomiese orde. l!y aanvaar 

wel dat s~kere bestuurshandelinge aanleiding tot sekere optredes 

gee, maar nie dfe aann~me ~at dit 1n dieselfde mate by alle per

son~ plaasvind nie, met ander woorde dat bepaalde optredes 

voorspel kan word nie (ibid.). Dit is vl.r die Christelike on

derwyser verder ook onaanvaarbaar dat die ekonomie meganies aan 

die hand van ekonomiese wette funksioneer. 

Vir die skoolhoof impliseer die voorafgaande betoog dat hy oor 

'n grondige kennis van die wette (subjekte) moet beskik wat vir 

finansiele onderwysbestuur geld en op grond waarvan dit die ken

merke (objekte) besit om finansiele onderwysbestuur te wees. 

Hierdie navorsing het jui.s ten doel om van hierdie subjekte 
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(dit wil se wetsbepaaldhede) bloot te le. Daar sal gepoog word 

om die wetmatighede wat daar vir finansiele onderwysbestuur ver

ordineer is, te beskryf. 

1.7.2.3 Universaliteit en indiwidualiteit as grondtrekke van 

finansiele onderwysbestuur 

In elke ding wat aan 'n wet onderwerp is, in elke subjek dus, 

word sowel 'n universele ('n wetsy) as 'n indiwiduele aspek 

(feitelikesy) onderskei (Taljaard 1975:62). Die universele en 

die indiwiduele bestaan nie net gelyktydig in 1 n skepsel nie, 

maar hang ook gelykwaardig saam. Albei hierdie grondtrekke is 

binne een en dieselfde werklikheid korrelate en onderling met 

mekaar vervleg (Van Schalkwyk, 1981:38). 

Universaliteit dui op die gemeenskaplikheid van 'n ding met an

der van dieselfde soort, dit is hulle soortlikheid. Indiwidu-

aliteit dui op die andersheid van elke ding binne die gemeen-

skaplike soortlikheid. Omdat God alles volgens hulle soorte 

geskape het, moet die wet wat vir die eiesoortigheid (universa-

liteit) geld, eerbiedig word. Elke modus het dus 'n eiesoor-

tigheid maar ook 'n andersoortigheid (indiwidualiteit) (Van 

der Westhuizen, 1978:335). 

Vanwee die wetmatige bestaan van alle werklikhede besit elke en

titeit sy eie wette en/of norme wat aan hom die grondtrek van 

universaliteit verleen. Dieselfde wette word egter in elke an

der geskapene van dieselfde soort anders verwerklik. Laasge

noernde verleen op sy beurt die grondtrek van indiwidualiteit 

(Van Schalkwyk, 1981:39). Op grond van die ontiese grondtrekke 

van universaliteit en indiwidualiteit word dit dus moontlik om 

na die universele sowel as die indiwiduele aard van finansiele 
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onderwysbestuur te soek. 

Die universaliteit is toe te skryf aan die wette (en r~els en 

regulasies wat daaruit voortvloei) wat gehoorsaam moet word -in

dien finansiele onderwysbestuur wil beantwoord aan daardie wet

te wat daarvoor verordineer is (Vander Westhuizen, 1984:21). 

Die bestuur (universeel) word dus deur die onden•ys (universeel) 

gekwalifiseer en toon ook 'n noue interaksie met die finansiele 

(universeel). Om egter 'n skoal finansieel te bestuur, is an

ders as om die bedryfsonderneming finansieel te bestuur omdat 

e!keen sy eie beso;'ldere bestuursmatige handelinge verei,;;. Hier

die bestuursmatighede kwalifiseer dus finansiele onderwysbe

stuur verskillend van sakebestuur en dui op die andersoortig

heid of indiwidualiteit van finansiele onderwysbestuur (indi

~<Tidueel). 

Jli e indiw-i duele aard van onden.'Vsbes tuur kan noll' verder verbe-

sonder word. Finansiele onderwysbestuur sal byvoorbeeld sy eie 

wetmatighede teenoor die van ander bestuursareas (soos perso

neelbestuur, leerlingbestuur, e.d.m.) openbaar. Net so sal fak

tore soos die verwagte inkomste van die spesifieke skool, die 

ekonomiese posisie van die streek waarin dit gelee is en die 

gemeenskap vir wie die onderwys bedoel is die unieke kemoorke 

van finansiele onderwysbestuur mede-bepaal. 

Dit is duidelik dat: die onderwysleier kennis moet dra van b!"

stuur, van die onderwys sowel as van die finansiele; van~fi

nansi~le.onderwysbestuur se eiesoortigheid en andersoorti.gheid. 

25 



1.7.2.4 Tydsheid as grondtrek van finansiele onderwysbestuur 

"In die begin het God die hemel en die aarde geskep" (Gene

sis 1:1). Hiermee dui die Bybel aan dat alle geskape werklik

heidsdinge deel het aan die grondtrek van tydsheid (Taljaard, 

1975:58). Tyd is fundamenteel allesomvattend en allesdeur

dringend. Alles bestaan in die tyd, ontwikkel of verander 

soos die tyd verloop en word in die tyd voltrek (Van Schalk

wyk, 1981 :37). 

As deel van die geskape werklikheid word finansiele onderwysbe

stuur ook deu~ie -~~d bepaal, ontwikkel en verander dit en 

word dit in die tyd voltrek. Die bestuur van onden•ysgelde 

vind in 'n bepaalde tydsorde plaas: nadat die begroting opge

stel is, word die gelde toegewys, daarna volgens 'n bepaalde 

rekenkundige stelsel aangewend en ten laaste word 'n sekere 

kontrole daaroor uitgeoefen. Verder is die begroting as beplan

ningsinstrument ook tydsgebonde in die sin dat dit slegs vir 1 n 

bepaalde tydperk (normaalweg een skooljaar) geld. 

Die hoofbestuurstake, naamlik beplanning, organisering, leiding

gewing en beheeruitoefening moet in 'n bepaalde tydsverloop 

plaasvind en dit volg mekaar interaktief op. Dit impliseer dat 

finansiele onden•ysbestuur altyd 'n dinamiese handeling is, dat 

die onderwyslei.er altyd op hoogte van ekonomiese toestande, fi

nansiele bestuursteoriee sowel as onderwysbestuursteoriee sal 

bly. 

1.7.2.5 Genetisiteit as grondtrek van finansiele onderwysbe

stuur 

Genetisiteit dui op die ontwikkeling van 'n entiteit op een lyn 
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met die oorspronklike gegewene. Elke geskapene is dus gebon

de aan sy soortlikheid (gene) of oorspronklike gegewene (Van 

Schalkwyk, 1981:39). Die genetisiteit van 'n werklikheidsding 

is gebaseer op die subjektiwiteits- en objektiwiteitsgrondtrek 

daarvan en word deur die tydsheid daarvan moontlik gemaak (Tal

jaard, 1975:62). 

Die grondtrek van genetisiteit waarborg die orde, konstantheid 

en reelmaat in die onderwyspraktyk. Omd<tt finansiele onderwys

bestuur met opvoedende onderwys verband hou, besit dit 'n kon

stante en vaste soortgebondenheid, dit wil se enige veranderingP 

geskied steeds volgens die oorspronklike gegewe (gene) riglyne 

(Van Schalkwyk, 1981 :40). Dit__impliseer dat finansiele_ be!?tuur 

in die bedryf (i.e. sakebestuur) nooit direk op die onderwyssitu

asie toegepas kan word nie. Finansiele onderwysbestuur beoog 

naamlik effektiewe onderwys, terwyl sakebestuur ingestel is op 

'n groter bedryfswins in die gedifferensieerde handelverkeer va:n 
1 n moderne samele\o~ing (Kneller, 1968: 104). Alhoewel onderwysbe

stuur sowel as sakebestuur 'n indiwiduele soortlikheid besit, 

b ly die\ onderwys leier sowe 1 as die be dry fs leier as bee lddraers 

van God teenoor Hom verantwoordelik dat die werksaa~1ede op-hul

le onderskeie lewensterreine ooreenkomstig Bybelse norme en voor

skrifte sal geskied. Teen die agtergrond beskou hoef finansiele ----- . onderwysbestuur n1e as 'n onafhanklik, geisoleerde bestuursweten-

skap ontwikkel te word nie maar kan dit ryklik put uit die na

vorsingsresultate met betrekking tot sakebestuur wat as weten

skap reeds op 'n hoe vlak ontwikkel is. 

Die grondtrek van genetisiteit het verder die implikasie van ge

differensieerde finansiele onderwysbestuur. ,Elke onderwysleier 

het byvoorbeeld sy unieke bestuurstyl en elke skool waarbinne 

die finansiele onderwysbestuur plaasvind, het sy eiesoortige om-
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standighede (waaronder die sosio-ekonomiese omstandighede, die 

kulturele agtergrond e.d.m.). Finansiele onderwysbestuur vari

eer verder na gelang van die aard van die onderw~sinrigting, by

voorbeeld 'n pre-primere, primere, sekondere of tersiere onder

wysgekwalifiseerde instansie. 

1.7.2.6 Waardebepaaldheid as grondtrek van finansiele onderwys

bestuur 

\vaardes kom tot stand as gevolg van die verhouding waarin die 

subjek tot sy ontiese wet staan en as sodanig is waardebepaald

heid 'n ontiese grondtrek van alle geskape werklikheidsdinge wat 

dui op 'n neiging tot goed of kwaad (Heiberg, 1975:181). 

As gevolg van die sonde wat in die wereld gekom het, kom die 

kwaad na vore wanneer die mens sy verhouding tot die ontiese wet, 

die liefdeswet, teenoor God en sy naaste deur ongehoorsaamheid 

verbreek (Taljaard, 1975:68). Wette word daargestel om ordelike 

finansiele onderwysbestuur te verseker en om wanbesteding van 

onderwysgelde uit te skakel. Indien die wette oortree word, gee 

dit aanleiding tot wanbestuur, dit wil se korrupsie. 

Finansiele onderwysbestuur is 'n menslike handeling en as so

danig nie net religieus bepaald nie, maar ook genormeerd en 

waardebepaald. As normatiewe wetenskap (as perspektief van die 

Opvoedkunde) soek die beoefenaars van hierdie wetenskap na wet

te vir elke bestuurshandeling en moet daar gepoog word om 

lyne vir effektiewe bestuur te ontwerp (Van der Westhuizen, 

1984:25). 

Elke onde~sleier het ook sy eie waardesisteem (vgl. Linde

que, 1980:23) en afhangende van sodanige sisteem sal hy die be-
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skikbare onderwysgelde op grondslag van die sentrale liefdeswet 

bestuur of dit op grand van deterministiese, behavioristiese, 

nominalistiese, meganistiese of ander humanistiese waardes wan

bestuur. 

1.7.2.7 Modale bepaaldheid as grondtrek van finansi~le onder

wysbestuur 

Die modale bepaaldheid van alle geskape \oerklikhede dui die 

wyse van bestaan aan, met ander woorde die struktuur daarvan, 

hoe dit gekonstrueer is (Taljaard, 1975:71). Die modale toon 

hoe 'n ding, handeling of gebeurtenis is. Modaliteite is dus 

nie self realiteite nie maar slegs die synswyses of bestaanswy

ses van 'n realiteit (i.e. finansi~le onderwysbestuur). 

Soos in die geval van alle ander konkrete modaliteite, kan daar 

in die geval van finansicle onrlerwysbestuur die volgende wyses 

(modale aspekte) onderskei \oord (vgl. Kalsbcek, 1970:98-100; 

Kock, 1970:64 en Van Riessen, 1970:182) naamlik die numeriese, 

ruimtelike, kinem<ltiese, fisiese, biotiese, psigiese, :malitie

se, kultuurhistoriese, linguale, sosiale, ekonomiese, estetie

se, juridiese, etiese en die pistiese. 

Voorts kan ~<'at finansiele onderwysbestuur hetref, net soos by e

nige ander skepselsoort, 'n bepaalde modaliteit as die meer 

prominente uitgesonder word. Dit word die kwalifiserende aspek 

daarvan genoern (vgl. Stone, 1972 :60). Fillallsicle onderwyE;b.e::

stuur vind naarnlik sy bestaansreg in onderwysfinansiering ter-_ 

wY-1 finansiering weer 'n integrerende dcel van die ekonomie 

vorm (vgl. hoofstuk 2). Die sinkern van die ekonomiese modali

teit word deur Kock (1970:64) as bespan:ng aangedui, deur Van 

Riessen (1970:182) as doelmaf:il1heid terwyl Taylor (1969:304) 
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di t beskou as die ekonomiese geb1'Uik van d1:nge. IHerdie dr!-e 

sieninge bevat 'n gemeensk~p1ikP. element, naamlik die korrekte 

aanwending en beheer van relatief skaars middele (waaronder 

ook geld) ten einde voorafbepaalde doelwitte te bereik. As fi

nansiele ondenvysbestuur beoog om die skaars ondenvysgelde op 

so 'n wyse aan te wend dat die maksimum onderwysdoeltreffendheid 

verkry word, moet die kwalifiserendP. funksie van finansiele on

denvysbestuur noodwendig die ekonomiese wees. Laasgenoemde 

stelling sal vervolgens kortliks verhelder word. 

Die sinkern van die ekonomiese modaliteit kan in die ~erste 

plek getipeer word as materieel-ekonomies (vgl. Van Riessen, 

op. cit.) waarmee bedoel word die konkrete voordeel van onder

wysinvestering vir die individu en ook vir die gemeenskap in 

sy geheel. Die sinkern kan egter ook ekonomies doelmatig wees 

indien die prioriteit sou wees om in die mannekragbehoeftes van 

die land te voorsien (Wilson, 1966:98). Alhoewel nog die mate

rieel-ekonomiese nog die doelmatig-ekonomiese as die sinkern 

van finansiele ondenvysbestuur beskou kan word, beteken dit nie 

dat die ondenvyswerklikheid geisoleerd van die ekonomiese werk

likheid staan nie. In die praktyk is daar 'n noue wisselwer

king tussen die twee. Voortvloeiend uit die wisselwerking en 

ooreenkomstig die Skrifperspektief behoort die ekonomiese die 

optimale toerusting van die kind te beoog. Dit veronderstel 

onder meer die kind se ekonomiese ontsluiting en sy voorberei

ding met die oog op 'n volwaardige staanplek binne die ekono

miese bestel waarin hy as volwassene 'n kultuurmandaat moet 

uitvoer (Stone, 1972:41). 

'n Tweede faset van die ekonomiese aspek, en waarop hierdie stu

die betrekking het, is die aangeleentheid van onderwysfinansie

ring (Hans, 1967:79). Indien ondenvysfinansiering as die voor-
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siening of beskikbaarstell ing van die nodige ondcnrysgclde en 

finansiele onderwysbestuur as die effektiewe aanwending van 

sodanige gelde beskou word, kan die sinkern van die ekonomiese 

aspek getipeer word as besparing sowel as doelmatigheid. Met 

betrekking tot onderwysfinansiering impliseer dit dat (vgl. 

Schoeman, 1975:108-109 en Vermeulen, 1971: 38-39): 

* verspi I ling voorkom moe t word; 

* die mens ~elei moet word om met oorleg en insig op alle le

wensterreine (ook op die finansiele terrein) op te tree; en 

* tyd (van die kind), energie (van die onderwyser) en eiendom 

of besittings (van die helastingbetaler) sinvol en verant

woordbaar aangewend moet word. 

Daar kan saamgevat word dat bogenoemde impliseer dat die skoal

hoof nte lukraak met onderwysgelde kan omQaan nie maar d11t dit 

sy roeping is om dit aan die hand van wetenskaplike bestuurshe

ginsels en op grond van Bvbels-Christelike norme besuarend

doelmatig aan te wend. 

1.7.3 VOORVERONDERSTELLINGS 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat die skepping op 'n 

besondere wyse georganiseer is as gevolg van God se '"ette. Om

dat die mens as heerser oor die skepping gestel is, moet hy dit 

tot ontplooiing bring deur onder meer sy bestuurshandelinr,e, 

met ander woorde hy moet die lewe op 'n sekere wyse reel. Hier

die reelbare handelinge van die mens kan getipeer word as sy he

stuurshandelinge. Dit word onderskei van alle ander handelinge 

wat hy mag verrig. Die ontiese gegewene van bestuur is dus ge-
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lee in die reelbare handelinge wat die mens moet verrig binne 

die georganiseerde skepping (Vander Westhuizen, Jq84:28). 

Voortvloeiend uit die bespreking van die werklikheidsgrondslae 

berus die reelbaarheid van finansiele onderwysbestuur op onder 

meer die volgende voorveronderstellings: 

I. 7 .3.1 Finansiele onderwyshestuur is 'n mens like handeling en 

omdat die mens 1 n religieuse wese is, is finansiele onderwysbe

stuur ook religieus bepaald. 

1.7.3.2 Finansiele onderwysbestuur vertoon in die tweede plek 

'n subjektiewe sowel as 'n objektiewe karakter, dit wil se 

dit het eiesoortige wette (subjekte) wat kragtens die kenmerke 

(objekte) die doel daarvan bepaal. 

I. 7 .3.3 Die derde voorveronderstelling is die van universali

teit en indiwidualiteit. Finansi~le onderwysbestuur het naamr 

lik 'n universele kant (finansiiHe en bestuur) maar terselfder

tyd ook 'n indiwiduele kant (die feit dat dit spesifiek finan

siele onderwysbestuur is). 

1.7.3.4 Vierdens is finansiele onderwysbestuur tydsgebonde. 

Finansitae aspekte moet vir vasgestelde tydperke gerei:a word 

wat impliseer dat die onderwysleier, onder meer, moet beplan en 

organiseer. 

1.7.3.5 Finansiele onderwysbestuur is in die vyfde plek gene

ties bepaald. Di t imp liseer dat onderwysge lde aan die hand van 

vaste bestuursbeginsels bestuur word maar dat veranderende omr 

standighede veranderde bestuurspraktyke vereis. In sodanige 

veranderinge kan van ont.~ikkelinge in hulpwetenskappe (waaron

der Bedryfsosiologie en Bedryfsekonomie) gebruik gemaak word. 
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1. 7 .1.6 'n Sesde voorveronderstelling is dat finansiele on

den.rysbestuur effektiewe onderwys beoog en as sodanig 'n norma

tiewe handeling is. Alle bestuurshandelinge en optredes wat 

daaruit voortspruit, word deur onderwysgekwalifiseerde norme 

1.7.3.7 'n Sewende en laaste voorveronderstelling is dat finan

siele onderwysbestuur modaal bepaald is, met ander woorde 'n 

unieke synswyse vertoon. Hierdie uniekheid word eendersyds ge

tipeer deur die reelbaarheidsaspek en andersyds word dit deur 

die ekonomiese aspek gekwalifiseer . 

. 1.7.4 SAMEVATTEND 

Daar is in die voorafgaande beredeneringe gepoog om tot bepaal

de voorveronderstellinge te kom wat ten grondslag van hierdie 

navorsing liL Die plasing van die navorsing binne die raamwerk 

van die voorteoretiese vertrekpunte, hoef nie noodwendig aanlei

ding te gee tot 'n verengde visie nie maar di.t skep juis die 

moontlikheid om teoriee transendentaal te evalueer (Wolterstorff, 

1976:59-66). 

Finansiele onderwysbestuur is voorts nie aan die hand van 'n 

spesifieke filosofiese model prinsipieel begrond nie. Wel is 

daar gepoog om by wyse van bepaalde perspektiewe, naamlik die 

grondtrekke van die werklikheid, die struktuur van finansiele 

onderwysbestuur bloot te le. Alhoewel die genoemde voorveron

derstellings sekerlik nie die enigstes is nie, hied dit voldoen

de kriteria om die bestaande finansiele-onden.rysbestuurspraktyk 

te evalueer en uiteindelik 'n eie Skrifmatige model te antwerp . 
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1.8 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk is gepoog om in die eerste plek tot helder

heid met betrekking tot ondenvysbestuursbegrippe te kom. Na 

aanleiding van verskeie definisies, sieninge en benaderings is 

standpunt ingeneem en op 'n model besluit aan die hand waarvan 

hierdie navorsing ontplooi sal word. 

Vervolgens is die aard en wese van finansiele onderwysbestuur 

aangetoon, asook die verhouding waarin dit tot onderwysbestuur 

in die algemeen staan. Terselfdertyd is die onlosmaaklike band 

tussen onderwysbestuur (asook finansiele onderwysbestuur} en op

voeding en onderwys beklemtoon. 

Nadat daar besluit is wat finansiele onderwysbestuur in wese be

hcls, is daar tot die prinsipiele begronding van die navorsing 

oorgegaan. Dit bestaan in die eerste plek uit 'n analise van fi

nansiele onderwysbestuur aan die hand van bepaalde grondtrekke 

van die werklikheid. 

In hoofstuk 2 sal vervolgens aan die dilemma van onderwysfinan

siering aandag geskenk word. Sake wat pertinent na vore gebring 

sal \.rord, behels onder meer die verantwoordelikheid van onder

wysfinansiering, die wenslikheid van onderwysbesteding, die om

vang van onderwysbesteding asook enkele gedagtes met betrekking 

tot die balans tussen die ekonomiese en die pedagogiese. Uit 

hierdie aanloop sal daar uiteindelik tot 'n motivering vir die 

noodsaak van finansiele onderwysbestuur gekom word. Ten slotte 

sal die omvang en terrein van finansiele onderwysbestuur aange

toon word, veral soos dit hom in enkele oorsese lande openbaar. 

Uit hierdie konglomoraat sal die terrein van finansiele onder

wysbestuur afgebaken word wat dan die kern sal vorrn om saarn met 

die bestuurstake in hoofstukke 3 tot 6 geintegreer te word. 
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2. DIE TMK, Pl£K EN TERREIN V/'>N FINANSIELE ONDERWYSBESTWR 
Bit-t£ DIE KOOTEKS VM O'JDEIWSFINIWSIERING 

2.1 INLE IDII\kJ 

Onderwys vind altyd binne 'n makro-onderwyswerklikheid plaas. 

Dit is ondenkbaar sonder 1 n sosiale grondslag (Coetzee, 1965:51). 

Trouens, onderwys kan altyd teruggevoer word na die samelewing 

waarin dit gewortel is en word nooit as 'n afsonderlike aktiwi

teit buite die gemeenskap beoefen nie (Venter, 1976: 117). 

Alhoewel onderwys inherent dinamies van aard is, is eli t al tyd 

met ander werklikheidstrukture vervleg. Coen:ee ( 1965:51) wys 

onder meer na die invloed van die pol i tiek en cHe ekonomie op 

die onderwys. Die onderwys mag met ander woorde nooit verabso

luteer word met die negering van newe-strukture sooH onder meer 

die sosiale en die ekonomiese nie. 

In hierdie hoofstuk word hoofsaaklik beoog om die wisselwerking 

tussen die onderwys en een ander newe-struktuur te ondersoek, 

naamlik die ekonorm:e. Di.-, samehang tussen die onderwys, die e

konomiese, die finansi~le, bestuur, finansi~le bestuur en finan

siele onderwvsbestuur vorm die onderbou vir die verdere verloop 

van die navorsing en gevolglik word die verband tussen hierdie 

begrippe volledig aangetoon. Voortspruitcnd uit die verbande 

wat tussen die ondcrwys en die ekonomie geidentifiseer word, sal 

die implikasi.es van onderw-ysfinansiering vir die skool aangetoon 

word (veral in die lig van die RGN-onderwysverslag, 19RI). 

35 



In die laaste instansie sal 'n ontleding van finansiile on

derwysbestuur gemaak word op grond waarvan, en na aanleiding van 

die voorveronderstellings, tot 'n sintese van die aard, wese en 

terrein daarvan gekom sal word. 

2.2 W MAKROWERKLIKHEIDSPERSPEKTIEF 

2. 2. I DIE ONDERWYSWERKLIKIIEID 

Die pedagogie (resp. opvoedende onderwys) vind sy oorsprong in 

die Griekse ped < paiLlo (seun) wat verband hou met pais (kind) 

ener.syds en met ago (ek lei) andersyds (Smit, 1981:7). As so

danig is opvoeding 'n doelgerigte Ieiding van 1 n kind deur 'n 

volwassene en behels 'n triadiese eenheid bestaande uit leerling, 

onderwysdoe 1 en onderwyser. Hierdie tri adiese gebeure open

baar hom aan die wetenskaplik-opvoedkundige as 'n begeleidi.ngs

probleem wat vanaf die mens se ontstaan aanwesig was (Venter, 

1976:32). Fundamenteel beskou is die nood wat die nog-nie

volwassene openbaar om Ieiding te ontvang en die behoefte wat 

die vo)wassene ervaar om iemand te beeelei, 'n ontiese gegewene. 

Die onderwysbehoefte van die mens is deur die eeue op verskil

lende wyses bevredig. Daarby moes dit voortdurend met die an

der menslike behoeftes meeding. Die wyses van bevrediging kan 

ook as die verskillende oplossingspogings van die begeleidings

probleem deur die eeue heen beskou word (Bisschoff, 1982:9t 

Die feit dat die mens 'n permanente behoefte aan onderwys open

baar, dui op die vaste struktuur van die onderwys, terwyl die 

geneigdheid van die inhoudelike tot verandering die dinamiese 

kenmerke daarvan beklemtoon (ibid.:lO). 

In hierdie studie word van die veronderstelling uitgegaan dat 
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in die oplossing van die dinamiesc inhoudelike hchoefte, die 

onderwys besliste raakvlakke met die ekonomie openhaar. 

2. 2. 2 DIE EKONOHIESE \JERKLIKIIEID 

Die ekonomie stam ult die Griekse woorde Oikos (huishouding) en 

Nomos (wet) (Lane, 1953:423). Tn die Griekse Nuwe Testament 

dui Oikonomos op rentmeester (Brillenburg Wurth, 1951: 19). 

In 'n meer eietydse konteks beskou Samuelson (1964:5) die eko

nomie as die wyse waarop skaars produktiewe bronne aangewend 

word ten einde kommoditeite te vervaardig. Dieselfde nuanse le 

in die volgende stelling van Benson (1978:5) opgesluit: 

II the central topic of economier, ~:s the aUocat1:on of 

r•esourees. The cent;ra l concept is ncat•ci ty. 11 

Die ekonomie sentreer met ander woorde ronJom die skaarsheid van 

middele, 'n probleem wat vanaf die mens se ontstaan nog geensins 

opgelos is nie. Fundamenteel beskou, is die feit dat daar be

hoeftes by die mens bestaan teen 'n wet·klikheid as agt.ergrond 

wat (op sigself) oor beperkte middele beskik, ook 'n ontiese 

gegewene. Aangesien die mens dcur die eeue op vcrskillende wy

ses die skaarsheidsprobleem wou oplos, openba<tr ook die ekono

mie beide 'n vaste struktuur sowel as 'n dinamiese inhoudeHke 

(Bisschoff, 1982:11). 

Omdat opvoeding en onderwys ook 'n menslike behoeftc is wat op 

die skaars middele aanspraak maak, volg dit dat daar 'n \Visselwer

kende verbintenis tussen die onderwys en die ekonomie bestaan. 

Op dieselfde wyse as wat die onderwys medebepalend is vir die op

lossing van die skaarsheidsprohleem (hoe hoer die onderwyspeil 
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des te ho~r die vlak waarop die skaarsheidsprobleem hanteer 

word), hou ekonomiese oplossings implikasies vir die ondenvys

peil in (Morrish, 1978:97). 

Uit die voorgaande beredenering is dit duidelik dat sowel die 

onderwys as die ekonomie beide 'n eiesoortige vaste struktuur 

openbaar met daarbinne dinamiese kenmerke. Dit wil daarom blyk 

dat die raakvlakke tussen die twee juis op laasgenoemde gebied 

le. Daar sal vervolgens oorgegaan word om die raakvlakke tc i

dentifiseer en die bindingselemente aan te toon. 

2.2.3 DIE BINDING TUSSEN DIE EKONOMJESE EN DIE ONDERWYSWERKLIK
HEID 

Risschoff (1982:280) het aangetoon dat navorsing rondom die ver

houding tussen die onderwys en die ekonomie 'n groter prioriteit 

vanuit 'n ekonomiese as vanuit 'n opvoedkundige perspektief ge

niet. Dit skep die gevaar van 'n eensydige (ekonomiese) pers

pektief, naamlik dat elke menslike handeling (ook die onderwys

handeling) 'n ekonomiese dimensie inhou en die onderwys gevolg

lik aan die ekonomie uitgelewer word. 

Dit beteken egter nie dat opvoedkundige insigte met betrekking 

tot die verhouding tussen die onderwys en die ekonomie totaal 

ontbreek nie. In die RSA het onder meer die bekende vergelyken

de opvoedkundige H.J.S. Stone waardevolle insette in die ver

band gelewer. Stone (1972:58) het, naamlik, in die eerste plek 

aangetoon dat die ekonomiese situasie van 'n land die leerinhoud 

en selfs die onderrigmetode medebepaal. Dit impliseer dat die 

kind via die onderwys ekonomies ontsluit moet word om sy plek 

later as volwassene volwaardig in die ekonomiese bestel in te 

neem (vgl. ook Hans, 1980:84). In die tweede plek het Stone 
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(op. cit.:59) aangetoon dat die onderwys wel ook ekonomies 

funksioneer deurdat dit mannekrag aan die ekonomiese sektor le

wer. Ten slotte het hy die finansiering van die onderwys as 

'n derde faset van die verhouding tussen die onderwys en die 

ekonomie bygevoeg. 

Die drie bindingselemente of knooppunte tussen die onderwys en 

die ekonomie wat deur Stone geidentifiseer is, kan gedefinieer 

word as verbruik, arbeid en finansiering en kan ook skematies 

soos volg voorgestel word (vgl. Bisschoff, 1982:282): 

DIAGRAM 2 .1 DIE KNOOPPUNTE IN DIE . VERHJUDI NG TUSSEN D1 E ONDER

WYS EN DIE EKONOMIE 

VOLWASSENES I 
DIE EKONOMIESE 

WERKLIKHEID 

Volgens diagram 2.1 het die verhouding tussen die onderwys en 

die ekonomie te make met sowel die aanspraak wat die ondetvys 

op die beskikbare fondse maak as met die volwassenes (mannekrag 

en verbruikers) wat die onderwys lewer. Anders gestel: onder

wys, net soos alle ander menslike behoeftes, maak op die fondse 

39 



wat 'n gemeenskap tot sy beskikking het, aanspraak, terwyl die 

onderwys op sy beurt geskoolde mannekrag en verantwoordelike 

verbruikers aan die ekonomie verskaf (Hans, op. cit.:85). 

Aangesien die onderhawige studie slegs die voorsiening en aan

wending van onderwysfondse as navorsingsterrein bepaal, sal die 

aandag vervolgens slegs op finansiering as knooppunt tussen die 

onderwys en die ekonomie toegespits word. 

2.2.4 FINANSIERING AS KNOOPPUNT TUSSEN DIE ONDERWYS EN DIE 

EKONOMIE 

Alhoewel die finansiering van die onderwys 'n ekonomiese hande

ling is, berus dit geensins slegs op ekonomiese oorwegings nie. 

Aangesien opvoeding en onderwys die begeleiding van die helc 

mens beoog (en nie net sy beroepslewe nie) spreek ander faktore, 

bo en behalwe die ekonomiese, mee by die finansiering van die 

onderwys vir die gemeenskap. Onderwysfinansiering lei gevolglik 

tot prinsipiele vraagstukke soos, onder meer: 

* Bestaan daar enige regverdiging vir onderwysbesteding? 

* Moet die owerheid hydra tot onderwysfinansiering? 

* Hoe moet die beskikbare onderwysfondse tussen die onderskeie 

onderwysbehoeftige groepe verdeel word? 

In paragrawe 2.3 tot 2.5 sal vervolgens lig op hierdie drie ak

tuele onderwysfinansieringsvraagstukke gewerp word. 
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2.2.5 GEVOLGTREKKING 

Die voorgaande beredeneringe het bewyse gelewer dat daar wel 'n 

verband tussen die onderwys en die ekonomie bestaan. Trouens, 

daar is 'n noodsaaklike wisselwerking tussen hierdie twee le

wensterreine. Dit is hoegenaamd nie teenstrydige begrippe nie 

maar eerder komplementere kragte, onlosmaaklik aan mekaar ver

bind. 

Om saam te vat: onderwysbesteding stel hom dit ten doel om die 

onderwyspei 1 van die gemeenskap te verhoog en, sa am daarmee, die 

stimulering van die ekonomiese groeikoers. Dit is belangrik 

dat daar 'n ewewig tussen hierdie doelstellings gehandhaaf sal 

word, aangesien die verabsolutering van enige een daarvan nie 

tot voordeel van die indiwidu of die gemeenskap in sy geheel 

sal strek nie. Om bewus te wees van die bydrae van die onder

wys tot ekonomiese vooruitgang impliseer egter nie noodwendig 

'n negering van die opvoedkundige aspekte nie. Trouens, ekono

miese vooruitgang kan op sy beurt tot die beskikbaarstelting 

van bykomende bronne vir onderwysbesteding, asook ander sosiaal 

voordelige aktiwiteite lei. Materiele vooruitgang en kulture

le ontwikkeling is vir die Christelike onderwyser natuurlike 

bondgenote, nie mededingers nie. Vervolgens sal die gronde· vir 

besteding aan die onderwys aangetoon word. 

2.3 EK<:JN0'>1IESE REGVERDIGING VIR ONIERWYSBESTEDING 

2.3.1 ONDERWYSBESTEDING VANUIT 'N EKONOMIESE PERSPEKTIEF 

Uit 'n ekonomiese gesigspuut hou 'n belegging in die onderwys 

tweerlei voordeel in. In die eerste plek strek dit tot die 

voordeel van die indiwidu en wel in di€ opsig dat dit sy eie 
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lewenstandaard kan verbeter. In die tweede plek het ondenvys

besteding ook 'n kollektiewe kant, naamlik dat die gemeenskap 

as geheel daarby baat. Dit sluit onder meer voordele in soos 

sosiale en politieke verantwoordbare gedrag, asook finansiele 

voordele vir die gemeenskap as geheel, waaronder verhoogde 

staatsinkomste uit belastings wat die staat weer op sy beurt 

tot 'n verbeterde infrastruktuur kan aanwend (RGN, 19BI(a):3). 

Hoewel die uitkoms van onderwysbesteding deels tot voordeel van 

die indiwidu en deels tot voordeel van die gemeenskap onderskei 

kan word, kan die finale uitkoms nooit werklik geskei word nie, 

aangesien daar altyd 1 n wisselwerking tussen die indiwidu en 

die gemeenskap bestaan. Die indiwidu lee£ immers nie geiso

leerd van die gemeenskap nie. Namate die jongmense die arbeids

mark betree, sal hulle ekonomiese aktiwiteite 'n grater volks

produk meebring. Indien die kwaliteit van die nuwe arbeidsinset

te van 'n swakker gehalte as die bestaande is, sal die opbrengs 

per werker daal. Dit sal tot 'n laer Bruto Binnelandse Produk 

(BBP) lei, en omdat laasgenoemde weer die volksinkome bepaal, 

sal dit nie aileen die indiwidu wees wat 'n kleiner persoonlike 

inkomste sal verkry nie, maar die volkshuishouding sal in sy ge

heel daardeur benadeel word (Benson, 1978:47). 

Die opbrengs per werker kan verhoog word deur die kwaliteit ar

beid te verhoog. Reeds in 1957 het Robert Solow (1957:312) in 

'n navorsingsprojek bewys dat minder as 50 persent van die toe

name in die opbrengs per werker aan die toename in die fisiese 

volume van kapitaalgoedere toegeskryf kan word. Ander faktore 

moes dus medebepalend wees vir die verandering in produktiwiteit. 

Tl"ee van die waarskynlikste oorsake was dat dit of aan 'n toe

name in die kwaliteit en kwantiteit van kapitaal of aan 'n ver

l!leerdering in di.e kwaliteit arbeid toegeskryf kan word. ln 'n 
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opvolp,studie waarin die toename van kapitaal as veranderlike 

geelimineer is, is bevind dat die toename in werkers se opbrengs 

nie aan die verandering in die kwaliteit kapitaal toegeskryf 

kan word nie (ibid.:318). 

Solow se baanbrekerswerk het die weg gebaan vir verdere navor

sing oor die mate waarin onderwysbesteding daartoe hydra om pro

duktiwiteit te verhoog. Uit hierdie navorsing het daar hoof

saaklik twee benaderings na vore gekom om die kwalitatiewe ver

andering in die arbeidsuitsette te evalueer. Die mees algeme

ne benadering staan as die Denisonmodel bekend wat alle loon

verskille in terme van die verskille in die opleidingsvlak van 

die arbeidsmag en wel op grond van 'n produksiefunksie, ver

klaar (Denison, 1962:67). Die alternatief, wat veral deur 

Schultz gebruik is, bereken die menslike kapitaalvoorraad van 

die arbeidsmag en bring dit dan in verband met die betrokke 

land se groeikoers om sodoende 'n aanduiding te kry van die 

kwalitatiewe verandering in die arbeidsmag (Schultz, 1976:70). 

In 'n empiriese ondersoek deur Joubert in die RSA is aangetoon 

dat formele onderwys van die Blankes, Kleurlinge en Indiers vir 

14,5 persent van die toename in die BBP tussen 1960 en 1970 ver

antwoordelik was (Joubert, 1979:148). Vir die ooreenstemmende 

tydperk vergelyk die RSA, ten opsigte van die bydrae tot die 

ekonomiese groei, gunstig met die VSA en enkele \~es-Europese 

lande (vgl. tabel 2. 1). 
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TABEL 2.1 PERSENTASIE BYDRAE V~ DIE ON~RWYS TOT EKOI'U-1IESE 

GROEI INN AANTAL ONTWIKKELDE LAN~ (JOUBERTJ 

1979:155) 

l<l 
H 
< ~ H 
(/);;:! :>;;:! 
I<JH 

~ 
w::.:: ::<:H 

~=~~ ::.:: 

~~ 
w~ 

~~ :<U 

~ 
~~ H (/) ""' ~~ 0 IE-< gg~ :::>A 

,..:1 U)H P..H 
~:> l<l !:i8 I<JO g;J~ I'Q 

"'"' 
:>::<: 

Persentasie bydrae 
van onderwys tot 
ekonomiese groei 15 14 6 2 12 14,5 

Dat onderwysbesteding 'n besliste bydrae tot ekonomiese groei 

lewer, val nie te betwyfel nie. Trouens, dit vorm 'n belangrike 

grondslag vir die ekonomiese onderskeid tussen onwikkelde en ont

wikkelende lande. Waar onderwysbesteding in die geval van eers

genoemde lei tot grater produktiwiteit en uiteindelik tot grater 

voordeel vir die indiwidu sowel as vir die gemeenskap, is daar 

wat laasgenoemde lande betref, normaalweg 'n gebrek aan investe

ringsmiddele, en daarom word alle surplusse in die vorm van ver

bruiksgoedere geabsorbeer. Die gevolg is dat ontwikkelende lan

de ekonomies al verder agter raak in vergelyking met die fenome

nale ekonomiese vooruitgang in ontwikkelde lande (Benson, 

1978:57). 

2.3.2 ONDERWYSBESTEDING VANUIT 'N CHRISTELIK-OPVOEDKUNDIGE 

PERSPEKTIEF 

Die benadering tot die regverdiging vir onderwysbesteding word 
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bepaal deur die voorveronderstellings met betrekking tot die 

doel en funksiouering van die ekonomie sowel as die voorveron

derstellings in verband met die sin Pn betekenis van die on

derwys. 

In die ekonomiese wetenskap is dnar, ooreenkomstig die humanis

tiese benadering, 'n meganistiese siening geformuleer. Saam 

met die matematiserings- en beheersingstrewe in die humanis

tiese denke tree daar 'n ander begrip na vore, naamlik dat die 

e~onomie eintlik 'n reuse masjien is wat volgens vaste (natuur-) 

wette funksioneer (Fourie, 1982:14). 

lVie dus 'n humanistiese siening op die ekonomie nahou, beskou 

onderwysbesteding as 'n menslike handeling, naamlik kapitaal

vorming (vgl. die benaderings van Solow, Schultz en Denison). 

Deur middel van opvoeding en onderwys word 'n mcnslike kapitaal

voorraad geskep wat 'n inkomstestroom verseker en wat op sy 

beurt weer met inkomstestrome van ander kapitaalvoorrade verge

lyk word (Mouton, 1980:56}. Onderwysbesteding word beskou as 

'n belegging in die mens wat aanleiding gee tot 'n verbetering 

in die kwaliteit van die arbeidsmag, 'n verhoging in persoon

like inkomste en 'n versnelde ekonomiese groeikoers: met an-

der woorde die omsetting van die aktiwiteite van n~nslike we

sens tot menslike kapitaal (Tilak, 1982:113}. 

Teenoor die humanistiese lewensopvatting bestaan die Christelike 

lewensvisie wat die menslike bestaan as 'n antwoord-gee aan die 

Skepper beskou, en as sodanig is die meganiese beeld met betrek

king tot die ekonomie nie aanvaar nie. Die ekonomie funksio

neer nie meganies nie; die mens bly in die finale instansie 

verantwoordelik vir alles wat op die aarde gebeur. Die mens 

is tot gehoorsaamheid aan Godgegewe norme geroep, onder meer 
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ook vir ekonomiese aktiwiteite (\vat ook normatief van aanl is 

op grond van mense \vat integrerend daarby betrokke is - G.S.N.). 

As sodanig hied dit geen ruimte vir meganistiese, natuurwetma

tige ekonomiese gebeure nie (ibid.: IS). 

Vanuit die Calvinistiese lewensbeskouing is dit onvanpas en 'n 

contradiction in terminis dat die mens as kapitaalvoorraad be

handel word, - selfs al is dit bloot konseptueel - en om die 

prestasies van mense met nie-menslike dinge te vergelyk. Op 

die wyse word die mens verlaag tot 'n blote voorwerp, tot 'n 

rat in 'n masjien, 'n robot (Mouton, 1980:56). Die mens en sy 

belange is dan nie meer die middelpunt van die skepping nie, 

maar word hy bloot 'n middel tot groter materiele rykdom en e

konomiese groei. 

Die Christen beskou opvoeding en onderwys as die vorming van 

die hele mens, 'n mens van God wat volkome kan wees, vir elke 

goeie werk volkome toegerus (Coetzee, 1965:58). In die lig is 

belegging in menslike kapitaal ook die verskaffing van opvoe

dingstoerusting aan die mens wat sy diensbaarheid eendersyds 

wil verhoog, maar wat hom, andersyds, terselfdertyd in 'n gro

ter mate in staat stel om van sy beroep 'n roeping te maak. So 

beskou, is opvoeding en onderwys nie 'n meganiese middel in die 

diens van die ekonomie nie, maar bestaan daar 'n ewewigtige 

wisselwerking deurdat die ekonomie ook op sy beurt daargestel 

is om die mens in sy bestaan te bevoordeel. 

Indien dit aanvaar word dat onderwysbesteding wel geregverdig

baar is, is die vraagstuk wat daarmee saatnhang die aangeleent

heid of die staat behoort by te dra tot die finansiering van 

die onderwys of nie. Hierdie probleem sal vervolgens belig 

word. 
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2.4 REGVERDIGING VAN STAATSBESTEDING 

2.4.1 MOTIVERING VIR STAATSBYDRAE TOT DIE ONDERWYS 

Die motivering vir die staat om geldelik tot die openbare onder

wys by te dra is deels gefundeer in die ekonomiese en deels in 

die gemeenskapsvoordele wat uit 'n verhoogde onderwyspeil spruit 

(Tilak, 1982:116). West (1970:213) het die doelstellings van 

die staat in verband met onderwysfinansiering soos volg gefor

muleer: 

/* die opleiding van die landsburgers tot verantwoordelike ver

bruikers; 

* die voorsiening in die mannekragbehoeftes van die land; 

"'*' die beskerming van minderheidsgroepe; 

* die handhawing van die demokrasie; en 

* die waarborg van gelyke onderwysgeleenthede vir alle lands

burgers. 

Eersgenoemde twee doelstellings hou direk verband met die in

vloed van die onderwys op die ekonomie, terwyl die oorblywende 

drie doelstellings meer die algemene welsyn van die gemeenskap 

wil verwesenlik. Die regverdiging vir die staat om meer in die 

onderwys te bele as wat die geval sou wees indien elke indiwidu 

afsonderlik met die oog op 'n persoonlike rendement sou bele, is 

in die volgende twee kategoriee gelee (Morphet, 1974:519): 
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Staatsbesteding maak 'n uitgebreide infrastruktuur moont

lik wat 'n voorvereiste is vir ekonomiese groei en wat nie 

op 'n indiwiduele grondslag kan geskied nie. 

Owerheidsbesteding gee aanleiding tot 'n meer gesofistikeer

de lewenswyse van alle lede van die bevolking. 

Benson (1978:182) beweer dat die toedeling van onderwysbronne 

nie blindelings a~n die werking van die markmeganisme oorgelaat 

kan word nie. Staatsbeheer ten opsigte van basiese onderwys is 

noodsaaklik ten einde te verhoed dat die bestaande dispariteit 

in die samelewing via die onderwyspraktyk gereproduseer word. 

Burkhead (1964:211) se gedagtes sluit by hierdie siening aa~-

wanneer hy beweer dat indien 'n stelsel van gedifferensieerde 

onderwys gelyke onderwysgeleenthede vir alle bevolkingsgroepe 

implis~er, dit in die basiese onderwys weerspieel behoort te 

word. L~~lyke onderwysgeleenthede kan via die beplanning van 

onderwysfinansiering moontlik word, en die staat moet die ver 

antwoordelikheid vir sodanige beplanning aanvaar (ibid.:213). 

Indien dit aanvaar word dat die staat in die beste situasie 

verkcer om die finansiering van die onderwys te beplan en dat 

daar 'n regverdiging vir die sentrale regering bestaan om gel

delik by te dra tot die ui tgawe wat onderwys meebring, is die 

volgende vraag wat beantwoord moet word, naamlik hoeveel geld 

die staat moet bydra. 

2.4.2 DIE OMVANG VAN DIE STAAT SE BYDRAE TOT ONDERWYSFINANSIE

RING 

Onderwysbesteding deur die staat vorm, veral wat die ontwikkelde 

lande betref, 'n aansienlike persentasie van die totale open-
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bare bes teding. llierdie s telling word ges taaf ueur t<Jbe 1 2. 2: 

TABEL 2.2 OPENBARE BESTEDING ~ DIE CINil:RWYS AS 'N PERSENTASIE 

VAN DIE BNP EN VAN DIE TOTALE OPENBARE BESTEDING IN 'N 
AANTAL ONTWIKKELDE LAND (IJHSCOJ STATISTICAL YEARBOOK 

1978/79:625) 

OPENBARE BESTEDING VAN ONDER-
WYS AS % VAN: 

LAND JAAR 
BRUTO NASIONALE TOTALE OPEN-
PRODUK (BNP) BARE BESTE-

DING 

Australie 1976 6,3 16,2 

Belgie 1977 6,5 19,2 

Kanada 1977 8,0 33,2 

Denemarke 1975 8,2 15,2 

Israel 1975 6,8 7,6 

Japan 1976 5,3 17,0 

Nederland 1976 8,5 25,4 

Verenigde Koninkryk 1976 6,2 14,3 

Verenigde State 1976 6,0 I 7, 7 

USSR 1977 7,4 12,3 

Hes-Duitsland 1975 5,2 10,6 

RSA 76/77 4, I 15,0 

Ten spyte van verskeie pogings wat aangewend is en nog steeds 

aangewend word om die ekonomiese groei met die besteding aan 

die onderwys in verband te bring, hestaan daar geen optimale 

formule ten opsigte van die bydrae wat die owerheid tot on-
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derwysbehoeftes behoort te lewer nie. Dit is opvallend dat 

blykens tabel 2.2 dit juis die Iande is waar die besteding aan 

die onderwys die laagste persentasie van die BNP vorm, naamlik 

Japan, Wes-Duitsland en die RSA, die hoogste ekonomiese groei

koers gehandhaaf is. 

Uit tabel 2.2 kan verder afgelei word dat die bedrag wat in die 

RSA deur die owerheid aan die onderwys bestee word, goed met 

die van ander ontwikkelde lande vergelyk. Dit is egter so dat 

die totale bedrag wat aan die onderwys bestee word, nie die e

nigste maatstaf is om die doeltreffendheid van onderwysfinansie

ring te evalueer nie. Verdere ontledings behoort ook die ewe

wigverspreiding van onderwysfondse tussen die verskillende soor

te onderwys, dit wil se primere, sekondere en tersiere onder

wys, voor-basiese, basiese en na-basiese onderwys, akademiese 

en beroepsgerigte onderwys, asook die toewysing van geld aan 

die verskillende kultuurgemeenskappe aan te toon (Burkhead, 

1964:221). 

Daar bestaan etlike riglyne wat as grondslag van die optimale 

owerheidsbesteding aan die onderwys kan gebruik word. Die 

tegniek van internasionale vergelykings soos hierbo toegepas, 

is een sodanige riglyn. Ander riglyne behels die markfaktore 

in 'n vrye onderwysstelsel (dit wil se die persoonlike voordeel 

wat elke gesin uit die onderwys wil trek), die voorsiening van 

gelyke onderwysgeleenthede vir alle lede van die bevolking en 

die bereiking van maksimum ekonomiese groei (dit wil se die 

mannekrag-benadering) (RGN, 1981(a):IS). 

In die RGN-ondersoek na onderwysvoorsiening in die RSA (1980) 

is besondere klem op die vraagstuk van die optimale owerheids

besteding aan die onderwys en saam daarmee die bereiking van 
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pariteit tussen die verskillende bevolkingsgroepe geplaas, 

Die Kommissie het sy pariteitsdoelwitte op 'n kornbinasie van 

twee van bogenoemde riglyne, naamlik die voorsiening van opti

male onderwysgeleenthede maar terselfdertyd met die strewe na 

maksimum ekonomiese groei, geplaas (RGN, 1981(b):53). 

Dit is duidelik uit die Verslag van die Werkkomitee: Onderwys

finansiering (RGN, 1981(b) dat, ten einde gelyke onderwysgeleent

hede vir alle bevolkingsgroepe te bewerkstellig, geweldige eise 

aan die staatskas gestel gaan word (vgl. 2.5.2). Ten einde die 

pariteitsdoelwitte in perspektief te plaas, sal dan vervolgens, 

eerstens, 'n beeld van die huidige verdeling van onderwysfondse 

in die RSA gegee word en, tweedens, sal die finansiele implika

sies van die gestelde doelwitte geprojekteer word. 

2.5 DIE FINANSitLE IMPLIKASIES VAN DIE PARITEITSDOELWITTE AS 
UITVLOEISEL VAN DIE RGN-ONDERSOEK NA DIE ONDERWYS IN DIE 

RSA 

2. 5. I DIE HUIDIGE VERDEL ING VAN OPENBARE ONDERi.JYSFONDSE IN DIE 

RSA 

Die RGN-Kommissie van Ondersoek na die Onderwys in die RSA (1980) 

het as vertrekpunt geneem dat daar 'n ongelyke verdeling van on

derwysfondse tussen die onderskeie bevolkingsgroepe is. Die si

tuasie in die RSA word deur tabel 2.3 geillustreer: 
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TABEL 2.3 ONDERWYSBESTEDING AS N PERSENTASIE VAN DIE TOTALE OWERHEIDSBESTEDING VIR DIE ON
DERSKEIE BEVOLKINGSGROEPE IN DIE RSA:l978/79 (f~N~ 198l<A) :18) 

PRIMeRE SEKONDeRE TOTAAL ONDERHYSBE-
ONDERHYS ONDERHYS STEDING AS 'N 

BEVOLKINGS-
% VAN DIE TO-
TALE OHER-

GROEP GETAL % VAN GETAL % VAN GETAL % VAN HEIDSBESTE-
LEERLINGE TO TALE LEE RUNGE TOT ALE LEERLINGE TOTALE DING 

LEERLINGE LEERLINGE LEERLINGE 

Asiate 147 561 3,0 59 927 5,3 207 488 3,4 6,5 

1------------- --------- --------- ---------- ---------- ---------- -------- -------------
Blankes 605 630 12,2 346 546 30,4 952 176 15,6 64,5 

~----------- --------- --------- ---------- -------1---------- --------- ~-------------
Kleurlinge 602 983 12, I 119 068 10,4 722 051 II ,8 12,7 

------------ --------- --------- ----------~-------- --------- --------- -------------
Swartes 3 608 577 72,7 615 074 53,9 4 223 651 69,2 16,3 

----------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- -------------
TOTAAL 4 964 751 100,0 I 140 615 100,0 6 105 366 100,0 100,0 



Die Swartes vorm 71,3% van die totale bevolking in die RSA, 

maar konstitueer blykens tabel 2,3 slegs 53,9% van die totale 

sekondere skoolbevolking. Die Blanke leerlinge, wat 'n rela

tief klein persentasie van die totale skoolbevolking vorm 

(15,6%), ontvang die grootste persentasie van die openhare on

derwysbesteding, naamlik 64,5%. Die Kommissie het gevolglik aan

beveel dat gelyke onderwysgeleenthede vir elke inwoner voorsien 

word en dat sodanige onderwysgeleenthede die opvoedingsverant

woordbare gerigtheid op die behoeftes van die indiwidu as grand

slag moet he maar wel met die inagneming van die mannekragbehoef

tes van die land (RGN, 1981(a):l4). 

Gelyke onderwysgeleenthede impliseer gelykwaardige onderwys en 

het betrekking op die finale uitkoms (die standaard inbegrepe), 

hoewel dit nie noodwendig op gelyksoortige onderwys dui nie (waar 

gelyksoortig in verband staan met die tvyse waarop die gelyke 

standaard bereik moet word). As gevolg van kulturele verskille 

sal daar onder meer gedifferensieer moet word ten opsigte van 

die leerinhoude, -metodes, -geleenthede en so meer. Die beste

ding van gelyke hedrae per onderwysge.bruiker is nie 'n noodwen

dige voorwaarde vir gelyke onderwysgeleenthede nie. Trouens, as 

gevolg van 'n wye verskeidenheid indiwiduele en kulturele ver

skille is die besteding van gelyke hedrae per lid van die skool

bevolking geen waarborg vir die optimtnn persoonlike voordeel van 

die indiwidu of vir die maksimum ekonomiese groei vir die land 

as geheel nie (RGN, 1981 (b) :67). Al sou die eenheidsbesteding 

vir Blankes byvoorbeeld dieselfde as die vir Swartes wees, sou 

die Blankes gemiddeld per leerling 'n groter deel van die open

bare onderwysfondse ontvang, aangesien die rneerderheid Swart 

skoolbevolking (85,4%) by primere onderwys betrokke is en die 

toewysing per primere leerling laer is as per sekondere leerling. 
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Die onewewigtigheid van openbare onderwysbesteding is veral 

waarneembaar in daardie faktore wat die gehalte onderwys bepaal, 

soos, onder meer, die fisiese fasiliteite, die verskeidenheid 

vakke wat aangebied word, die verskille in onderwyskwalifika

sies en -salarisse en die leerling-onderwyser-verhoudings 

(ibid.:71). Die grootste enkele faktor wat die verwesenliking 

van pariteitsdoelwitte ten opsigte van bogenoemde (of enige an

der) faktore strem, is die wanbalans in die bevolkingsgetalle. 

Hierdie wanbalans gaan in die toekoms nog verder 'n groter mo

mentum kry en gevolglik die bereiking van pariteit al meer en 

meer kompliseer. Tabel 2.4 gee 'n aanduiding van die verwagte 

toename in die leerlinggetalle van die onderskeie hoofbevolkings

groepe: 

TABEL 2,4 PROJEKSIES V~ l.EERUNGTAUE IN DIE RSA VOLGENS t-OOF

BEVOLKINGSGROEPE, 1900 TOT 1900 {~, 198l<B) :29) 

1980 1990 

HOOFBEVOLKINGS-
GROEP AANTAL % VAN AANTAL % VAN 

LEERLINGE TOT ALE LEERLINGE TO TALE 
LEERLINGE LEERLINGE 

Asiate 217 117 3,4 247 481 2,9 
------------------ ---------- --------- --------- ---------
Blankes 974 471 14,9 950 482 II ,4 
------------------ ---------- ---------- --------- ----------
Kleurlinge 739 Oil II ,4 115 869 9,3 
------------------ ----------- --------- ---------- ---------
Swartes 4 512 228 70,3 6 421 945 76,4 

------------------- ----------
_________ _, 

--------- ---------
TOTAAL 6 502 827 100,0 8 395 171 100,0 
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Tabel 2.4 projekteer 'n onmiskenbare getalle-ontploffing vir 

die tydperk 1980 tot 1990, veral wat die Swart skoolbevolking 

betref. Die leerlinge van laasgenoemde hoofbevolkingsgroep sal 

naamlik na verwagting met I 601 467 toeneem, wat bykans net so 

veel is as die verwagte aantal leerlinge van die ander drie 

hoofbevolkingsgroepe gesamentlik in 1980. Daarteenoor word 'n 

daling in die leerlingtalle van sowel die Blankes as die Kleur

linge teen 1990 verwag, met die gevolg dat die Swart skoolbe

volking dan 76,4% van die totale skoolbevolking sal wees. Wat 

die bereiking van pariteit dus gaan bemoeilik, is dat dit juis 

die Swart hoofbevolkingsgroep is wat die grootste agterstand 

ten opsigte van beide deelname aan die onderwys sowel as die 

voorsiening van fasiliteite beleef. Hierdie groep sal ook die 

grootste getallevermeerdering aandui. Dat dit besondere hoe 

eise aan die landsekonomie gaan stel, is nie te betwyfel ni.e. 

2. 5. 2 DIE FINANS Iel,E VEREISTES OM IN DIE GEPROJEKTEERDE VRMG 

NA ONDERHYS MET PARITEITSDOELWITTE TE VOLDOEN 

Die RGN-Kommissie van Ondersoek na die Onderwys in die RSA (1980) 

het bevind dat die grootste mate van ongelykheid tussen die be

volkingsgroepe ten opsigte van die gehalte onderwys geklassifi

seer kan word as, eendersyds, die kategorie faktore rondom die 

onderwyser (waaronder leerling-onderwyserverhoudings, onderwy

serskwalifikasies en -salarisse) en, andersyds, as daardie fak

tore wat met die fisiese akkomodasie van leerlinge verband hou. 

Die Kommissie het onder meer bereken dat om teen 1990 pariteit 

ten opsigte van slegs een van die faktore te verkry, naamlik 'n 

leerling-onderwyserverhouding van 30: I, 'n bedrag van R4 031 

miljoen per jaar vereis word. Om fisiese fasiliteite van 'n ge

lyke gehalte teen 1990 beskikbaar te stel, sal dit 'n bykomende 

R400,5 miljoen per jaar verg (ibid.:78). 
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Enige finansiele projeksies met die oog op pariteit in die on

derwys moet, om perspektief te verkry, teen die agtergrond van 

die kapasiteit van die landsekonomie as geheel beskou word. In 

die negende Ekonomiese Ontwikkelingsprogram vir die RSA, wat in 

1979 deur die Kantoor van die Ekonomiese Raadgewer van die Eer

ste Minister gepubliseer is, is bepaal dat ten einde 'n realis

tiese groeikoers van 5 persent in die reele BBP te handhaaf en 

terselfdertyd te verhoed dat die werkloosheidskoers hoer styg, 

regeringsuitgawes met nie meer as 3,5 persent per jaar moet 

toeneem nie (Joubert, 1979:156). Ten einde pariteit in die on

derwys teen 1990 te bereik, sou impliseer dat owerheidsbesteding 

in sy geheel heelwat bo die gestelde kriterium van 3,5 persent 

gedwing sal word. 

'n Bykomende finansiele implikasie sal wees dat die aandeel van 

onclerwysbesteding tot die totale staatsbesteding aansienlik bo die 

huidige vlak van 15 persent sal toeneem. Om dus aan die finan

siele behoeftes (soos deur die pariteitsdoelwitte vereis) te 

voldoen en terselfdertyd binne die gegewe norme vir staatsuitga

wes te bly, sal 'n ingrypende herorganisering van voorkeure in 

die toewysing van owerheidsfondse verg. Daar moet besef word 

dat onderwys maar een van 'n aantal funksies is wat om die be

skikbare staatsfondse meeding, en verhoogde onderwysuitgawes 

sal waarskynlik ten koste van owerheidsbesteding aan ander funk

sies moet geskied. Dit beteken nie dat die onderwys nie na 'n 

hoer voorrang in die program van staatsbesteding moet streef 

nie, maar wel dat daar in die strewe na pariteit terdee met die 

koste-implikasies rekening gehou sal moet word. 

Om saam te vat: Dit blyk dat die staat nie oor onbeperkte hoe

veelhede geld beskik om in die strewe na gelyke onderwysgeleent

hede te voldoe.n nie. As alternatief sal die gemeenskap 'n gro-
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ter bydra~ tot onderwysfinansiering moet lewer, maar terself

dertyd sal gepoog moet word om die heskikbare geld meer we

tenskaplik te bestee. Laasgenoemde gedagte sal kortliks in 

die volgende paragraaf toegelig word. 

2, 6 \'I:TENSI<APLI KE BESTUUR AS 'N ANl)()QRD OP Dr E TEKORT AAN ON

DERWYSFONDSE 

Die konflik wat voortspruit uit die wanbalans tussen die eise 

wat gestel word deur die pariteitsdoelwitte aan die een kant 

en die tekort aan openbare fondse aan die ander kant, moet nood

wendig 1 n verandering in die onderwysfinansieringspatroon in 

die RSA meebring. Dit is logies dat teen die huidige ekonomie

se agtergrond opvoedingsoorwegings nie die enigste kriteria 

vir die bestedingsprogram sal kan wees nie, maar dat die finan

siele werklikheid enige beplanning ten grondslag sal moet le. 

Die feit dat die staat steeds 'n sentrale aandeel in die finan

siering van die onderwys moet he, het by die RGN-Kommissie 

(RGN, 1981 (a) :53) geen twyfel gelaat nie. Trouens, daar bestaan 

tans geen toereikende meganisme in die RSA waarvolgens onder

wysfinansiering op 1 n meer gedesentraliseerde grondslag kan ge

skied nie. Dit impliseer nie dat daar geen argumente ten gun

ste van die desentralisasie vnn die finansieringslas aangevoer 

kan word ten einde die finansiele verpligting van die staat te 

verminder nie. Ondervinuing onder meer in Engeland opgedoen 

het egter getoon dat pariteit mitklik~r hereik kan wont indien 

die finansieringsfunksie die staat se verantwoordelikheid en 

verpligting bly (Bowles, 1969:128). 

Weens die feit dat die staat nie by magte is om volledig te 

voorsien in die vraag na die verskeidenheid onderwysbehoeftes 
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soos saamgevat in die gemeenskapsbehoeftes, die mannekragbe

hoeftes en die algemene ekonomiese ontwikkeling van die land 

nie, word die een of ander vorm van finansiele betrokkenheid 

van die gemeenskap (dit wil se enige indiwidu of instansie wat 

voordeel uit onderwysinvestering trek) vereis. In beginsel 

6 van die Kommissieverslag (RGN, 1981:15) word die verantwoor

delikheid van die indiwidu en die ouer met betrekking tot on

derwysfinansiering aangedui en wil dit skyn of daardie verant

woordelikheid veral op die terrein van die formele onderwys le. 

In beginsel 7 (ibid.) word die privaatsektor se verantwoorde-

likheid ten opsigte van geldelike bydraes ten behoewe van die 

onden,rys by uitstek as die nie-formele onderwysvlak aangetoon. 

Die veronderstelling kom daarop neer dat die staat die verant

woordelikheid vir hoofsaaklik die basiese onderwys, wat op 6-

jaar-verpligte onderwys gestel word, sal aanvaar. Die aandui

dings is dat, as gevolg van die pariteitsdoelwitte, die finan

siering van die basiese onderwys hoer eise aan die staatskas 

gaan stel as wat tans aan die onderwys in sy geheel bestee word. 

Terselfdertyd sal die privaatsektor ook 'n grater bydrae ten 

opsigte van die finansiering van die onderwys moet lewer ten 

einde die werker op die nie-formele onderwysvlak of dan wel 

gedurende die na-basiese onderwystydvak beter af te rond. In

dien die onderskeie kultuurgemeenskappe verdere gedifferensi

eerde opleiding van 'n meer gesofistikeerde aard vir hulle kin

ders verlang, sal ook die ouers van die betrokke gemeenskap 'n 

groter indiwiduele geldelike bydrae tot die finansiering van 

die onden,rys moet lewer. 

Daar is aanduidings dat die onderwys, as 'n voorkeuritem op die 

owerheid se bestedingsprogram, 'n veel grater geldelike toewy

sing gaan ontvang en as gevolg daarvan baie meer in die kollig 
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geplaas gaan word. \-leens die in tenser kompetisie met ander 

ow~rheidsfunksies sal onderwysuitsette ook aan baie meer kri

tiek blootgestel word. Dieselfde argument sal vir die privaat

sektor geld: as onderwysbesteding as 1 n investeringsuitgawe 

beskou word, sal die belegger 'n realistiese rendement op sy 

belegging verwag. 

Die prioriteit wat onderwysfinansiering gaan ontvang sal mee

bring dat daar met baie groot omsigtigheid en verantwoordelik

heid met die beskikbare geld omgegaan sal moet word. In die 

voorgestelde "nuwe" onderwysbedeling sal die omvang van die 

geld wat op skoolvlak gehanteer word, met spronge toeneem. Ter

wyl opvoedingsoorwegings nie die enigste kriteria by die toe

wysing van onden.rysfondse gaan wees nie, hied die aanwending 

van daardie geld juis die geleentheid om dit ooreenkomstig op

voedingsnorme te bestee. Dit impliseer dat vir die wetenskap

like besteding van onden.rysfondse, skoolhoofde i"n finansiele on

den.rysbestuur geskool sal moet word. Finansiele bestuur sal 

noodwendig 1 n belangrike komponent van onderwysbestuursoplei

ding moet vorm. 

In die opleiding van onderwysleiers (i.e. skoolhoofde) sal die 

komponent van finansiele onderwysbestuur beslis 'n belangriker 

aandeel as in die verlede moet verkry. Dit impliseer egter nie 

dat finansiele bestuur as die belangrikste taak van die onder

wysleier,uitgelig en verabsoluteer moet word n.ie. Finansiele 

onderwysbestuur sal deeglik met die ander bestuursterreine, 

soos, onder meer, personeelbestuur, geintegreer moet word ten 

einde die beste moontlike onderwysdoeltreffendheid te verseker. 

Die omgekeerde is egter ook waar: finansiele onderwysbestuur, 

as toegepaste onderwysbestuur, sal sy volwaardige plek langs 

die ander bestuursterreine moet verkry. Slegs dan kan daar 
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gehoop word dat met die beperkte onderwysfondse die maksimum 

voordeel op belegging in die onderwys vcrkry sal word, maar 

wel met die behoud van opvoedingsnorme en sonder om die kind 

dus aan die beroepsektor uit te lewer. 

Ten slotte: Indien daar aanvaar word dat finansiele onderwys

bestuur 'n bydrae kan lewer om die tekort aan onderwysfondse 

die hoof te hied, is dit nodig om oor die wetenskaplike gronde 

daarvoor as bestuurshandeling diepgaande te besin. Daar sal 

vervolgens 'n ontleding van finansiele onderwysbestuur gemaak 

word soos dit in die RSA sowel as in enkele oorsese lande figu

reer. In die laaste instansie sal daar tot 'n sintese van die 

aard, wese en terrein van finansiele onderwysbestuur gekom word. 

2.7 FINANSI~LE OOil:RWYSBESTUUR IN DIE RSA EN ENKELE OOOSESE 

LANDE 

2.7.1 TF.RMINOLOGIESE PRESISERING 

Dit blyk uit die lite.ratuur dat daar uiteenlopende benaderings 

tot en definisies van finansiele onderwysbestuur in veral die 

VSA, Engeland en die RSA bestaan. 

In die Amerikaanse literatuur word die volgende terme gebruik 

om die finansiele bestuur in die skool te beskryf: 
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"business administration of schools" (Morphet, 1974:459); 

"business management of schools" (Grieder, 1969:434); 

"school business administration" (Jordan, 1969:18); 

"school business management" (Casey, 1964: I); en 

"school financing and business management" (Campbell, 

1977: 144). 



Op sy beurt ven1ys die literatuur in Engeland na: 

"financial management of education" (Cunningham, 1980: I) en 

"management of financial resources" (Bailey, 1980: II), 

terwyl daar in die RSA van die terme 

"finansiele onderuysbestuur" (Van der Wes thui zen, 1984: 278) en 

"finansiele ondeTIJ1ysadministras1:e" (De Wet, 1981 :41) 

gebruik gemaak word. 

Die konnotasie wat aan die onderskeie terme verleen word, moet 

in die idioom van die betrokke taal gelees word. Om sodanige 

konnotasie te begryp is dit nodig om die begrippe in die brei 

konteks van die betrokke land se henadering tot onderwysbestuur 

te plaas. Daar sal vervolgens 'n kart ontleding van finansiile 

onderwysbestuur in die VSA, Engeland en die RSA gegee word. 

2. 7.2 FINANSieLE ONDERWiSBESTUUR IN DIE VSA 

2. 7.2.1 Benaderings tot finansiele onderwysbestuur 

As gevo lg van sy gene tiese bepaaldheid ( vgl. I . 7. 2. 5) he t fi nan

s:iele onderwysbestuur 'n bepaalde ontwikkelingsgang in die VSA 

getoon. Die VSA is ongetwyfeld die bakermat van die wetensge

bied finansiele onderwysbestuur en daarom sal die ontwikkeling 

aldaar, wat in drie fases verloop het, vervolgens toegelig word. 
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2.7.2.1.1 Die tradisionele sienin~an finansiele onderwys

bestuur in die VSA 

Tot en met die sestigerjare is finansiele onderwysadministrasie 

(-bestuur) in die VSA HS deel van die werksaamhede van die 

skoolraadskantoor beskou (Jordan, 1969 :8). Alle finansiele ak

tiwi tei te was die verantwoordelikheid van die superintendent 

vir finansiele aangeleenthede ("school business administrator") 

en dus nie die taak van die skoolhoof nie. Die volgende orga

nogram illustreer 'n tipiese onderwysorganisasiestruktuur ge

durende die vyftiger- en sestigerjare in die VSA (vgl. Grieder, 

1969: 318): 

OOGANOGRAM 2.1 'N TIPIESE ONDERWYSORGANISASIESlRUKTUUR IN DIE 

VSA VOOR 1900 

Adjunk

superi nten= 
dent: 
finansies 
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Volgens org:mogram 2. J was dit die prosedure, sover dit die 

skoolfinansies aangaan, dat elke indh1iduele skoolhoof 'n be

groting vir sy skool opstel en dit dan aan die Adjunk-super

intendent: finansies voorle. Nadat laasgenoernde die onder

skeie begrotings van die skoolraadsdistrik gekoordineer, be

snoei en gewysig het, het hy 'n finale begroting opgestel vir 

die goedkeuring deur die betrokke skoolraad. Die beginsel 

waarvolgens toewysings aan skole gernaak is, was die beskikba·

re bedrag geld en nie soseer die werklike behoeftes van elke 

indiwiduele skool nie (Jordan, 1969:110). 

2.7.2. 1.2 Die veranderde siening van finansiele onderwysbestuur 

in die VSA: 1960-1980 

Gedurende die tydperk van die tradisionele siening van finansi

ele onderwysbestuur (resp. onderwysadrninistrasie), is die Ad

junk-superintendent: finansies (!'School business administra

tor") hoofsaaklik op grond van sy sake-ervaring en kwalifika

sies aangestel en nie soseer op grond van sy opvoedkundige ken

nis en insigte nie (Jordan, 1969:12). Sedert die sewentiger

jare was daar egter 'n klernverskuiwing van finansiele onderwys

adrninistrasie as 'n adrninistratiewe funksie van die Adjunk

superintendent: finansies na finansiele bestuur as 'n bestuurs

area van die skoolhoof. Burrup (1972:279) staaf hierdie Stel

ling soos volg: 

"Although major roesponsibi l i ty for balancing educative 

costs ZJith available incom? rests 1.Jith the school busi

ness administrator, the secondary school proinaipal also 

has a rosponsibi lity 1:n this matter. The business manage

m?nt duties of the proinaipal are important in this re

gard." 
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Knezevich en Fowlkes (1974:4) sluit hierby aan deur te beweer: 

"The schooL principaL shoutd al-so have an understanding 

of business administration. It is emphasized that the 

primarrJ fwzction is one of Leadership, but this in no way 

decreases the importance of knowing the principles of sowzd 

business management. " 

Die vernaamste motivering vir hierdie klemverskuiwing van die 

taak en terrein van finansiele onderwysbestuur is daarin gelee 

dat die aksent verplaas is van finansiele administrasie as 'n 

blote kontrolemiddel (soos dit deur die "School business a<imi

nistrator11 gehanteer is) na die integrering van die finansies 

met die onderwysprogram (Grieder, 1969:434). Daar is allerwee 

besef dat dit nie in die eerste plek moet gaan om onderwysuit

gawes tot die minimum te beperk nie. Om die onderwysprogram te 

optimaliseer, moet die vertrekpunt die realisering van die on

derwysdoelstellings wees. Terselfdertyd moet die onderwysre

sultate die maksimum opbrengs per dollar lewer. •torphet 

(1974:469) het die verhouding tussen die finansies en die onder

wysprogram soos volg goed saamgevat: 

"Business administration should be the servant of the ed

ucative program, not the master." 

Daar is terselfdertyd besef dat die onoordeelkundige aanwending 

van onderwysfondse nie sal hydra om die optimum onderwysresul

tate te verkry nie. Finansiele onderwysbestuur is gevolglik 

as 'n bykomende bestuursarea van die skoolhoof geidentifiseer 

(Lipham en Hoeh, 1974:297). Dit het die taak van die onderwys

leier geword om die finansiele insette in die onderwysprogram te 
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moniteer en gevolglik die finale veranttmordelikheid vir onder

lvysresultate te aanvaar. 

2. 7. 2. I. 3 Die huidige benadedng tot finansiele onderwysbestuur 

in die VSA 

Finansiele bestuur, as onderwysbestuursarea word huidiglik in 

die VSA in bepaalde kategoriee of finansiele gebiede ingedeel. 

Die volgende uiteensetting gee 'n beeld van die kategoriee of 

gebiede wat deur verskillende outeurs geidentifiseer is: 

TABEL 2.4 FINANSltLE ONDERWYSAREAS SOOS DEUR 'N MNTAL OlffEURS 

IN DIE VSA GEIDENTIFISEER 

CASEY JORDAN GRIEDER 
(1964:2-5) (1969:10-11) (1969:431-452) 

Aankope Kantooradministrasle Fisiese fasi.liteite 

Voorraadkontrole Aankope Instandhouding 

Versekering Fisiese fasiliteite llulpdienste 

Geboue-administrasie Vervoer Kantooradministrasie 

Instandhoudingsbeheer Versekering Versekering 

lvervoer- Voedingskemas Rekeningkunde 

!Joedseldienste Geboue-administrasie Aankope 

~ersoneelbestuur Koste-analise Voorraadbeheer 

Debiteure-beheer Rekeningkunde Begroting 

Koste-analise Begroting 
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TABEL 2.4 (VERVOLG) 

LIPHAM EN HOEH MORPHET GORTON 
( 19 74:30 I) (1974:469) (1976:44) 

Begroting Skoolbegroting Interne rekeningkunde 

Aankope Finansiele rekeningkunde Terreinadministrasie 

Geboue Finansiele administra- Kantooradministrasie 

Instandhouding tiewe dienste Fisiese fasiliteite 

Aan die hand van tabel 2.4 kan die mees algemene finansiele ge

biede op grond waarvan die onderwysfinansies op skoolvlak in 

die VSA figureer, soos volg saamgevat word: 

* aankope 

* finansiele rekeningkunde 

* finansiele verslaggewing 

* fisiese fasiliteite 

* kantooradministrasie 

* koste-analise 

* instandhouding 

* terrein en geboue 

* versekering 

* vervoer 

* voedingskemas 

* voorrade 

Aangesien skoolhoofde nie altyd oor die nodige agtergrond en/of 

kennis van finansiele bestuur beskik nie, word daar van tegnie

ke of sisteme gebruik gemaak aan die hand waarvan die indiwidu

ele finansiele gebiede bestuur word (Morphet, 1974:470). Die 
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volgende sisteme is die mees algemene in gebruik (Lipham en 

Hoeh, 197'•: 19). 

* PPBS - Planning-programming-budgeting System (beplanningsge

programmeerde hegrotingsisteem) 

* PERT - Program Evaluation Review Technique (netwerkanalise) 

* CPM Critical Path Method (kritiese koersanalise) 

* MBO - Management by Objectives (doelwitbestuur) 

* MIS - Management Information System (bestuursinligtingsis

teem) 

Dit is veral die laasgenoemde sisteem wat tans hoe prioriteit 

geniet en 'n besondere plek in die indiensopleiding van onder

wysleiers beklee (Bliss, 1983:7). Alhoewel diems in die be

sander en die sisteembfmadering in die algemeen baie nuttig 

vir die finansiele bestuurstaak van die onderwysleier is (dit 

verskaf, onder meer, kwantitatiewe instrumente wat die onder

wysleier kan gebruik om sy behoeftes en doelwitte te bepaal), 

bestaan daar heelwat kritiek daarteen. Finansiele onderwysbe

stuur soos dit tans in die VSA figureer, sal vervolgens kort

liks geevalueer word. 

2.7.2.2 'n Evaluering van finansiele on~sbestuur soos wat 

dit in die VSA figureer 

Die kritiek teen die AmerikaanRe benadering tot finansiele on

derwysbestuur is tweeledig van aard. In die eerste plek vol

doen die sisteembenadering vanuit 'n bestuursoogpunt 
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nie aan bestuurswetmatighede vir doeltreffende bestuur nie. 

Enkele bestuurstake, veral beplanning, word as bestuurswette 

verabsoluteer. Sodoende word tegnieke of instrumente wat in 

werklikheid slegs hulpmiddels in die geval van beplanning, or

ganisering, leidinggewing of beheeruitoefening is, tot finan

siele onderwysbestuur verhef. 

Vanuit 1 n Christelike perspektief gee die sisteembenadering, 

vanwee die meganistiese aard daarvan, ook aanleiding tot kri

tiek. Finansiele onderwysbestuur het te make met mense en is 

dus dinamies van aard. Deur van sisteme gebruik te maak word 

finansiele onderwysbestuur tot waterdigte sisteme gereduseer 

waarbinne die mens meganies moet handel. Sodoende word die 

mens ondergeskik aan die skepping gestel, heers hy nie meer nie 

en word bestuur daardeur 'n neutrale handeling. Die negering 

van die mens is vir die Christelike onderwysleier onaanvaarbaar. 

Hy bly ten alle tye die beheerser van alle sisteme ten einde sy 

doel te verwesenlik: alles tot die ere van God. 

2.7.3 FINANSieLE ONDERWYSBESTUUR IN ENGELAND 

2.7.3.1 Benadering tot finansiele onderwysbestuur 

Onderwysbeheer funksioneer in Engeland op drie vlakke naamlik 

die nasionale (i.e. die Departement van Onderwys en Wetenskap), 

die middel (i.e. die plaaslike owerhede) en die institusione

le (i.e. die skool-) vlak. Met betrekking tot die finansiering 

van die onderwys word die geld ten behoewe van die onderwys 

hoofsaaklik vanuit twee bronne, naamlik die sentrale regering 

en die plaaslike beheerliggame, (Local Education Authorities -

LEAs) voorsien (Barnard, 1984:109). 
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Die LEAs is verantwoordelik vir die oprigting en instandhou

ding van skoolgeboue_, voorsiening van skooltoerusting, beta

ling van salarisse van onderwyse.rs, en so meer. Ongeveer 

20 persent van die totale uitgawes moet uit eie fondse voor

sien word, terwyl die res vanuit die staatskas van die sentra

le owerheid aangevul word (Cunningham, 1980:3). Slegs 'n glo

bale bedrag word aan die plaaslike owerhede toegewys. Die 

LEAs doen self die toewysing ten opsigte van die onderskeie be

hoeftes waarvan onderwys een item vorm. Die subsidies van die 

sentrale regering aan die LEAs word gegrond op 'n bepaalde per

sentasie van die goedgekeurde uitgawes en nie op die totale 

werklike uitgawes nie. Dit impliseer dat die beskikbare gelde 

nie altyd voldoende is om in die behoeftes te voorsien nie 

(Barnard, 1984:119). 

Die prosedure waarvolgens die finansiering van die onderwys 

verloop, sien soos volg daaruit: Elke afsonderlike LEA moet 

jaarliks 'n begroting opstel en aan die tesourie voorHL Die 

opstel van die begroting word grootliks deur programkomitees 

behartig. Laasgenoemde word hoofsaaklik uit plaaslike politic.i 

saamgestel wie se taak dit is om te verseker dat daar aan die 

plaaslike behoeftes (sosiaal sowel as ekonomies) voldoen word 

(Bailey, 1980:12). Skoolhoofde het sitting op die programko

mitees maar aileen in 'n adviserende hoedanigheid met betrek

king tot die globale beplanning ten opsi.gte van die plaaslike 

distrik (Fielder 1982:17). Nadat die begroting opgestel en 

goedgekeur is, begin die LEAs om die fondse na gelang van die 

behoeftes toe te wys. 

Die kontroZ.ering (beheeruitoefening) ten opsigte van die uitbe

talings geskied op skoolvlak en vorm die sleuteltaak van die 

skoolowerhede in die finansieringsprosedure. Die skoolhoof is 
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direk aan die LEAs verantwoording verskuldig vir al die geld 

wat in die skool aangewend word (Cunningham, 1980:5). 

2.7.3.2 'n Evaluering van finansiele onderwysbestuur soos wat 

dit in Engeland figureer 

Beheeruitoefening oor onderwysfondse is in Engeland in 'n mate so 

gesentraliseer dat die toewysing en die aanwending daarvan ui

ters rigied plaasvind. Die onderwysleier (i.e. skoolhoof) het op 

skoolvlak weinig beslissingsruimte en is daar gevolglik van fi

nansiele bestuurshandelinge weinig sprake. Die enigste bestuurs

taak wat werklik aan die skoolhoof toegewys word, is die van 

beheeruitoefening (kontrolering). Geen bestuurstaak kan egter 

geisoleerd plaasvind nie en gevolglik is finansiele onderwysbe

stuur in die Engelse onderwysstelsel 'n blote afskaling daarvan 

tot 'n enkele bestuurstaak, naamlik beheeruitoefening (kontro

lering). 

Om saam te vat: Alhoewel die Engelse literatuur na finansiele 

onderwysbestuur (''finanm:al management of education") verwys, is 

die bestuur van onderwysfinansies in Engeland in sy wese 'n blo

te afhandeling van administratiewe aktiwiteite. Die hantering 

van onderwysfondse is met ander woorde eerder prosesmatig as be

stuursmatig van aard, suiwer taakgeorienteerd wat min geleent

heid aan die skoolhoof bied om te verseker dat onderwysfondse 

voortdurend in ooreenstemming met opvoedings- en onderwyskundige 

doelstellings aangewend word. 
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2. 7. 4 FINANSieLE ONDERI.JYSBESTUUR IN DIE RSA 

2.7.4.1 Die huidige onderwysfinansieringstruktuur in die RSA 

Die huidige organisasiestruktuur van onderwysrinansiering in 

die RSA word in die organogram 2.2 aangebied. 

ORGANOGFW1 2.2 ORGANISASIESTRUKTWR VAN STMTSFINANSIERING VM 

DIE ONDERWYS IN DIE RSA <RGNJ 198l(B) :34) 

Begrotingsbystand aan 
onafhankl ike state wat 
vir eie onderwyspro• 
gramme verantwoorde• 
Hk h 

SENTRAlE REGERING 

Gewone pr imtre 
en sekondAre 
onderwys en 
onderwysers• 
opleiding vir 
Blankes 

hoofsukllk vir Swartes) 
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llit die organogram 2.2 blyk dit dat die onderwysfinansiering

struktuur in die RSA hoogs gesentraliseer is in sover die sen

trale regering die hoofbron van finansiering vir alle staats

voorsiende onderwyskategoriee is. Aan die ander kant is die 

uitvoering van die onderwysprograrrane in 'n groat mate gedesen

traliseer wat die verskeidenheid departemente en owerhede betref 

(RGN, 198l(b):35). Geld vir gewone primere en sekondere onder

wys vir Blankes word regstreeks vanaf die Staatsinkomstefonds 

na die begrotings van die vier provinsiale administrasies oor

geplaas vanwaar dit verder geadministreer word. 

Die bedrag wat aan elke departement of owerheid toegewys word, 

word bereken volgens 'n voorgeskrewe subsidieformule. Die for

mule neem, onder meer, faktore soos die ekonomiese groeikoers, 

die inflasiekoers, die finansiele posisie van die sentrale re

gering, die finansiele behoeftes van die provinsies anders as 

onderwys, rouleerlingtalle en bevolkingsdigtheid in ag, op 

grond waarvan uiteindelik tot 'n beraming van die getalle stan

daardleerlinge gekom \-lOrd (ibid. :37). Die finale toewysing vir 

elke departement of owerheid word op die eenheidskoste (stan

daardbesteding gedeel deur die aantal standaardleerlinge), die 

beraamde getal standaardleerlinge en op 'n prysindeks ten op

sigte van onderwyskostes gegrond (ibid.). 

2.7.4.2 'n Evaluering van finansiele onderwysbestuur soos wat 

dit in die RSA figureer 

Op grond van die gesentraliseerde onderwysfinansieringorganisa

siestruktuur en die gedesentraliseerde implementeringsbeleid 

word die beskikbare onderwysfondse (in elk geval wat Blanke 

provinsiale skole betref) volgens streng departementele voor

skrifte op skoolvlak gehanteer (vgl. die Skoolhandleidings en 
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Handleidings vir Skoolhoofde van die Transvaalse, Kaapse, Na

talse en Vrystaatse Onderwysdepartemente). 

Die bantering van onderwysfondse op skoolvlak is met ander woor

de meerendeels administratief van aard. Weinig beslissingsruim

te word aan die skoolhoof gelaat sodat daar van finansiele on

derwysbestuur as bestuurshandeling min tere8 kom. Slegs geld 

wat op eie inisiatief deur middel van fondsinsamelingsprojekte 

verkry word, bied die geleentheid aan die skoolhoof om bestuurs

matig op te tree. Indien die "nuwe" bedeling verwerklik word 

is dit juis laasgenoemde onderwysfondse (met ander woorde die be

drag wat nie van die Staatsinkomstefonds afkomstig is nie) wat 

fenomenaal gaan toeneem. Dit gaan beslis nuwe eise aan die 

skoolhoof se finansiele bestuursvermoe stel en dit sal sy ver

nuf en inisiatief op die proef stel, 

Om saam te vat: Die beplanning van onderwysbesterling in die RSA 

geskied op die vlak van die sentrale en provinsiale owerhede, 

terwyl die implementering (organisering) daarvan op skoolvlak ge

skied. Die bestuurshandeling van die skoolhoof met betrekking 

tot onderwysfinansies is met ander woorde beperk tot die taak van 

OPganisei'ing. Van die ander bestuurstake, naamlik beplanning, 

leidinggewing en beheeruitoefening kom daar op skoolvlak maar 

weinig ten•g, In die organisering van die finansiele beleid han

del die skoolhoof streng volgens departementele voorskrifte wat 

impliseer dat finansiele onderwysbestuur ook in die RSA eerder 

prosesmatig as bestuursmatig verloop. 

2.7.5 SAMEVATTEND 

Beide die Arnerikaanse en die Engelse benaderings to_t.: finansi

ele onderwysbestuur bevat waardevolle elemente en het positief 
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bygedra om die deelwetenskap uit te bou. In albei gevalle word 

die bestuurshandelinge egter nie in al sy konseklvensies deurge

trek nie, maar word fasette daarvan verabsoluteer. In die VSA 

is dit veral die beplanningstaak wat oorbeklemtoon word, terwyl 

die taak van beheeruitoefening in Engeland verhef word tot 'n 

bestuursaangeleentheid. Wat die RSA betref, word finansiiHe on

derwysbestuur tot die enkele bestuurstaak van organisering ge

reduseer en voldoen dit ook nie aan die vereistes van bestuur 

as 'n ree lbare han de ling nie. 

Getrou aan die benadering wat vir hierdie navorsing gekies is 

(vgl. 1.6.3), sal gepoog word om die waarheidsmomente uit die 

oorsese benaderings te haal en dit by die eielandse praktyk te 

integreer. Daaropvolgend sal gepoog word om tot 'n eie sien-

ing van finansiele onderwysbestuur te kom waarin al die bestuurs

take interafhanklik funksioneer. 

2.8 DIE AARD~ WESE EN TERREIN VAN FINANSitLE ONDERWYSBESTUUR 

2.8.1 DIE AARD EN WESE VAN FINANSieLE ONDERt-lYSBESTUUR 

Uit die navorsing tot dusver blyk dit dat wat die Engelse termi

nologie betref, die begrippe fi.nansiele onderwysadministrasie 

("school business administration") en finansiele onderwysbestuur 

("school business management") as ekwivalente begrippe gebruik 

word. Beide het as eerste taak die aanwending van onderwysfond

se ten einde die verwesenliking van onderwysdoelstellings te be

vorder. 

\.Jat die Afrikaanse terminologie betref, is daar reeds duidelik 

gestel dat sowel finansiele onderwysadministrasie as finansi

ele onderwysbestuur elkeen 'n entiteit in eie reg is wat afson-
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derlik hydra tot die hereiking van onderwysdoels tellings (vgl. 

l.6.l1 en 1.6.5). Finansiele onderwysbestuur gaan in die eerstl' 

plek om die opweeg van die finansiele hehoeftes (laasgenoemde 

na aanleiding van die onderwysdoelstellings) teen die beskik

hare onderwysfondse. Bestuursmatig beskou, moet die onderwys

fondse he plan, georganiseer en beheer ~<'ord. Die bes tuur van 

die onderwysfondse vind terselfdertyd ook binne 'n administra

tiewe dimensie plaas (vgl. 1.6.4). Die voorsiening van onder

wys finansies geskied naaml ik vanui t die makrovlak (i.e. struk

turele administrasie), die besteding daarvan word gedoen aan 

die hand van bepaalde wetgewing (i.e. funksionele administrasie) 

en laastens word die aanwending gerugsteun deur administratiewe 

of roetinewerk. Om saam te vat: die bantering van onderwysfi

nansies vereis sowel 'n bepaalde adminis trasie as eiesoortige 

bestuurshandelinge. 

Finansiele onderwysbestuur het verder te make met sowel mense 

(leerlinge, personeel en die gemeenskap) as met dinge (gehoue, 

toerustig, voorrade, hulpmiddels en so meer). Die finansiele 

bestuurstaak van die skoolhoof kan dus nie van die res van die 

skoolaktiwiteite en bestuurshandelinge geskei word tne (Van der 

Westhuizen, 1984:173), aangesien dit in 'n bepaalde l>isselwer

king daarmee staan. Finansiele onderwysbestuur is 'n funksie 

wat die organisasieklimaat moet stimuleer ten einde doeltref

fende onderwys te verseker en dit het op sigself geen bestaans

reg nie. Die wa'lrdc daarvan kan aileen na aanleiding van on

derwysresultate geevalueer word (Casey, 1964:4). 

2. 8. 2 DIE TERRE IN VAN FlNANSieLE ONDERWYSBES11JUR 

Navorsing het verder aan die lig gebring dat die hantering van 

onderwysfinansies binne sekere kategoriee of gebiede plaasvind. 
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Hierdie gebiede (bekend as finansiele gebiede), waaronder die 

begroting, versekering, vervoer, rekenkundige prosedure, en so 

meerressorteer (vgl. 2. 7.2.1.3), vorm in die geheel die terrein 

van finansiele onderwysbestuur. 

Verskillend van die siening in die VSA dat die finansiele ge

biede as ad~hoc-gebiede beskou wat afsonderlik bestuur word, 

word daar in hierdie navorsing van die standpunt uitgegaan dat 

die finansiele gebiede korrelatief en interafhanklik is en in 

die geheel met die bestuurshandeling geintegreerd is. Verder 

vertoon sekere finansiele gebiede 'n sterker band met die finan

siele beplanningstaak van die skoolhoof, ander weer met die or

ganiseringstaak, sommige met die taak van leidinggewing en nog 

ander met die taak van beheeruitoefening. 

Vervolgens sal die finansiele gebiede wat die beduidendste kor

relasie met die onderskeie bestuurstake vonn, kortliks toegelig 

word. 

2.8.2.1 Die begroting 

Die begroting is in werklikheid die primere finansiele beplan

ningsinstrument vir die toekomstige onderwysprogram (Gorton, 

1976:123). Uitgawes ten opsigte van items soos verbruikbare 

voorrade (skryfbehoeftes, onderwysmedia, rekenaar-sagtewaTe, 

sporttoerusting en so meer), kapitale ui tgawes, instandhoudings

koste, vervoerkostes en alle administratiewe uitgawes, asook 

die moontlike inkomste waarteen die uitgawes verreken kan word, 

moet sorgvuldig ontleed en bepZan word. Volgens De \Jet 

(1981:50-52) moet beplanning geskied aan die hand van besluit

nemingshandelinge, gegrond wees op opvoedingsdoelstellings en 

doelwitte, terwyl probleme sover moontlik geantisipeer moet 
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word (vgl. 3.2.2). 

2. 8. 2. 2 Finansiele rekeni ngkunde 

Nadat die begroting beplan en goedgekeur is, moet rlit geimple

menteer en die aanwending van die gcstemde fondse ooreenkoms

tig bepaalde rekeningkundige beginsels geadminis treer word 

(Morphet, 1974:480). Finansiele rekeningkunde is die skrifte

like rekordhouding (vaslegging) van alle geldvloei (Burrup, 

1962:280) en maak as sodanig die organiseYing van die begroting 

ooreenkoms~g bestuursbeginsels moontlik. Hiervolgcns heskou 

is finansiele rekeningkunde nie 1 n geisoleerde gebeure n1e, 

maar is dit 'n integrerende deel van die bestuurshandeling, 

Aangesien die finansiele rekeningkunde 1n. 'n groot mate deur 

die nie-professionele personeel (resp. die administratiewe per

soneel) behartig word, sal die hele aangeleentheid van kantoor

administrasie 'n belangrike komponent van die finansiele orga

nisering wees. 

2.8.2.3 Finansiele verslaggewing 

Ten einde die begroting te implementeer en te organiseer, moet 

die skoolhoof mense lei, aktiveer en toesien dat daar behoor

like kommunikering is en so meer. Die finansiele Zeitb:nggeun:na 

kom dus hier sterk na vore en vir die doel is finansiele ver-

slae tot groot nut (Campbell, 1977: 148). Eenvoudige mnar be

troubare finansiele verslae stel nie aileen onderwysowerhede en 

-beplanners in staat om sinvol te beplan nie, maar dit dra ook 

daartoe by om 'n positiewe gesindheid teenoor die onderwys by 

die gemeenskap aan te wakker. Op die wyse word die finansicle 

ondersteuning vanuit die nie-owerheidsektor verseker (Jordan, 
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1969:326). 

2.8.2.4 Koste-ontleding 

Elke finansiele handeling in die opvoedingsprogram moet even

tueel ontleed en geevalueer word (Casey, 1964:5). BeheeY' moet 

uitgeoefen word oor alle geld wat bestee word, nie aileen om 

te verseker dat dit in ooreenstemming met die amptelike begro

ting geskied nie, maar ook om die bydrae van elke begrotings

item tot die opvoedings- en onderwysprogram reg te beoordeel. 

Beheeruitoefening is egter meer as kontrole tydens die oudite

ring aan die einde van die finansiele jaar. Dit veronderstel 

kontinue evaluering van uitgawes na aanleiding van die opvoe

dingswaarde daarvan (Morphet, 1974:483). 

2.8.2.5 Samevattend 

In die loop van die uiteensetting van die terrein van finansi

ele onderwysbestuur het dit geblyk dat daar drie kategoriee 

finansiele begrippe onderskei kan word, te wete finansiele ge

biede, begrotingsitems en ondersteunende administratiewe diens

te. Tabel 2.5 lig hierdie kategoriee verder met voorbeelde toe. 

lABEL 2.5 'N KATEGORISERING VM DIE TERREIN VAN FINANSI~l£ ON

DERWYSBESTI.JUR 

FINANSieLE GEBIEDE 

Die begroting 

Rekeningkunde 

Verslaggewing 

Koste-ontleding 
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BEGROTINGSITEMS 

Verbruikbare 
voorrade 

Kapitale uitgawes 

lnstandhouding 

Vervangingskostes 

ADMINISTRATIEWE DfENSTE 

Aankoopbeheer 

Voorraadbeheer 

Versekering 

Vervoer 

Koshuisadministrasie 



Die verskillende finansiele kategoriee soos uiteengesit in ta

bel 2.5 figurcer egter nie geisoleerd nie, maar is in voortdu

rende wisselwerking met mekaar. Anders gestel: Die verskil

lende finansiele kategoriee is interafhanklik en wedersyds in

klusief en vorm slegs in hulle geintegreerde geheel die enti

teit: finansiele onderwysbestuur. 

Uit die voorafgaande besprekings het dit geblyk dat die finan

siele gebiede bepaalde assosiasies met bepaalde bestuurstake 

vorm. Sodanige assosiasies sal egter verskil van onderwysstel

sel, kultuurgroep, skooltipe en so meer, hoofsaaklik as gevolg 

van die indiwiduele aard daarvan daar verskillende konnotasies 

aan finansiele begrippe soos begroting, versekering, voedingske

mas, belegging, fisiese fasiliteite, verbruikbare voorrade en 

so meer geheg word. 

Teen die agtergrond van die Suid-Afrikaanse subonderwysstelsel 

vir Blankes (soos dit in die loop van hierdie hoofstuk na vore 

gekom het), kan die volgende assosiasies van finansiele gebiede 

met bestuurstake geidentifiseer word (vgl. 2.8.2): 

TABEL 2.6 DIE HOOFBESTUURSTAKE MET OOREENSTEMMENDE FINANSI~LE 
ONDERWYSKATEGORIE 

BESTUURSTAAK 

Be planning 

Organisering 

Leidinggewing 

Beheeruitoefening 

KORRELATIEWE FINANSieLE GEI:IIED 

Begroting 

Kantooradministrasie en finansi
ele rekeningkunde 

Finansiele verslaggewing 

Koste-ontleding 
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Alhoewel die korrelasies soos in tabel 2.6 uiteengesit, seker

lik nie die enigstes is nie, is dit egter die mees pertinente 

en kan die betrokke finansiele gebiede beskou word as die wat 

die optimum hydra om die bestuurshandelinge (beplanning, orga

nisering, leidinggewing en beheeruitoefening) te rugsteun. 

Hierdie finansiele gebiede sal dan ook in die betrokke hoofstuk

ke (resp. hoofstukke 3 tot 6) sterker as die minder toepaslike 

finansiele gebiede uitgelig word. 

2.9 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In 'n poging om 'n perspektief op die verhouding tussen die on

derwys en die ekonomie te verkry, het dit geblyk dat finansie

ring 'n delikate komponent van sodanige skakeling of wisselwer

king vorm. Vanuit 'n makrowerklikheidsperspektief is aangetoon 

dat finansiering bepaalde implikasies vir die onderwys inhou. 

Sodanige implikasies sluit onder meer in dat 'n belegging in 

onderwys wel regverdigbaar is, dat die staat wel kan en moet 

hydra tot onderwysbesteding, dat die beskikbare fondse vir ge

lyke onderwysgeleenthede in die RSA ontoereikend is en dat doel

bewuste pogings aangewend sal moet word om skoolhoofde weten

skaplik te skool in die hantering van die beperkte middele. 

Daar is voorts gepoog om duidelikheid met betrekking tot die 

heersende terminologie ten opsigte van finansiele onderwysbe

stuur te verkry. Terselfdertyd is 'n oorsig gegee van die toe

passing van sowel finansiele onderwysbestuur in die RSA as in 

die VSA en Engeland. 

Ten slotte is die aard en wese van finansiele onderwysbestuur 

gepeil en die terrein daarvan afgebaken. Standpunt is ook in

geneem met betrekking tot die gedeelte van die terrein van 
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finansiele onderwysbestuur wat in hierdie navorsing onder die 

soeklig sal kom. 

In die volgende hoofstuk sal die eerste bestuurstaak, naamlik 

beplanning, onder die loep geneem word. Nadat daar eers 'n 

uiteensetting van die teorie van beplanning gegee is, sal aan

getoon word hoe dit binne finansiele onderwysbestuur via die 

begroting vergestalt word. 
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3. BEPLANNING AS FINANSitLE BESTIJURSTMK Vft.l DIE SKOOLHOOF 

3.1 INLEIDING 

Daar is vroeer reeds aangetoon dat finansiele onderwysbestuur 

die uitvoering van bestuurshandelinge (resp. reelbare take) is 

ten einde onderwys effektief te laat realiseer (vgl. 1.6.5). 

Die onderwysbestuurstake is verder geklassifiseer in hooftake, 

naamlik beplanning, organisering, leidinggewing en beheeruitoe

fening. Elkeen van die hooftake is weer saamgestel uit verskeie 

subtake (vgl. 1.6.3.3). 

In hierdie hoofstuk sal die eerste hooftaak, naamlik beplanning 

onder die soeklig kom. Ten aanvang sal uie teorie van beplan

ning beskryf word. Nadat die subtake van beplanning geidenti

fiseer is, sal dit afsonderlik omskryf word. Daarna sal beplan

ning as bestuurstaak in sy geheel teen die agtergrond van die 

voorveronderstellings geevalueer word. 

In die tweede gedeelte van die hoofstuk sal die teorie van be

planning op die onderwyssituasie toegepas word. Die aandag sal 

uitsluitlik op die beplanning van die finansies op skoolvlak ge

vestig word. Terselfdertyd sal aangetoon word hoe elke subtaak 

hydra om die onderwysfondse so te beplan dat die moontlikheid 

van effektiewe onderwys optimaal geskep word. 

82 



3.2 BEPLANNING AS ONDERWYSBESTUURSTAAK 

3.2. I WAT IS REPLANNING? 

Vanui t 'n bestuursperspektief kan beplanning hr~skou word as 

daardie werk wat die hestuurd('r (i.e. skoolhonf) verri.g ten ein

de toekomstige optrede vooraf te bepaal (Allen, 1964:97). 

Koontz en O'Donnell (1964:35) beskou beplanninl!, ns 'n keuse wal 

die hestuurder moet maak uit die verskillende alternatiewe doel

stellings, beleidformulerings, prosedures en programme, terwyl 

Gannon (1977:442) sowel as Hodgetts (19775:581) dit interpreteer 

as die bepaling van doelstellings en die wyse waarop die doel

stellings bereik kan word. Uit bogenoemde definisies kan be

paalde kenmerke van beplanning afgelei word, naamlik dat dit 'n 

vo01:uitskatting is van verwagte uitkomste, dat dit heslui.tne

ming op 'n hoe vlak verg en dat dit gepaard gMm met risiko's. 

Replanning kan tereg beskou word as die grond~lag vir sukses-

volle bestuursoptrede. 'n Plan is die prosedure wat die he-

stuurder van voornemPns is om te volg en heval besonderhede van 

wat bereik moet word en hoe dit bereik kan wo•d. Die leier 

(resp. skoolhoof) wat nie beplan nie, sal proldeme oplos soos 

hulle voorkom en geleenthede henut wanneer hu lle hul voordoen. 

Hierdie metode kan moontlik werk, maar d1t ve• g 'n huitengewo

ne bekwame indiwidu wat elke si.tuasie meesterl ik kan hanteer. 

Selfs al sou 'n persoon met die nodige meesterlike bestuurstn

lente gevind word, sal hy mettertyd uit.vind dnt nl die besluite 

te veel en te kompleks word vir een persoon om te hanteer. Die 

al ternatief vir hierdie opportunistiese bes tuors tegniek is om 

vooruit te beplan. Sodoende kan die toekoms heter heheers word 
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en kan die risikofaktor in 'n mate verminder word. 

Om te beplan impliseer dat die beskikbare gege\.rens geanaliseer, 

alternatiewe teen mekaar opgeweeg, potensiele probleemareas ge

identifiseer en weldeurdagte besluite met betrekking tot die 

toekoms geneem word (Allen, 1964:99). Daar word vooruit besluit 

wat en hoe dit gedoen gaan word, onder watter omstandighede en 

wat benodig word om dit te bereik. Omdat daar beplan word, 

word die risiko van 'n oorhaastige besluitneming met moontlike 

nadelige gevolge vermy. 

Die geintegreerde en gekoordineerde grondslag waarop beplanning 

plaasvind, hou die voordeel in dat hesluitneming nie die uit

sluitlike taak van die bestuurder is nie en dat die druk op hom 

daardeur aansienlik verlig \vord. 

Ten slotte maak beplanning die optimum benutting van mannekrag, 

toerusting en alle fasiliteite moontlik. 

Na aanleiding van die besinning oor die aard van heplanning, 

kan bepaalde aktiwiteite in die loop van die beplanningsprose

dure geidentifiseer word. Allen (1964:97) onderskei die vol

gende handelinge ten opsigte van beplanning: 

* vooruitskatting 

* doelwitformulering 

* programopstelling 

* skedulering 

* begroting 

* vasstelling van prosedures 

* beleidsformulering 
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terwyl De Wet {1981 :50-52) drie Hktiwiteite id~ntifiseer, 

naamlik besluitneming, die hepaling van doelstellings en pro

bleernidentifisering en -oplossing. V:m der i~rsthuizen 

(1984:177) sluit by die voorga;~nde onderskeidings aan deur die 

volgende beplanningsfasette te analiseer: 

* bepaling van doelstellings 

* doelwitformulering 

* besluitneming 

* implementering van besluite 

* probleemoplossing 

Op grond van bogenoemde analises k;m die volgf'nde komponente 

wat die uiteindelike struktuur van die beplan1•ingsprosedure vorm, 

afgelei word: 

* die bepaling van doelstellings en doelwitt" 

* beleids formulering 

* besluitneming 

* probleemanalise 

Met die wete dat die komponente van beplannin" altyd geinte

greerd voorkorn en nie geskei kan word nie, sa I di t vir <tkade

miese doeleindes vervolgens afsonderlik onder die loep geneem 

word met die doel om die grondslag te bepaal "ir die toepassing 

daarvan op die onderwyssituasie. 

3.2.2 DIE SUBTAKE VAN BEPLANNING 

Beplanning vind sy vertrekpunt in die hepalitH~ van doelstellings. 
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Trouens, 'n plan sonder 'n doel is ondenkbaar. Sommige skry

wers wil so ver gaan om neplanning gelyk te stel aan doelstel

lings. So poneer Kohn (1977:Jq): 

"Plcmning is a major clu.<~ter of activities in the manag

ing process and comn:sts of fo1'7Tlu.lating object1:ves and de

ciding the action to be taken to achieve them." 

Alhoewel doelstellings nie die alfa en die omega van beplanning 

is nie, moet die waarde van die formulering van doelstellings 

nie onderskat word nie. Gorton (1980:38) vat die belangrikheid 

van onderwysdoelstellings goed saam: 

, the dEvelopment and evaluat1:on of (school) objectives 

may Vel'lj ;Jell be the mo.g t important task 1Jhich the admini

strator ccm perfo1'771, a1:nce t:he objectives chart the direc

tions that education .ghould take in a school." 

Daar kan volstaan word deur te beweer dat, in perspektief be

skou, doelstellings beskryf kan word as 'n idealisering van die 

eindresultaat wat bereik wil word waarvan die ventaamste funk

sie die verskaffing van riglyne, motivering en rede vir optre

de vir die indhviduele lede sowel as groepe van die betrokke 

instansie is. 

Nadat die doelstellings geformuleer is• moet dit geko5rdineer 

word ten einde oorvleueling en konflikte te vermy. Ten einde 

struktuur aan die doelstellings binne die beplanningsprosedure 

te verleen, kan dit gekategoriseer word. De \~et ( 1981 :50) on

derskei tussen strategiese en operatiewe doelstellings. Eers

genoemde sou dan verwys na die oorkoepelende doelstellings vir 

die onderneming in sy geheel, terwyl laasgenoemde die doelstel-
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lings van die onderskeie onderafdclings is. Dit impliseer dat 

die operatiewe doelstellings ondergeskik aan die strategiese 

doelstellings gestel is en daarom op 'n kontinu grondilag ge

evalueer behoort te word ten einde te bepaal of dit in harmo

nic met strategiese doelstellings beweeg. 

Gorton (1980:49-50) verdeel doelstellings in indiwiduele, groep 

en programdoelstellings. Die Ieier (i.e. skoolhoof) moet daar

op ingestel wees om doelstellings af te haken, te koordineer en 

so presies te formuleer dat daar geen ruimte vir foutiewe kom

munikering bestaan nie. 

Koontz en O'Donnell ( 1964: 105-106) gehruik kwantifiseerbaarheid 

as maatstaf om doelstellings in twee kategoriee te verdeel. 

Kwantifiseerbare doelstellings is daardie doelstellings wat 

meetbaar is en gevolglik positiewe beplanning moontlik maak, 

byvoorbeeld 100 persent van die leerlinge moet matriek slaag 

met 4 onderskeidings in \Hskunde, of R5 000 moet met behulp van 

'n kermis ingesamel word. Nie-kwantifiseerbare doelstellings 

is moeilik meetbaar, byvoorbeeld die verhoging van die leerlinge 

se moreel. Laasgenoemde doelstellings kan wel 'n kwantifiseer

bare karakter verkry deur dit te korreleer met 'n kwantifiseer

bare item. So kan leerlingafwesigheid {kwantifiseerbaar) by

voorbeeld gckorreleer word met leerlingmoreel (nie-kwantifiseer

baar). lndten die afwesigheidsyfer dus met 50 persent sou ver

beter na aanleiding van 'n projek wat as doelstelling het die 

verboging van die leerlingmoreel, verskaf di t 'n meetbare kri

terium. Op die wyse kan vae en algemene doelstellings van po

sitiewe betekenis vir beplanning gemaak word. 

'n Alternatief is om doelstellings met programme wat kwantita

tief van aard is te korreleer. Doelstellings wat nie kwantifi-
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seerbaar is nie kan aangewend word as spesi fieke mikpunte 

waarvan die verwesenliking verifieerbaar is. Sodoende gee dit 

'n reele karakter aan pogings om die doelstellings te bereik 

en word dit meer definitief, byvoorbeeld om die leerlingmoreel 

te verhoog (doelstelling) kan 'n program gevolg word waarvolgens 

alle klasse wat 100 persent teenwoordig is vir 'n bepaalde tyd

perk, 'n toekenning ontvang (O'Donnell, 1963:16). 

Ten slotte kan gelet word op enkele vereistes wat aan doelstel

lings en doelwitte gestel word om as riglyne vir optrede te 
• dien. Kahn (1977:46) en Drucker (1954:244) identifiseer die 

volgende vereistes: 

* Doelstellings moet begryp word 

Mense neig om dit wat bulle nie ten volle verstaan nie te 

wantrou of 'n gebrek aan entoesiasme ten opsigte daarvan 

te openbaar. 

* Doelstellings moet spesifiek wees 

Effektiewe beplanning word verkry wanneer elke indiwiduele 

lid van die onderneming presies weet na watter eindpunt toe 

om te werk, aangesien dit 'n aanduiding is van watter pro

gramme ontwikkel moet word, die tipe bronne wat benodig word, 

moon tlike risiko' s wat verwag kan word en die beoogde resul

tate. 

* Doelstellings moet aanvaarbaar wees 
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is met die uitvoering daarvan aktief by die formulering be-



trek word. Saam met die vereiste van begrip van die doel

stellings, is deelname die beste waarborg vir aanvaarding 

en lojaliteit. 

* Doelstellings moet uitvoerbaar wees 

Dit is belangrik dat doelstellings konkreet geformuleer sal 

word. Die beginsel van kwantifiseerbaarheid kan 'n belang

rike bydrae lewer in die strewe om doelstellings realiseer

baar te maak. 

3.2.2.2 Die formulering van beleid 

Beleidsformulering is die handeling van beplanning wat volg op 

die bepali.ng van die doelstellings en doelwitte. Doelstelli.ngs 

is gedefinieer as 'n duidelike omskrywing van die toekomst:ige 

verlangde resultate (vgl. 3.2.2.1). Beleidsformulering vloei 

voort uit doelstellings en is terselfdertyd 'n baie fyner pre

sisering van laasgenoemde. In sy wese is beleid 'n bevel van

a£ die hoogste gesagstruktuur om op 'n voorgeskrewe wyse te 

handel. Beleid spel in werklikheid nie die eindresultaat uit 

nie, maar wel die wyse om dit te bereik (Allen, 1964:157). 

Volgens Reynders (1963:15) dien die doelstellings en doelwitte 

as 'n gids vir die ops tel van di.e beleid en word die doehvitte 

in die beleid WE'erspieel. Die eerste stap in die beplannings

prosedure behoort die vasstelling van die doelstellings te wees 

en onmiddellik daarna moet die beleid, as 'n logiese uitvloei

sel van eersgenoemde, uitgestippel te word. Terry (1968:216) 

gee steun aan hierdie gedagte as hy beweer dat beleid die ver

gestalting van die doelstellings is. Die beleid omskryf die 

doelstellings in terme waardeur dit vir elke indhJiduele lid 

van die onderneming betekenis verleen. 
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Verskeie pogings om beleid funksioneel te omskryf, kom in die 

literatuur voor. Goetz (1968:214), byvoorbeeld, beskou beleid 

as 'n toegepaste, allesomvattende gids wat die grense en rig

ting bepaal waarbinne bestuursoptrede moet funksioneer ten ein

de die verlangde eindresultate te behaal. Beleid is met ander 

woorde 'n weergawe van die bestuur se toekomstige neigings, be

skryf die arena waarbinne besluite geneem word, hoewel dit nooit 

die besluit self deurgee nie. Reynders (1963:15) definieer 

beleid as 'n vooruitbepaalde gedragslyn wat die bree riglyne of 

reels bepaal waarvolgens gehandel behoort te word. Dit dien as 

gids om rigting aan die optrede van die bestuur te gee tydens 

die neem van besluite. As sodanig is beleid inherent aan be

planning. Allen ( 1964: 155) omskryf op sy beurt beleid as 'n 

besluit of reeks besluite wat op die hoogste hierargiese gesags

vlak geneem word en wat 'n kontinu karakter vertoon. Dit be

hels dus besluite wat op herhalende probleme en vraagstukke be

trekking het. Beleid rig met ander woorde die gesagsleier om 

volgens 'n voorgeskrewe wyse elke probleemsituasie te hanteer. 

Op grond van voorgaande stellings in verband met beleid kan tot 

die gevolgtrekking geraak word dat beleid die gesanksioneerde, 

rigtingaanduidende weg is wat gevolg moet word ten einde die 

voorafbepaalde doelstellings en doelwitte te bereik. Beleids

formulering behels dus die handeling om die grense en rigting

wysers vir verdere beplanning te bepaal. 

Deur die ontleding van beplanning blyk dit dat daar struktuur 

aan die beleidsfaset verleen word deur dit in bepaalde katego

riee in te deel. Beleid kan onder meer geklassifiseer word op 

grond van die aard daarvan, die doel, moontlike toepassings, 

onderwerp, bron, mate van invloed, funksie, tempo of bestuurs

vlak (Gorton, 1980:51). Indien die bron byvoorbeeld as krite-
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rium gehruik word, kan daar tussen ckl'ternc en interne belcid 

onderskei word. Eersgcnoemde sluit ;~l die as!'cktP in 1,•at te 

make het met die heheer van die kragte huite die skool om by

voorbeeld die owerheid, ondcrwysersverenigingc: en onderwysra

de, terwyl laasgcnoemde vertolk word as die lwleid tvat voort

vloei uit die interne bestuur. Indien die be·:tuursv]nk as kri.

terium gebruik word, kan beleid geformuleer ~~nrd op die hoog

ste bestuursvlak, middelhestnursvlak of laerhr>stuursvlak. 

Volgens Terry (1968:217-218) is die mecs logi•·se faktor wnar

volgens beleid gcklassifiseer kan word die bctrokkc funksie 

wat verrig word. In onderwysterme impliseer di t die formule

ring van 'n afsonderlike bcleid vir onder meer die onderrig, 

sport, kultuur, personeel en finansies. 

Vir die formulering en toepassing van beleid '·•ord verskeie ver

eistes of riglyne uitgelig as voorvereistes vir sukscsvolle be

planning. Allen (1964:159) stel buigsaamhcid, stiptelikheid en 

kommunikasie voor as voorwaardes vir beleidsformulering, terv1yl 

Koontz en O'Donnell (196L,:I7l,-J75) konsekwent'•eid, duidelikheid, 

onderrigbaarheid, kontroleerbaarheid en buigs:1amheid as goeie 

riglyne beskou. Aa.nvullend tot voorgaande kan di.e volgcnde ook 

by die lys van riglyne vir die formulering Will beleid gevoeg 

word (vgl. Bridges. 1967:54): 

* 'n BeJeid moet op feite gegrond wees en ni" op persoonlike 

voorgevoelens of opportunis tiese bes 1 ui te nie. 

* 

* 

'n Beleid moet ruimte laat vir interpretasie en hoef nie 

prosedure in fyn besonderhede uit te sp<?l nie. 

'n Beleid moet voldoen aan eksterne faktor<' soos wette en 
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gemeenskap!'eise. 

Ten slotte moet elke beleid voortdurend geevalueer word. Has

sie (1964:54) is die mening toegedaan dat beleid verouder raak 

en daarom moet dit van tyd tot tyd herwaardeer, herbelyn, her

formuleer en in lyn met heersende om!'tandighede gebring word. 

Oit is sinvol om argumente vir en teen die bestaande beleid te 

versamel, dit te analiseer en uiteindelik op so 'n onpartydige 

wyse as moontlik te beoordeel. Langs die weg kan vasgestel 

word of die beleid en die praktiese toepassing daarvan nie 

moontlik in konflik met mekaar is nie, asook of die beleid met 

die doelstellings en doelwitte korreleer. 

3.2.2.3 Probleemanalise 

Probleemanalise as 'n subtaak van beplanning behels twee hande

linge. Die eerste daarvan is om die probleem te identifiseer, 

ook om potensiele probleme te identifiseer en te antisipeer 

(Gorton, 1980:47). 

Nadat die prob Ierne geidentifiseer is, is die daaropvolgende han

de ling om dit op te los. Die wyse waarop probleme opgelos word, 

word bepaal deur die aard van die probleem en die besondere ag

tergrondsfaktore. Probleme wissel onder meer in dringendheid, 

intensiteit en omvang. Sommige probleme is van so 'n aard dat 

dit die onmiddellike aandag van die leier (resp. onderwysleier) 

vereis, terwyl ander die geleentheid hied om dit trapsgewys te 

ontleed en alternatiewe oplossings daarvoor teen mekaar op te 

weeg. nit gebeur ook dat sommige probleme herhaaldelik voorkom, 

terwyl ander slegs eenmalig van nard is (Oe \.Jet, 1981 :52). 

Daar bestaan verskeie riglyne vir die oplossing van probleme. 
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Newman (1963:62-65), hied die volgende moontlike wyses van op

trede vir die oplossing van probleme aan: 

* deur optrede uit te stel, kan sommige probl.eme verdwyn ter

wyl daar oor ander rustig besin kan word; 

* alternatiewe oplossings moet gesoek word sonder om te aan

vaar dat die eerste oplossing die enigste of noodwendig die 

korrekte een is; 

* die oplossings van soortgelyke probleme in die verlede kan 

as voorbeelde gebruik word; 

* die menings van kenners van binne sowel as buite die onder

neming kan daaroor verkry word; 

* indien nie een van die alternatiewe oplossings 'n presiese 

oplossing blyk te wees nie, kan die probeer-en-·tref-metode 

gebruik word. 

Kohn (1977:163-165) vul bogenoemde riglyne vir die oplossing 

van probleme soos volg aan: 

* probleme moet geantisipeer word en daar moet nie gewag word 

totdat hulle eers manifesteer nie; 

* die maksimum inligting met betrekking tot die oorsake, aard 

en felheid van die probleem moet verkry word in plaas van 

oorhaastige besluite te neem; 

* evalueer die voor- en nadele van elke alternatiewe oplossing; 

en 
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* elke oplossing moet met groot omsigtigheid geimplementeer 

word en op 'n kontinu grondslag geevalueer word ten einde 

soortgelyke problen~ in die toekoms te hanteer. 

Nadat probleme geidentifiseer is, moet doelstellings opnuut ge

formuleer, besluite geneem, georganiseer, geinisieer, gekommuni

keer, gemotiveer, gekoordineer, gedelegeer en uiteindelik weer 

geevalueer word (Gorton, 1980:62). 

Uit voorgaande is dit duidelik dat probleemanalise - wat saam

gestel is uit die twee komponente, naamlik probleemidentifise

ring en probleemoplossing - inherent deel vorm van die beplan

ningstaak en derhalwe nie as 'n geisoleerde funksie beskou moet 

word nie. Om tot die finale probleemoplossing te kom, sal al 

die handelinge weer opnuut uitgevoer moet word. Dit impliseer 

dat die bestuurder weer moet: 

* 
* 
* 
* 

beplan 

organiseer 

leiding gee en 

beheer uitoefen. 

3.2.2.4 Besluitneming 

Die besluitnemingshandeling is vanaf die oomblik dat beplanning 

'n aanvang neem, in werking. Om doelstellings te formuleer, be

leid te bepaal en probleme te kan oplos, moet daar besluite 

daartoe geneem word. Besluitneming kan nie tot 'n bepaalde fa

set of stadium van beplanning beperk word nie, maar vorm in 

werklikheid die kern van beplanning. Besluitnerning is onlos

maaklik met al die handelinge van bestuur verweef en kan gevolg

lik vir akademiese doeleindes onderskei word maar nooit as 'n 
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geisoleerde handeJing beskou word nie (Oe Wet, 1981 :51). 

Hoewel besluitneming in verskillende stadia van beplanning in 

werking gaan, openbaar dit 'n tipiese patroon wat dit onderskei 

van ander bestuurshandelinge. Hodgetts (1975:224) definieer be

sluitneming as 

, choosing .from al-ternatives 11
, 

terwyl Gannon (1977:302) dit beskryf as 

, the sel-ection of one al-ternati~>e from various al-ter-

natives of courses of action that C(m be pursued." 

Die algemene konnotasie wat aan besluitneming gegee word, blyk 

te wees die doen van kcuses tussen alternatiewe aksieplanne. 

Die bepaling en opweeg van alternatiewe oplossings speel 'n 

strategiese rol in die besluitnemingshandeling. Koontz en 

O'Donnell (1964:135) beweer dat indien alternatiewe oplossings 

nie oorweeg word nie, die leier (i.e. die skoolhoof) nie oor

tuig kan wees dat die besluit wat geneem word, die beste is nie. 

Besluitnerning is effektief wanneer die skoolhoof daardie alter

natief geselekteer het wat die optimum hydra tot die verwesen

liking van die doelwitte. 

In die selektering van die gepaste alternatief meet veral aan

dag aan daardie faktore gegee word wat bepcrkend of strategies 

vertoon met betrekking tot die betrokke besluit. Op elke be

sluitnerningsvlak is daar altyd faktore wat beperkend of strate

gies is ten opsigte van die bereiking van die doelwitte. So 

sal daar byvoorbeeld in die geval van 'n motor wat sonder brand-
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stof gaan staan die gebrek aan brandstof die beperkende fak

tor wees. Wat besluitneming betref, is die ontdekking van die 

beperkende of strategiese faktore nie altyd so voor die hand 

liggend nie. Dit is onder meer daaraan toe te skryf dat ekono

miese faktore dikwels onvoorspelbaar is en dat mense en hulle 

reaksies so kompleks is (Koontz en O'Donnell, 1964:136). 

Die beperkende faktore kan ook van situasie tot situasie wissel. 

'n Faktor wat in die een situasie onbeduidend was, kan geduren

de 1 n volgende soortgelyke besluitnemingshandeling 'n beperken

de karakter openbaar. Tydens fondsinsamelingsveldtogte kan die 

een skool byvoorbeeld weerstand van die ouers ondervind, terwyl 

'n ander skool honderd persent op die ouers se samewerking kan 

staat maak (Jordan, 1969:17). Wat egter ook aldie omstandig

hede mag wees, die ontdekking van die beperkende (resp. Strate

giese) faktore le ten grondslag aan die keuse van die regte al

ternatief en as sodanig ten grondslag aan die wese van beplan

ning. 

Bernard (1981:22) onderskei die volgende stappe in die neem van 

besluite: 

* erken, definieer en bepaal die behoeftes; 

* ontleed en analiseer die behoeftes; 

* die vasstelling van kriteria vir 'n plan van optrede; 

* formuleer maniere waarvolgens die behoefte opgelos kan word; 

en 

* stel minstens een metode op die proef, 
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terwyl Hodgetts (1975:225) die volgende stadi:l identifiseer: 

* die identifisering van die probleem: 

* die diagnosering van die situasie; 

* die versnmeling en ontleding van gege\v(,'nS met betrekking tot 

die probleem; 

* die vasstelling van moontlike oplossings; 

* die ontleding en vergelyking van die alternatiewe: 

* die bepaling van 'n spesifieke wyse van optrede; en 

* die implementering van laasgenoemde besluit. 

Na aanleiding van die voorgaande uiteensetting kan die volgende 

stappe in die besluitnemingshandeling aangetoon wor-d: 

* die eers te s tap he he ls 'n deeglike si tuasie-ana l is€': 

* as tweede stap kan die afbakening en analise van die prouleem 

gestel word; 

* in die derde plek moet alternatiewe oplossings bepaal word; 

* die volgende stap is om die alternatiewe oplof'sings te ana

liseer, te evalueer en teen mekaar op te weeg; en 

* die vyfde en laaste stap is om op een alternatief as 'n 

moontlike oplossing te besluit en dit verder tot 'n plan vPn 

optrede nit te bou. 

Bogenoemde stappe kan in enige besluitnemingsituasie geimple-
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menteer word, of dit nou besluitneming is met betrekking tot 

die bepaling van doe lwi tle, of die formuh•ring van beleid, die 

oplossing van probleme, delegering, koordinering of enige ander 

bestuurshandeling. 

3.2.2.5 Ten besluite 

Op grond van die teoretiese besinning oor en die daaruit voort

vloeiende ontleding van die subtake van beplanning sal vervol

gens daartoe oorgegaan word om beplanning as hestuurshandeling 

na aanleiding van die voorveronderstellings te begrond. 

3.2.3 PRINSIPieLE STANDPUNTINNAME 

Beplanning is die hestuurstaak wat in sommige gevalle die min

ate aandag kry (Marx, 1981:208) en by ander geleentbede weer 

verhef word tot die belangrikste bestuurstaak (vgl. 2.7.2.2). 

Na aanleiding van die voorveronderstellings is beplanning 'n on

tiese gegewene, onderworpe aan die wil van God, en mag daarom 

nog genegeer nog verahsoluteer word. 

Beplanning kan nie vir 'n onbepaalde tydperk gedoen word nie. 

Die toekoms kan hoogstens geantisipeer word (Robbins, 1980:152). 

Wie meen dat hy die toekoms kan voorspel, ontken dRarmee die 

bestaan van 'n Cbristelik-Calvinistiese geskiedvisie en wil God 

degradeer tot 'n vlak waar sy dade bereken kan word. 

Beplanning is verder universeel van aard (vgl. 1.7.3.3) maar 

elke subtaak het indit.Yiduele (eiesoortige) kenmerl<e, afhangende 

van die besondere situasie, asook van die norme en waarde van 

die mense daarby betrokke. Die eiesoortigheid van die beplan

ning van skoolfinansies sal in die tweede helfte van hierdie 
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hoofstuk aangetoon word (vgl. 3.3). 

Aangesien die mens 'n religieuse wese is (vgl.. I. 7.3.1), is 

die bepaling van dcelstell-ings 'n religieuse handeling wa<~rdcur 

die mens poog om die skepping te orden. Skoolfin<~nsies moet 

byvoorbeeld aan die hand van doelstellings en doelwitte beplan 

word om ware en egte opvoedende onderwys moontlik te maak sodat 

die mens as toegeruste en roepingsbewuste wese die geskape werk

likheid verantwoordelik kan beheers. 

As gevolg van veranderlike faktore, waaronder die ekonomiese 

klimaat, die nasionale onderwysbeleid, departementele voorskrif

te en gemeenskapseise, is die formulering van die bele1:d met be

trekking tot skoolfinansies nooit finaal nie. As sodauig is be

leidmaking sowel dinamies, genetics en waardcbepaald (vgl. 

1.7.3.5) as tydsgebonde (vgl. 1.7.3.4). 

Omdat die mens in 'n gebroke wereld leef, word hy daagliks deur 

problerre gekonfronteer. Die probleemoplossings sal van persoon 

tot persoon verskil en sal ook deur die indiwiduele omstandig

hede bepaal word. Norme en waardes speel 'n belangrike rol in 

die analise ring en oplossing van probleme (vgl. I. 7. 3.6) en 

daarom is die "ideale" oplossing relatief. Vir die Christelike 

onderwysleier is die identifisering en oplossing van prohleme 

nie 'n struikelblok nie maar 'n opdrag en 'n roepin~ waardeur 

hy die sonde kan bestry en die werklikheid beter kan beheers. 

Die vierde subtaak van beplanning, naamlik beslzdtneming, is 

geintegreerd met die ander subtake en funksioneer nooit geiso

leerd nie (vgl. 2.2.4). Besluitneming is n~t ander woorde ook 

normatief, waardebepaald en rel igieus van aanl. Daarom mag be

sluitneming nie vereensydig en aan besluitnemingsme~anismes on-



derwerp word nie (Sergiovanni en Starratt, 1979:125). 'n 

Sisteembenadering reduseer besluitneming tot 'n meganistiese 

handeling waarin die mens uit die oog verloor word. 

Om saam te vat: Ten einde sy skeppingsopdrag uit te voer, moet 

die mens beplan. Beplanning is dus roepingsvervulling en daar

om is ook die skoolhoof geroepe om te beplan. Ook die onder

wyswerklikheid as deel van die geskape werklikheid moet beplan 

word. Skoolfinansies vorm deel van die onderwyswerklikheid en 

is as sodanig ook onderworpe aan die reelbare handelinge, waar

onder beplanning. Vervolgens sal daartoe oorgegaan word om aan 

te toon hoe die subtake van beplanning konkreet in die beplan

ning van die skoolfinansies vergestalt word. 

3.3 DIE REPLANNING VAN SKOOLFINANSIES 

3.3. I ORleNTERING 

In hoofstuk I is aangetoon dat die finansies in die skool aan 

die hand van bepaalde take bestuur moet word (vgl. 1.6.3.3), 

terwyl in hoofstuk 2 sekere assosiasies tussen die take en be- • 

paalde finansiele gebiede geidentifiseer is (vgl. 2.8.2.5). 

Wat die eerste bestuurstaak, naamlik beplanning betref, is aan

getoon dat die begroting hom ideaal daartoe leen om die skool

finansies wetenskaplik te beplan (vgl. 2.8.2.5). Die be2rotin2 

is tnPt :mder woord<> die _prak.tykwordir;!g _yan die beplanningstaak 

~· die finansiele onderwysbestuursarea. As 'n tweede fase 

van hierdie hoofstuk sal die begroting as beplanningsinstrurnent 

toegelig word en sal pertinent aangetoon word hoe die subtake 

van beplanning binne die begrotingsprosedure figureer. 
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3. 3. 2 DIE BEGROTING f,S FINI\NSieLE !IEPI.ANNINGS INSTHUMENT 

3.3.2.1 Wat is die beS!_otil!_g? 

Die funks ie van die begroting word dcur .Jordan ( 1969: II 0) be

skryf as 'n beplande bestedingswyse ten einde die opvoedings

doelstellings oor 'n gegewe tydperk te bereik. Campbell 

(1977:144) beskou die begroting as 'n stap on1 die skoolprogram 

in fisiese terme uit te druk. Die primerc funksi.e van die be

!l:rotinv. kan v.evol2lik omsk_ryf word, na~!ll~.l~.-da.t--dtt mc_>,et d1e,n 

as 'n beplanningsinstrument en om aldus konstruktief bv te dra 

t~t d'[~- v~~rkoming van di~ v.ersteul"ing van .. die Qnderw.ysprog_r_am . . ' _________ .,. - ..... 

as gevolg v;m onvoldoende of uitgeputte bronne. 

D~~ begroting moet nie beskou word as 'n blote lys van syfers 

nie. Veel eerder is dit 'n verfyning of presisering van die 

doelstellings in finansiele terme. 

Veronderstel dat die aanstelling van bepaalde personeel as 'n 

doelstelling gestel is, moet die begroting daardic personeelbe

hoefte in finansiele terme uitspel. Op soortgelyke wyse moet 

die begroting die doelstellings met betrekking tot die omskep

ping van gcboue, die aankoop Will toerusting, die ont1vikkeling 

van die terrein, of enige ander doelstelling, in finansiele ter

rne transkribeer. Dit impliseer dat die begroti.ng as 'n funk

_;>ionele hulpmiddel dien ten opsigte van die beplanni.ngs tank van 

die skoolhoof wat bet ref die bepaling van doelst€?llings, die 

f;;rmulering van bele.id asook die antisipering en oplossi.ng van 

problerne. 1'erselfdertyd moct daar egter besef Hord dat gesonde 

begrotingsprosedures geen waarborg vir 'n konst<tnte inkomste

vloei van skoolfonds is nie maar dat dit slegs onderwysleiers 

(i.e. -beplanners) inligting verskaf wat hulle kan aanwend vir 
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doeltreffende opvoedingsbeplanning (Leu, 1965:118). 

3,3.2.2 Die begroting en die bepaling van doelstellings en 

doe lw it t.e. 

Na aanleiding van die analise van die aard, wese en funksies 

van die begroting het dit duidelik geword dat daar 'n besondere 

assosiasie tussen die bepaling van doelstellings en die opstel 

van die begroting bestaan. Daar is aangetoon dat die begroting 

eendersyds voortbou op die doelstellings maar andersyds ook be

palend daarvoor is en in werklikheid die uitvoerbaarheid daar

van bepaal. 

Die genoemde assosiasie word op verskillende vlakke geopenbaar. 

I~.st;~-.P.1ek .word daar net soos in die geval van doelstel

lings, ook vir die korttermyn sowel as vir die langtermyn be

groot (Gauerke, 1967:237). Om uitvoering aan die korttermyn

doelstellings te gee, moet daar ook oor die korttermyn begroot 

word. Laasgenoemde doelstellings moet egter nie as die eind

doel per se gevisualiseer word nie maar moet voortdurend in per

spektief tot die langtermyndoelstellings beskou word. Tesame 

met die begroting vir die korttermyndoelstellings moet projek

sies ook vir die langtermyn gedoen word ten einde vir die lang

termyn te begroot. Dit is vanselfsprekend dat kort- en langter

mynbegrotings nie as afsonderlike entiteite beskou moet word 

nie, maar dat dit in werklikheid 'n geintegreerde eenheid vorm. 

Trouens, as kort- en langtermynbegrotings nie aanvullend funk

sioneer nie, sal die langtermynprojeksies slegs bree ideale en 

swak gedefinieerde aspirasies bly (Jarvis, 1967:129). 

'n Tweede vlak waar die begroting by die doelstellings aansny, 

is die aangeleentheid van die bepaling van prioriteite 
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(De Young, 1966:386). Eendersyds is die bepaling van priori

teitsdoelstellings 'n voorvereiste vir die opstel van die he

grating maar andersyds sal die omvang van die begroting bepa

lend wees vir die vasstelling van prioriteite. Nadat die doel

stellings bepaal en vergelyk is, sal dit in die praktyk daarop 

neerkom dat die volgende stap die bepaling van die prioritcite 

na aanleiding van die beskikbare fondse moet wees. Laasgenoem

de fondse sal op hulle beurt (onder meer) deur die begrotings

prioriteite nor die korttermyn sowel as die langtennyn bepaal 

word. In alle gevalle sal die begroting 'n beeld verskaf van 
'"'--cc, 0 

die prioriteite waarvolgens die doelstellings geklassifiseer is 

(Cas tetter, 1960: 122). 

Prioriteite word bepaal wanneer doelstellings tot konkrete akti

witeite verwerk wor.d. Die betekenis van sodanige aktiwiteite 

vir effektiewe opvoeding en onden1ys behoort die belangrikste 

kriterium vir die vasstelling van prioriteite te wees. In die 

vasstelling van prioriteite kan die volgende faktore as rir,lyne 

gebruik word (Jordan, 1969:113): 

* beskikbare fasiliteite en personeel; 

* bestaande (soortgelyke) programme; 

* tradisionele aspirasies en gebruike van die gemeenskap; 

* historiese finansi~le br.onne, asook toekomstige potensi~le 

bronne; en 

* eksterne faktore soos, onder meer, die amptelike beleid met 

betrekking tot subsidiering, kulturele veranderinge en die 

posisie van die landsekonomie. 
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Om saam te vat: Daar is 'n noue interaksie tussen die vasstel

ling van die doelstellings en die opstel van die begroting. 

Die bepal ing van doelstelllngs vorm in lverklikheid 'n integre

rende deel van die begrotingsprosedure. Daar moet egter steeds 

voor oe gehou word dat, hoewel die geldelike kant as 'n aanwy

ser in die va~stelling van prioriteite ten opsigte van die doel

stellings kan dien, dit nooit voorskriftelik mag wees nie. Die 

opvoedingsimpak van die doelstellings moet ten aile tye die eer

ste en belangrikste kriterium vir die vasstelling van priori

teite bly. 

3.3.2.3 Die begroting en die formulering van beleid 

Tydens die begripsverklaring is daar tot die gevolgtrekking ge

kom dat belcidmaking uit die doelstellings voortvloei en as't 

ware 'n presisering daarvan is (vgl. 3.2.2). Beleidsformule

ring is verder beskryf as die vergestalting van die doelstel

lings en as sodanig spel dit die wyse uit waarvolgens die doel

stellings bereik kan word. Wanneer hierdie omskrywing van die 

formulering van beleid met die van die begroting vergelyk word 

(vgl. 3.3.2.1), blyk dit dat die begroting feitelik met die be

skrywing van beleid ooreenstem. As sodanig is die begroting die 

vergestalting van onderwysdoelstellings en doelwitte in finan

siele terme. Anders gestel: die begroti.ng is in wese die fi

nansiele beleid van die skool aan die hand waarvan onderwysdoel

stellings en doelwitte verwesenlik moet word. Net soos daar 

met ander woorde vir elke skool 'n sportbeleid, 'n kultuurbe

leid, 'n beleid vir fisiese fasiliteite en 'n personeelbeleid 

bestaan, moet daar ook 'n finansiele beleid geformuleer word 

(Candoli, 1971: 173). 

In die formulering van die finansiele skoolbeleid sal die skool-
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hoof uitsluitr>el met betrel<king tel die volgende beleidsas

pekte moet gee: 

* Die deelname van die personeel 1n die opstel van die be_gro

ting 

Volgens Castetter (1962:68) behoort die personeel van die 

aanvang af by die opst~l van die hegroting betrek te word. 

Dit dra nie allee>n by tot beter verhoudings nie, maar ver-

seker ook dat die maksimum inligting wat nodig is om die be

grotingsitems te evalueer, bekom word (vergelyk in hierdie 

verband 3.2.2.2 met betrekking tot die verkryp,ing van die 

inligting as 1 n vereiste vir beleidsformulering). 

Ten opsigte van hierdie beleidsaspek sal ook aangetoon word 

hoe die personeel betrek word, byvoorbeeld of dit via senior 

personeel soos adjunk- en departementshoofde sal geskied en 

of alle personeel vanaf die onderwysersvlak direkte insettP 

kan lewer. 

* Die inskakeling van die gemeenskap 

Aangesien daar van die gemeenskap verwag word om 'n bydrae 

tot die finansierinp, ·•an die onderwys te lewer, huldig rlown

sy (1960:88) die mening dat hulle ook 'n geleentheid moet 

kry om 'n insae te verkry ten opsigte van die hegrotingspro

sedure. Deur die gemeenskaps lede a an te moe dig om mee r be

trokke by die skoolaktiwiteite te raak, kan hulle tot 'n !Je

ter begrip aangaande onderwysbehoe[tes in die algemeen en 

die kompleksiteit van skoolfinansies in die besonder kom. 

Dit is derhalwe bclangrik dat elke skool 'n duidelike beleid 
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sal he rondom die wyse \Jaarvolgens en die mate waartoe die 

gemeenskapslede by die opstel van die begroting betrPk sal 

word. Deur die gemeenskapslede 'n inspraak in die beplanning 

van die skoolfinan<;ies te gee, impliseer nie dat hulle voor

skriftelik kan optree nie. Die wyse waarvolgens die gemeen

skapslede betrek word, sal in 'n groot mate deur die skoal

hoof se leierskapstyl bepaal word (vgl. 5.2.3.3). 

* Die inagneming van die landsekonomie 

Blaugh (1976:88) poneer dat die onder\Jys net so aan ekonomie

se wette onderworpe is soos enige ander instelling. Daarom 

is dit 'n vereiste dat faktore soos die inflasiekoers, kon

junktuursiklusse en potensiele nywerheidsontwikkeling binne 

die skooldistrik deeglik in ag geneem word in die opstel van 

die begroting. Finale besluite moet gebaseer wees op rea

listiese beramings van die koste van opvoedingsprogramme. 

Die hantering van faktore soos potensiele fiskale bronne, al

gemene ekonomiese faktore en statutere beperkings moet perti

nent in die begrotingsbeleid uitgespel word. Veral wat die 

statutere bepalings betref, moet daar klarigheid wees met 

betrekking tot die amptelike, departementele beleid oor fonds

insameling, die owerheid se standpunt met betrekking tot do

nasies aan die skool en die afdwingbaarheid van die betaling 

van skoolfondse (Nelson 1971:94). 

* Die beleid met betrekking tot kort- en langtermynbeplanning 
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By die toewysing van begrotingsitems moet daar 'n duidclike 

beleid bestaan ten opsigte van die verhouding van kort- en 

langtermynbegroting. Projeksies vir die langtermyn moet 

duidelik bepaal word sodat 'n begroting oor die korttermyn 



na aanleiding daarvan kan geskied (C:1rlson, 1970:198). 

Die opvoedi.ngskri teria waarvolgens programme en/of projekte 

geevalueer word, is van deurslaggewende belang in die bepa

ling van die balans tussen kort- en langtermynprojeksies. 

Die volgende voorbeeld kan die beginsel illustreer: Veron

derstel dat daar bepaal is dat die kultuurdoelstelling twee

fasettig is, naamlik dat daar oor 'n tydperk van drie jaar 

sowel 'n skoolkoor as 'n blaasorkes tot stand gebri.ng sal 

word. Terselfdertyd is dit as algemene opvoedingskriterium 

neergele dat massadeelname groter opvoedingswaarde as indi-

widuele deelname besit. In die opstel van die begroting sal 

al hierdie basiese gegewens saamgetrek word en as beleid kan 

geformuleer word dat 'n koor bestaande uit 100 lede binne 

die volgende jaar tot stand gebring sal word (korttermyn) 

terwyl die blaasorkes, wat uit 20 lede sal bestaan, oor 'n 

tydperk van drie jaar verwerklik sal word (Castetter, 

1960: 136). 

Die beleid ten opsigte van fondswerwing 

Weer eens sal kort- sowel as langtermynbeplanning ter sprake 

kom, byvoorbeeld hoe dikwels fondswerwingsprojekte <J<lngepak 

moet word. Ander faktore waaroor duidelikheid verkry moet 

word, is die aard en omvang van die projekte, die mate waar

toe die ouers en die res van die gemeenskap betrek moet \1ord, 

leerlingbetrokkenheid, die tyd van insameling en saam daar

mee die koordinering met ander skoolaktiwiteite soos, onder 

meer, sportprogramme en eksamens, asook die koordinering 

daarvan met soortgelyke projekte van buurskole. 'n Laaste 

aspek wat doelbewus in die beleid ingebou moet word, is die 

verhouding van uitgawes tot verwagte inkomste ten einde enige 
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insamelingspoging volgens gesonde sakebeginsels te bedryf 

(Reason, 1957: 123). 

Die beleid rakende die besteding van skoolfondse 

Aangeleenthede waaroor hier uitsluitsel gegee moet word, 

sluit in die administratiewe prosedure met betrekking tot 

die uitbetaling van gelde, die byhou van 'n kontantvloeiske

dule, die wyse waarop kontrole uitgeoefen word (vgl. die TOD 

327 in die verband), die optrede in geval van oar- of onder

besteding (vgl. 3.3.2.1 met betrekking tot die buigsaamheid 

van die begroting), asook die beleid random kapitale uitga

wes (Samuelson, 1959:128). 

Wat laasgenoemde betref, naamlik die beleid vir die kapitale 

bestedingsprogram, moet veral tussen die instandhoudings- en 

ontwikkelingsbegroting onderskei word. Eersgenoemde het te 

make met die volhou van die bestaande opvoedingsprogram, met 

ander woorde die voorsiening van menslike en materiele bron

ne wat benodig word om die lopende opvoedingsprogram op die 

bes taande vlak te handhaaf. Die ontwikkelingsbegroting, 

daarenteen, staan in verband met finansiele toewysings vir 

die ontwikkeling van nuwe programme, Duidelike beleidsfor

mulering word vereis veral ten opsigte van die strategiese 

punt waar dit nie meer ekonomies is om 1 n item of 'n program 

instand te hou nie maar eerder dat dit deur 1 n nuwe vervang 

behoort te word. Aanpasbaarheid of ruimte in die interpreta

sie as 'n vereiste vir goeie beleidsformulering sal hier 

sterk na vore kom (Jordan, 1969:203). 
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Die beleggingsbeleid 

Wanneer 'n skool jaarliks alle fondse wat gedurende die be

trokke jaar ingesamel is vir opvoedingsdoelstellings aanwcnd, 

volg so 'n skool 'n beleid wat 'n zero-begroting beoog. Die 

me rie te in sodanige beleid is daari n ge lee da t die leeJ:l inge 

wat bygedra het tot die fondse, die onmiddellike voordeel 

daarvan geniet {Forster, 1983:8). 

Wanneer 1 n skool egter oar 'n reserwefonds beskik, moet daar 

'n beleid gefonnuleer word ten opsigte van die belegging van 

opgehoopte fondse. Fondse kan, onder mee r, in 'n lopende 

rekening gehou word (wat uiteraard minder winsgewend is), of 

dit kan in 'n spaarrekening, vaste deposito, subskripsic

aandele in bouverenigings of sclfs in vastc eiendom bele 

word. Die besondere beleggingsbeleid sal bepaal word deur 

faktore soos die beskikbare bedrag, langtennynprojeksies en 

die amptelike beleid wat deur die owerheid voorgeskryf word 

(Coomp, 1972:28). 

Ten slotte: Net soos doelstellings jaarliks opnuut bepaal 

word, moet die beleid ook op 'n kontinu grondslag hersien 

word. Die ekonomie is nooit staties nie. Aangesien die fi

nansiele (i.e. begrotings-) beleid van 'n skool interaktief 

met di_e landsekonomie is, is dit baie meer din<lmies van aard 

as enige ander beleid binne die skool en noodsaak dit sovecl 

te meer voortdurende herbelyning, herwaardering en herformu

lering. 

3.3.2.4 Die begroting en probleemanalise 

In die teoretiese besinning oor probleemanalise, is daarop 
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gewys dat probleme so ver moontlik geantisipeer moet word 

(vgl. 3.2.2.3). Daar is beklemtoon dat probleemanalise nie 'n 

geisoleerde handeling is nie, maar ten nouste met die ander kom

ponente, naamlik die bepaling van doelstellings en beleidmaking, 

geintegreer is. I.Janneer hierdie waarhede na die konkrete vlak 

van die begroting deurgetrek word, besit dit nog steeds dieself

de geldigheid as in die teorie. Sommige probleme kan nie voor 

die tyd geidentifiseer word nie en sal, wanneer hulle opduik, 

volgens die voorgeskrewe prosedures opgelos word. 

Daar is egter talle probleme of probleemgebiede wat reeds in 

die bepaling van die begrotingsdoelstellings en die formulering 

van die begrotingsbeleid geidentifiseer kan word. Vervolgens 

sal van die vernaamste probleme/probleemgebiede geantisipeer 

word en saam daarmee gepoog word om moontlike oplossings aan 

die hand te doen. 

* Begrotingsaansoeke wat op gebrekkige kennis berus 
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Die skoolhoof ontvang dikwels begrotingsaansoeke van perso-

neel wat of nie werklik 'n behoefte aan die betrokke item 

het nie, of nie die opvoedingswaarde van die item ken nie, 

of nie weet hoe om die item te gebruik n~e. As voorbeeld 

kan die I.Jiskunde-onde rwyse r genoem word wat 'n begrotings-

aansoek vir 'n rekenaarterminaal indien. Hy het wel die be

hoefte geidentifiseer, besef die opvoedingswaarde daarvan 

maar as hy nie in die gebruik daarvan opgelei is nie sal sy 

aansoek 'n besluitnemingsprobleem vir die skoolhoof skep 

(Bakf'r, 1963: 14). 

'n Veiligheidsmaatreel teen hierdie tipe probleem is om elke 

aansoeker te versoek om skriftelik die rasionaal agter elke 



aansoek uiteen te sit: die doel van die item, die gehruiks

moontlikhede d;~arvan en hoe die gebruikers die nodige kennis 

en vaardighede wat nodig is vir die implementeri.ng v:1n die be

trokke item sal bekom. In die gemotiveerde <~ansoek kan ook 

verklaar word of die aansoeker die item as "aanvullend" of as 

"noodsaaklik" klassifiseer. Eersgenoemde dui daarop dat die 

item die gehalte onderwys sal verbeter, maar dat die onderwys

posisie nie noodwendig sal verswak as dit afwesig is nie. 

"Noodsaaklik" impliseer dat die item 'n voorvereiste is vir 

die voorkoming van die agteruitgang van die onderwyspeil. Meer 

pos i tief ges te 1: 'n Noodsaaklike item is onmisbaar om 'n be-

paalde onderwysprogram suksesvol te implementeer (Gorton, 

1980:126). 

* Onsekerheid oor die bydrae wat die voorgestelde uitgaw{!_ tot 

die bevordering van die onderwyspeil sal lewer 

Nuwe begrotingsaansoeke word normaalweg geevalueer teen die 

kriteria van of die toename wat dit in leerlingtalle sal ver

oorsaak (die kwantitatiewe voordeel) of die verbetering wat 

dit in die onderwysprogram teweeg sal bring (die kwalitatiewe 

voordeel). Ten einde Ieiding aan die skoolhoof in die be

sluitnemingshandeling te verleen, moet elke begrotingsaansoek 

duidelik uitspel hoe vasgestel kan word of die verwagting wel 

verwesenlik is. Sodoende word die aansoeker gedwing om alle 

implikasies te oorweeg. Die goed gemotiveerde aansoek wat uit 

sodanige besinning voortvloei, behoort die skoolhoof die inlig

ting te verskaf om wetenskaplik en prioriteitsgewys alle aan

soeke te evalueer (Scott, 1971:13). 

Ten einde meer inligting omtrent 'n begrotingsitem te bekom, 

kan die skoolhoof van 'n standaardaansoekvorm gebruik maak 

{vgl. diagram 3.1). 
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DIAGRAM 3.1 'N BEGROTINGSVOORSTEL.OOKUMENT (VGL. GORTON~ 1980:130) 

NAAM •••••••••••••• • • • • • • VAK ••••••••••••• DATUM 

BEGROTINGSKLASS IFlKASlF. NO. • • • • • • • • • EENHEIDSPRYS R •••••••• 

• VERVANGING 

* VERMEERDERING IN LEERLINGTALLE 

* PROGRAJWERBETERING 

* MNVULLEND 

* NOODSAAKLIK 

BESKRYWINC VAN ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

# MOTIVERING ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 

* Onderstreep waar van toepassing 

# Dui in die motivering aan die redes waarom die item benodig 
word, hoekom dit "aanvullend" of "noodsaaklik" is, hoe dit. 
die onderwyspeii sal verbeter en hoe die verbetering bereik 
kan word voor die volgende begrotingsjaar. 

Die begrotingsvoorsteldokument (vgl. diagram 3.1) verseker, eer

stens, dat aansoeke volgens 'n standaardprosedure geskied en 

tweedens, dwing dit die aansoeker om deeglik te besin oor die 

aangevraagde item. Op die wyse word elke begrotingsaansoek op 

'n hoe vlak gemotiveer. 
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* Die onvermoiL_~~~die skooll~of ~-_E_~g_toti:_n_gsaa_n~>eke ~ 

evalueer 

Die skoolhoof is normaalweg in 'n bepaalde vakgebied gekwa

lifiseer; daarom is dit onwaarskynlik dat hy oor 'n gron

dige kennis van alle vakgebiede wat die inhoud van sy skool 

se opvoedkundige prop,ram vorm, sal beskik. Di t is onve rmy-

delik dat hy aansoeke sal ontvang vir items waarvan hy geen 

kennis besit nic. Die skoolhoof kan byvoorbeeld 'n gPkwali

fiseerde taalondervyser wees; \~anneer hy 'n aansoek van die 

wetenskapondervyser vir die aankoop van laboratoriumapparaat 

ontvang, sal hy moeilik kan oordeel of die item as "aanvul

lend" of as "noodsaaklik" geklassifiseer mO•'t word (Candoli, 

1971:218). lly kanwel algemene vrae stel, maar tensy hy 

persoonlik in die vakgebied onder)~ is, sal hy nie die nodi

ge vrae kan stel om die aansoeke objektief te evalueer nie. 

Dit blyk dat die skoolhoof een van drie opsies het: hy kan, 

naamlik, die onderwyser as 'n kenner aanvaar in welke geval 

hy as skoolhoof eerdcr tot 'n blote ruhberstempel gedegra

deer word as wat hy die status van besluitnemer of evalueer-

der van begrotingsaansoeke ververf. 'n Tweede etlternatief 

is dat die skoolhoof self probeer om soveel moontlik agter-

grondkennis in te win, maar waarvoor hy heel waarskynlik nie 

die tyd gaan vind nie. Die derde en mees waetrskynlikc moont

likheid is dat hy die hulp van 'n konsultant sal inroep. 

Laasgenoemde kan, onder meer, 'n vakkundige in die hoofkan

toor of skoolraadskantoor wees, of 'n vakadviseur in die 

betrokke vakgehied, of die departementshoof van die betrok

ke vak of selfs vakspesialiste van 'n universiteit, techni

kon of ondervyskollep,e (Heyman, 1972:116). 
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* Die voorkeurprobleem vir 'n besondere handelsmerk bo die de

partementele item 

Dit is standaardpraktyk dat ondenrfsdepartemente items op 

grootskaal per tender aankoop vir die lewering daarvan aan 

skole. Op die wyse word verseker dat items teen die laagste, 

moontlike prys beding word (dikwels ten koste van kwaliteit 

en funksionaliteit). Onderwysers word selde aangemoedig om 

die handelsmerk in hulle begrotingsaansoeke te meld (Jarvis, 

1967:129). 
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Wat die utiliteitswaarde, effektiwiteit en duursaamheid be

tref, verdien dit ernstige oorweging in die evaluering van be

grotingsaansoeke. Aan die een kant is dit sinneloos om depar

tementele items aan te vra wat nie gebruik kan word nie. Aan 

die ander kant kan die beleid ook 'n risiko-element inhou wan

neer voorkeur aan die onderwyser se keuse gegee word sonder 

dat dit behoorlik gemotiveer is. 

Die mees aanvaarbare oplossing blyk te wees om die gebruikers, 

dit wil se die personeel en die lP.erlinge, so veel as moontlik 

by die bepaling van kriteria vir die aankoop van die nodige i

tems te betrek. Daarna behoort sodanige kriteria aan die on

derwysdepartemente deurgegee te word. Dit sal verseker dat 

koste nie die enigste kriterium sal wees nie, maar dat duur

saamheid en ander faktore ook as kriteria by die aankoop en 

begroting van items oorweeg sal word. Op die wyse kan nader 

aan die ideaal gekom word dat die mees funksionele items teen 

die mees ekonomiese pryse aangekoop word en dat die onderwys

peil op die wyse verbeter sal word (Gorton, 1980:131). 



* Onvoldoende kommunikasie tussen die onr,lenry_sdcp~r_t_e~!l_!_~~rl_ 

die indiwiduele sknle 

In die bespreking van die voorgaande problee.mr.ehiede, naam

lik die a:mkoop van nie-goedgekeurde items, is oorlegplcging 

tussen die onderwysowerhede en die skole reeds aangesny. 

Konsultasie is 'n belangrike aspek van die begrotingsprose

dure. Net soos daar konsultasie tussen die skoolhoof en sy 

personeel moet wees, moet daar ook koordinasie tussen die 

skool en die onderwysowerhede wees. 

In die beplanning van die begroting is dil 'n voorvereiste 

dat die finansiele parameters waarbinne die begroting moet 

funksioneer, bekend sal wees. Ten einde die terrcin te ken 

moet die skoolhoof met die toekomstige departementele plan 

van aksie bekend wees. Sinvolle beplanning kan met ander 

woorde a lleen lik geskied wanneer rli t aan die bes tuur bekend 

is wat die owerheid beplan ten opsigte van toekomstige ont

wikkeling, byvoorbeeld die stigting van nuwe skole en \vat 

dus leerlingtalle in bestaande skole kan beinvloed, die voor

nemens van die departement om uitgawes te besnoei, die ower

held se beleid ten opsigte van skenkings aan skole, die toe

wysing van die kwota onderwys- en administratiewe personcel 

en ook die bevriesing van poste (Coomp, 1972:221). 

Die oplossing van hierdie probleem 1~ in konsultasie tussen 

skool en onderwysowerheid sodat die skoolhoof hom behoorlik 

sal vergewis van moontlike toekomstige departementele wysig

lngs en die implikasies wat dit vir die betrokke skool se in

dividuele begroting inhou (Candoli, 1971:212). 

Ten besluite: Die identifisering van bostaande probleemgebiede 
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is geen waarborg dat alle probleme daarrnee ondervang is ni.c. 

Deur egter s:;enoernde probleme te anti.sipeer en oplossings vooraf 

te bedink, word die besluitnemingshandeling vir die skoolhoflf 

rninder gekornpliseerd en bied dit aan horn groter besluitnemings

ruimte om met nuwe probleme volgens wetenskaplike bestuursbe

ginsels om te gaan. 

3.3.2.5 Die begroting en beslui.tnerning 

Daar is reeds aangetoon dat die besluitnemingshandeling geen ge

isoleerde gebeurtenis is nie, maar dat dit geintegreerd met die 

bepaling van doelstellings, die formulering van beleid en pro

bleemanalise plaasvind (vgl. 3.2.2.4). Met betrekking tot die 

begroting kan die bepaling van doelstellings en doelwitte slegs 

aan die hand van besluitnemingshandelinge geskied. Soortgelyk 

vind die formulering van die begrotingsbeleid en die analise van 

begrotingsproblerne ook by wyse van besluitneming plaas. 

Besluitnerning as finansiele bestuurstaak is dan ook geen geiso

leerde handeling nie maar is ondersteunend tot en vervleg met 

die ander subtake van beplanning. Teen die agtergrond word met 

die bespreking van besluitneming as bestuurstaak volstaan. 

3.4 EVALUERING EN VOORUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk is die eerste bestuurstaak, naamlik beplan

ning geanaliseer en omskryf. Die verskillende subtake van be

planning (die bepaling van doelstellings, beleidsformulering, 

probleemanalise en besluitneming) is geidentifiseer en na aan

leiding van die voorveronderstellings geevalueer. 

Daar is vervolgens aangetoon dat die begroting die belangrikste 

116 



finansi~le beplanningsinstrumeut tot die skoolhoof se bcskikking 

is en dat die subtake van beplanning funksioneel in clie begro

tingsprosedure vervat is. 

Dit het verder duidelik nit die navorsing gehlyk dat die suht.:~

ke van beplanning nie geskei kan word nie. Troucns, daar is 

aangetoon dat hoe grater die koordin;lsie tussen die sub take is, 

hoe meer effektief kan die begroting bepl<tn word. 

Dit het aan die lig gekom dat beplanning altyd aan beperkinge 

onderworpe is. Daar is, onder meer, die aangele~>nthede von 

tydsheid, norme en waardes en genetisiteit wat impliseer dat die 

begroting nie vir 'n onbepaalde tyd opgestel kan word nie; dat 

dit altyd subjektief is en dat dit 'n dinamiese karakter ver

toon. Hierdie beperkinge mag egter nie die skoolhoof daarvan 

weerhou om te beplan nie. As Christe.n-gelowige is hy geroepe 

om deur middel van beplanning sin aan die geskape werklikheid 

te verleen. 

Daar is eweneens aangetoon dat die uitvoering van die bestuurs

take 'n vervlegtingshandeling is. Replanning is slegs een van 

die bestuurstake en is as sodanig nag nie bestuur nie. Ten ein

de uitvoering aan die beplanning te gee, moet daar georganiseer 

word. In die volgende hoofstuk sal die tweede bestuurstaak, 

naamlik organisering sowel as die toepassing daarvan op die 

skoolfinansies beskryf word. 
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4. ORGANISERING AS FINANSitl£ BESTUURSTMK V/JN DIE SKooum= 

4.1 INLEIDING 

In die voorgaande hoofstuk is beskryf hoe die skoolfinansies be

plan word. Die subtake van beplanning, naamlik doelwitbepaling, 

beleidsformulering, besluitneming en probleemanalise is geiden

tifiseer en omskryf. 

Daar is vervolgens vasgestel dat die begroting die belangrikste 

instrument tot die skoolhoof se beskikking is om die skoolfinan

sies te beplan. Op grond hiervan is stap vir stap aangetoon hoe 

elkeen van die subtake van beplanning in die opstel van die be

grating vergestalt word. 

Die opstel van die begroting vorm egter slegs een faset van die 

bestuur van die skoolfinansies, naamlik die beplanningsfase. 

As 'n tweede fase moet die beplande doelwitte tot uitvoer ge

bring word. Om die finansiele doelwitte te operasionaliseer, 

moet daar doelbewuste handelinge in die verband plaasvind. Die 

gerigte handelinge staan bekend as organisering. In hierdie 

hoofstuk sal die organiseringstaak van die skoolhoof onder die 

soeklig kom. 

Ter orientering sal 'n oorsig van die teorie van organisering 

gegee word. Organisering sal na sy aard en wese ondersoek word, 

die subtake van organisering sal geidentifiseer en omskryf word 

en daar sal prinsipieel met betrekking tot organisering stand

punt ingeneem word. 
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In die ttveede gedeclte van die hoo[stuk sol v:1sgcstel word hoe 

organisering as bestuurstailk in die bestuur vnn die skoolfiniln

flies figur(>er. D11<1r sal g(>toon word hoe die J,eginsels tv<:l<lrop 

organise ring beru5, in die praktyk toegepas \.Jnrd en hoe die sub

take van organisering (ten opsi.gte wm die ili111Wending van skool

fondse) 'n e iesoort ige arrrd ve rkry. 

4.2 DIE AARD EN WESE VAN ORGANISERING 

4.2. I ORGANTSERING EN ORGANISJ\SIE 

Daar moet in die ecrste plek onderskci word tnflscn die bcgrippe 

organisering en orgam:sasie omdat dit verwarr··nd gehruik word 

vir die strukl:urele samestelling en die funl<sie vm1 hancleling 

wat uitgevoer word (De Wet, 1981:55). 'n Ontleding van enkele 

definisies toon egter dat organisering en org 1nisaRie nie sino

nierne begrippe is nie. Nell (1980: 165) definieer organiflasie ns: 

II 'n bepaa~de st.ruktuur waf: voortJieniug maak vh:' die na-

stn:.wf van roekere gemeenskaplike doP~st:ellhtg.s deur pe.raone 

I,Jat in 'n bepaalde verhouding tot md<.nar r:ixmn. " 

Reynders ( 1973: 140) beskryf 'n organisasie '"': 

It 'n ,c;l;.rulctu.rele samesf:eUing om (He? !:aak vr.m d1:e bedry.fn-

le1:dina f;e spesialir,eer rleur die f:oel<cnn:'n(J en aaniJJyning 

uan gesag, !lerantf,Joorde tiklu=dd en (h:a dn·"l! van varrmU,Joor

ding; en V)(lardeur penb:kt:e lw8rdinaM:e ·'11 lwmmmz:lwr::ie 

t;ussen groepe be?,Jerkr:i:elliu kan 1.10n.i sori·It doel.mat:iglze1:d en 

effekt1:1,,,: Lei t 1:n die s l;rel,lr'! na d1:e be rei t:-ina van die doe t 

daardeur Le di(m in. " 
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In die definisies V<ln Nell en Reynders ,.,on! daar verwys na 'n be

paalde struktuur Wilt daargestel word om sekere doelstellings te 

verwesenlik. Die konnotasie wat hieruit na vore kom, dui aan 

dat die organisasie 'n vereniging of genootskap is (vgl. HAT, 

1981 :807). 

Daarteenoor plil<Js sommige skrywers die klem ITK'er op die handel

ende aspek vRn die org<lnisRsie. LiphAm en noeh (1974:151) be

skou die h<1ndeling as: 

" orgum:P.1:ng incl-uden the process ut?: Uzed by an admini-

strator 1:n. making a pZan opqrntional " 

en Flippo (1975:163) ilS: 

" a proc.cms of establ-ishing relationships (responsibili-

tyJ authority, accountahiUt;y) among processor components 

(personnel, funct?:ons, physical facf;ors) for the purpose 

0 r structuring nine J line nnd stnff, functionalized, pro

ject) nnd d1:rectt:ng them to1,1rxrd some conmon objective." 

Die definisies van Lipham en Hoeh en Flippo dui op 'n ander as

pek van or8anisasie, nnamlik die funksie van handeiing of te wei 

die handeling van org<1niseer (vgl. HAT, 1981:807). 

Daar kan volstaan word met die steliinr, dat organisnsie en or

ganisering twee onderskeidende begrippe is, Wat hierdie navor

sing betref, sal die term organisasie in die konteks vRn 'n ver

eniging of genootskap gebruik word terwyl die term organisering 

sal dni op o:He bestuurstank wat 'n gerigte hande1in8 implir;eer. 

Vervolgens sal organisering as bestnurstaak teen dii agtergrond 

nader hekyk word. 
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4. 2. 2 \~AT IS ORGANISERTNG? 

Na aanleidi.ng van die onderskeiding tussen org:misasie en orga

nisering blyk dit dat organisering 'n bestuurshandeling veron

derstel. Allen (1964: 163) beskryf die wese van die bestuurshan

deling as: 

"The work a managel' does to arrange and ru late tlze work to 

be perfom~ed so that it can be carried out most effective

ly by people. " 

Hassie (1964:1~5) beskou organisering as: 

" the process of allocating jobs so that common objec-

ti ves can be achieved ... " 

en Braat (1964:26) as: 

" het scheppen en voortdurend op pei l houden van de or-

ganisatie, nodig om het gestelde doel te bereiken volgens 

de vastgesteZde beleid.Brichtlihnen." 

'n Laaste perspektief kom van Koontz en O'Donnell (1964:214): 

"Organizing is a process by which the ma:nayer brings order 

out of chaos, removes conflicts between people over u!ork or 

responsibility, and establishes an environment szdtable for 

teamwork. " 

Uit die voorgaande definisies blyk dit dat organisering in wer

king tree nadat die beplanning afgehandel is, dit wil se nadat 

die doelwitte bepaal, beleid geformuleer en probleme geantisipeer 
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is. Organisering vereis, met ander woorde, dat daar handclend 

opgetree sal Nord ten Pinde die doelwitte te verwesenlik. So

danige handelinge veronderstel dat 'n bepaalde struktuur en or

de geskep, funksies gegroepeer, take toegewys, verantwoordelik

heid afgegrens en 'n program van aksie in werking gestel word 

ten einde die vooropgestelde doelwitte te bereik (De Wet, 

1981 :54). Dit impliseer dat organisering as bestuurshandeling 

noodwendig bepaalde kenmerke sal vertoon. 

4.2.3 DIE KENMERKE VAN ORGANISERING 

Barry en Tye (1975:63-77) en Marx (1981:234) beskryf die tipie

se kenmerke van organisering soos volg: 

* Daar is 'n taak wat uitgevoer moet word 

* Doelwitte moet verwesenlik word 

* Dit moet die gladde funksionering van die organisasie verse

ker 

* Daar bestaan 'n bepaalde gesagstruktuur omdat mense in ver

houdings tot mekaar saamwerk 

* Dit moet die beste benutting van die beskikbare bronne moont

lik maak. 

Amrine (1982:40) voeg die volgende kenmerke daarby: 

* Organisering verminder bestuursprobleme 

* Dit reduseer wrywing binne die organisasie 
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* Dit bevorder spanwerk 

* Di t verseker die ekonomiese benutting van tyd. 

Om saam te vat: Organisering word altyd gekenmerk deur bepaal

de handelinge binne 1n organisasie (hetsy 'n bedryfsondememing, 

kerk, skool, gesin en so meer). Hierdie handelinge het ten doel 

die ordening van verbandhoudende take sodat steeds meer bereik 

kan word deur minder persone (Allen, 1973:52). Dusdanige take 

vorm die basis van organisering. Vervolgens sal hierdie take 

geidentifiseer word. 

4.2.4 DIE SUBTAKE VAN ORGANISERING 

Na aanleiding van die omskrywing van die begrip organisering 

(vgl. 4.2.2) en die ontleding van die kenmerke van organisering 

(vgl. 4.2.3), blyk dit dat organisering nie 'n enkele, eenma

lige handeling of geisoleerde aktiwiteit is nie, In wese is 

organisering 1n dinamiese gebeure wat uit 1n reeks handelinge 

(aktiwiteite of take) bestaan. Hierdie handeling of subtake 

van organisering word deur Vander Westhuizen (1984:191) geiden

tifiseer as: 

* organisasiestruktuurskepping; 

* delegering; en 

* koordinering. 

Hierdie subtake vorm in bulle geheel die totale organiserings

taak. Dit sal vervolgens toegelig word. 
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4.3 ORGANISASIESTRUKTUURSKEPPING AS N SUBTAAK VAN ORGANISERING 

4. 3. I OMSKRY1HNG 

'n Organisasiestruktuur kan om~kryf word as die vorm waarin 

die aktiwiteite binne 'n organisasie geidentifiseer, geklassi

fiseer en gegroepeer word om deur die mense in die organisasie 

uitgevoer te word (Allen, 1964:174). Marx (1981:243) sluit 

hierby aan as hy 'n organisasiestruktuur beskou as 'n spesifie

ke raamwerk van poste waarin mense wat verskillende handelinge 

verrig, saamgegroepeer word om gesamentlik gemeenskaplike doel

witte na te streef. 

Organisasiestruktuurskepping kan gedefinieer word as die werk 

wat die leier (i.e. die skoolhoof) verrig om die aktiwiteite 

te identifiseer en so te groepeer dat die take op die mees 

doeltreffende wyse uitgevoer word (Van der Westhuizen, 

1984:191). 

Die doel van die skepping van 1n organisasiestruktuur kan be

skou word as die daarstelling van 'n plan waarvolgens elkeen 

presies weet wat sy spesifieke taak is om sodoende oorvleueling 

en duplisering van werk uit te skakel (Braat, 1964:38). Be

newens sodanige oorhoofse plan van werksaamhede het organisa

siestruktuurskepping ook ten doel om die besluitnemingsmeganis

me vlot te laat funksioneer (Koontz en O'Donnell, 1964:209), 

om persone volgens vermoe daarby te betrek (Dale, 1978:108) en 

ten slotte om aan elke personeellid 'n geheelbeeld van die or

ganisasie se werksaamhede te gee (Vander Westhuizen, 1984:191). 

'n Organisasiestruktuur is redelik permanent van aard en word 
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normaalweg in die vorm van 'n organis<1siekaart voorgestel. 

Die organisasiekaart is 'n skematiese voorstelling van die 

wyse waarop die werk georganiseer is (Littlefield, 1978:42). 

Die organisasiestruktuur kan verskillende vorme (resp. model

le) aanneem, naamlik vanaf die eenvoudige lynorganisasiestruk

tuur tot die meer komplekse matriksorganisasiestrukluur. Aan 

die vernaamste van hierdie organisasiestruktuurmodelle sal 

vervolgens aandag gegee word. 

4.3.2 ORGANISASIESTRUKTUURMODELLE 

4.3.2. I Die lynorganisasiestruktuur 

Die lynorganisasiestruktuur is die eenvoudigste organisasie-· 

struktuur. Die beginsel waarop hierdie organisasiestruktuur 

berus, kom op die volgende neer: Namate die werk te veel word 

vir een persoon, word daar nuwe afdelings gestig met 'n hoof 

vir elke afdeling (Massie, 1964:48). Elke senior personeellid 

het gevolglik verskeie ondergeskiktes maar elke ondergeskikte 

het slegs een hoof (vgl. diagram 4. 1). 

DIAGRAM 4.1 N TIPIESE LYNORGANISASIESTRUKTUUR IN N SEKONDtRE 
SKOOL 

SKOOLHOOF 
I 

ADJUNKHOOF 

DEPT./ HOOF A DEPT./ HOOF 8 DEPT./HOOF D 

ONOERWYSERS ONDERWYSERS ONOERWYSERS ONDERWYSERS 
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Diagram 4. I toon dat die gesagslyn vertikaal loop. Gesag 

vloei van die hoogste vlak (die skoolhoo[) na die laagste vlak 

(die onderwysers) toe. Die skoolhoo[ verleen ook bevoegdheid 

aan die adjunkhoof en die departementshoofde om besluite binne 

hulle betrokke afdelings te neem en te implementeer. 

Die voordele van die lynor.ganisasi.estruktuur kulmineer daarin 

dat gesagslyne duidelik bepaal is (dit wil se elkeen weet pre

sies aan wie hy verantwoordelik is) en dat take en verantwoor

delikhede gespesifiseer word. Die lynorgani.sasiestruktuur het 

egter ook nadele soos, onder meer, dat die topbestuur swaar be

las word en dikwels ook besluite moet neem waarvoor hulle nie 

die nodige kundigheid besit nie (nraat, 1964:45). 

4.3.2.2 Die lyn- en staforganisasiestruktuur 

Namate die organisasie (i.e. die skoal) grater word, tree die 

behoefte aan spesialisasie na vore, en word die lynorganisasie

struktuur uitgebrei. Afgesien van die bestaande vertikale ge

sagslyn word deskundiges se advies op 'n horisontale basis 

verkry en ontstaan daar sodoende 'n kombinasie van 'n lyn- en 

staforganisasie. Diagram 4.2 illustreer hierdie staffunksie 

(vgl. Robbins, 1980:227). 

DIAGRAM 4.2 'N TIPIESE LYN- EN STAFORGANISASIESTRUKTUUR IN 'N 
SEKOO~RE SKOOL 

SKOOLHOOF 
ADJUiiKHOOF -FINANSihE ADVIESKOMITEE 

DEPT./HOOF A DEPT./HOOF 8 

ONOERWYSERS ONOERWYSERS 
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Die lyn- en staforganisasiestruktuur het dieselfde basis as 

die lynorganisasiestruktuur met die verskil dat 'n staffunksie 

of -funksies horisontaal by~evoeg word. In diagram 4.2 word 

die finansi~le advieskomitee, bestaande uit verteenwoordigers 

van die ouers, onderwysers en die skoolkomitee, indirek tot 

die lynorganisasiestruktuur bygevoeg om die skoolhoof van ad

vies te dien. Die staffunksie (i.e. die funksie van die fi

nansi~le advieskomitee) is in sy wese adviserend van aard. 

Daarmee word geimpliseer dat dit oor die vermo~ of gesag be

skik om besluite te neem, maar geensins om enige besluit ten 

uitvoer te bring nie. Die finale gesag berus steeds by die 

lynstruktuur tensy daar deur die funksionele organisasie voor

siening vir ander vorme van gesaguitoefening gemaak word 

(Drucker, 1977:64). 

4.3.2.3 Die funksionele organisasiestruktuur 

In die funksionele organisasiestruktuur word ook advies ver

skaf maar met die verskil in vergelyking met die van die staf

funksie, naamlik clat die advies 'n afdwingbare karakter dra. 

Die funksionele organisasie gee aan persone in gesagsposisies 

die mag om bevele uit te reik in afdelings wat nie direk onder 

sy jurisdiksie val nie (Allen, 1994: 187). 'n Eenvoudige voor

stelling van 'n funksionele organisasiestruktuur word in dia

gram 4.3 gegee (vgl. Kohn, 1977:303). 
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DIAGRAM 4.3 'N TIPJESE FUNKSIONEL£ ORGANISASIESlRUKTWR IN 'N 

SEKONDERE SKOOL 

SKOOLHOOF 
I 

ADJ UNK HOOf 

DEPT./HOOF A DEPT./ HOOF B DEPT./ HOOF C DEPT./ HOOF D 

ONDERWYSERS ONDERWYSERS ONDERWYSERS ONDERWYSERS 

Die funksionele gesag \vat in diagram 4.) aan departementshoof A 

toegese word, magtig hom om direkte opdragte aan alle onderwysers 

in die skool te gee. Hierdie funksionele gesag kan tydelik van 

aard wees, soos byvoorbeeld in die geval waar departementshoof A 

die hoof van die buite-kurrikulere program is en hy funksionele 

gesag vir die duur van die atletiekseisoen verkry. Die funksio

nele gesag kan egter oak van 'n meer permanente aard wees, by

voorbeeld wanneer departementshoof A verantwoordelik is vir die 

beheer van die skoolhandboeke (Hersey en Blanchard, 1977:161). 

Alhoe\vel daar nog ander organisasiestrukture bestaan, is die lyn, 

lyn- en staf en funksionele organisasiestrukture die mees alge

mene \vat in die skoolsituasie toegepas word. Watter organisasie

struktuur die skoolhoof ook al skcp is daar sekere beginsels 

wat hy in aanmerking moet neem. Hierdie bcginsels sal vervol

gens omskryf word. 
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4.3.3 DIE BEGINSELS ONDERLIGGEND MN ORGANISASIESTRUKTUUR

SKEPPJNG 

4.3.3.1 Ee~vormige opdraggewing 

Geen persoon mag aan meer as een senior persoon met hetrekking 

tot 'n enkele fnnksie rapporteer nie. By die lynorganisasie

struktuur skep dit geen probleem nie, maar die situnsie raak 

meer gekompliseerd wll.nneer 'n staf of funksionele organisll.sie

struktuur gei'mplementeer word (Massie, 1964:47). 

Die toepassing van hierdie beginsel voorkom konflikte tussen 

persone in leiersposisies en hulle ondergeskiktes en verseker 

die doeltreffende uitvoering van en verslaggewing oor opdragte 

(Braat, 1964:62). 

4.3.3.2 Die uitsonderingsbeginsel 

Roetine-besluite behoort op 'n laer hierargiese vlak p,ehanteer 

te word terwyl meer gekompliseerde besluitneming deur die topbe

stuur moet plaasvind (Braat, op. cit.), Persone 1n leiersposi

sies (waaronder die skoolhoof) het beperkte tyd tot sy heskik-

king, en daarom behoort besluite van dieselfde aard en wat her

haaldelik voorkom deur onrlergeskiktes (ndjunkhoof, departcments

hoofde) geneem te word. Oie reeling bied veral aan nuut-n:mge

stelde personeel goeie ondervinding ten opsigte van hesluitne

ming. 

In moderne teoriee word ook van die terme geprogrannneerde en nie

geprogrannneerde besluite gebruik gemaak (vgl. Amrine, 1982:43). 

Geprogrammeerde besluite dui op roetine-besluite wat volgens 'n 

voorgeskrewe prosedure afgehandel kan word. Nie-geprogrammcerde 
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besluite, daarenteen, bevat nuwe, ongestruktureerde clemente 

wat spesiale kennis en vi'lardigheid vereis. L.<iasgenoemde be

sluitnemings k<'ln nie maklik gedelegeer word nie en moet op 'n 

hoer hierargiese vlak gehanteer word as geprogrammeerde bes lui te. 

4.3.3.3 Die hierargiese besinsel 

Ges<'!g en verantwoordelikheid moet volgens 'n duidelike, onafge

broke lyn van die hoogs te gesagsposisie tot by die laaste t;er

ker vloei. Omgekeerd moet die gesagslyn ook van die laagste 

tot die hoogste hierargiese gesagsvlak gerespekteer word 

(Koontz en O'Donnell, 1964:?11). In die skoolsitu<'lsie kon dit 

impliseer dat indien die onderwyser nie met die vakhoof se be

slissing tevrede is nie, hy hom op 'n hoer gesag (bv. departe

mentshoof) moet kan beroep om uitsluitsel daaroor te gee. 

4.3.3.4 Spanwydte van beheer 

Spanwydte van beheer is die konsep wat aandui oor hoeveel mense 

'n enkele persoon effektief beheer kan uitoefen. Daar is 'n be

perking ten opsigte van die a<'!ntal ondergeskiktes wat 'n senior 

persoon kan kontroleer. Hierdie getal word bepaal deur die tipe 

organisasie, die indiwiduele omstandighede, tydsfaktore, per

soonlikheid en werkvermoe van die persoon wat die beheer uitoe

fen (Vegter, 1980:280). Die spanwydte staan in alle gevalle in 

'n omgekeerde verhouding tot die aantal hierargiese vlakke: hoe 

kleiner die spanwydte van beheer, hoe meer hierargiese vlakke 

sal tot stand kom en omgekeerd (Massie, 1964,67). 

Die beginsel van die spanwydte van beheer beklemtoon die beper

kinge wat op die mens se bestuursvermoe gele t•ord: die mens het 

beperkte tyd tot sy beskikking, hy het bcperkte ene.rgie en ten 
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s]otte is sy kennis oak beperk. Persone in r··s~gspnsisies 

(onk die skoo !hoof) moC't gC'vol glik op nnder c 1 :Hit nmak om be

hulpsaam te \VCes in die uitvoering van die be ;tuurst,1.1k (Dru

cker, 1977:/!8). 

Na aanleidinr, van die vonrf!:tnnde hespreking 1' lyk dit dnt alvo

rens die skoolhoof die heplnnning tnt ui tvoe1 kim bring, hy 'n 

bepaalde organisasiestruktuur moet Rkep. Orr·misasieslruktuur

skepping is egtcr nie bloot die eenvoudige r<•11gskikldng v~n in

diwiduc in groepe niP. Spes i fieke begi nse 1 s ·;m.rp 1 as i nd i •oidu

ele omstandighedc moet in ag geneem word. 

Organisasies truktuurskepping is die voorhPrei di.np, vi. r die opera

sionalisering van dh• bepL1mle doe1witte. N::>•l.1l dir'. orp;anis.1-

siestruktuur geskep is, word daar oorgegann l<>t die delep:ering 

van take ten ei.nde die beplanning tot uitvoer te bring. Dele

gering as bes tuurst;wk vnn die skooUwof srd 'Jervol gens gennn

liseer word. 

4.4 DELEGERING AS N SUBTAAK VAN ORGANISERING 

Daar is reeds <J3ngetoon d.1t die skoolhoof hPr~rl<in>'-" in <lir> nit

voering vnn sy bestuursta~c onclervind (vr,l. h 3.3.4). Omd~t hy 

nie alles self kan dnen nie, is dit nodir, d.11 hy die potensiaal 

van die res v.1n die personeel maksimaal s.1l 1"•11\tt. Dit ]<,111 hy 

aileen verwel'lenlik as hy hen~id is om tP del<'?.PPr (ne l·kt, 

1981:68). 

Delegering word deur llmlgetts {1975: 181) gedf'liniPPt: ns: 
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II a proce.ss the manager uses 1:n distrD;uting !i!ork to 

terwyl Allen ( 1964: !96!1: 198) dit heskou as: 

" ... thr:! ~<Wrk a mn.wr.grr performs to entru.r;t rr;sponsibi7~£ty 

rmd auUwr1:ty to nl:herfl and to create accountab1:Zity for 

rer;ult:s." 

Robbins (1980:227) sluit by voorgn:mde definisies ann wanneer hy 

de lege ring omskry[ as: 

11Dr<lerral;1>m 1:nc~wleA Uw aGs1:am:ng of duties to subordi

nates, thr< !JI'mli:ing of author{ ty to alZmJ these duties to 

be fu"Lfi lled and the acceptmwe by the suhnrd1:naf;es of 

boi;lz the r•espomdb1: U /;y a.nd /;he acC'ountabi U ty for the 

satisfactory perfnrmance of these duties." 

Na aanleiding van die voorgaande definisies van delegering blyk 

dit dat delegering 'n hepaalde soort werk veronderstel. Hierdie 

werk knn omskryf word as die t:oevertrou van take en pligte deur 

die skoolhnof aan ondergeskiktes en hulle terselfdertyd aan

spreeklik vir die uitkoms dactrvan te maak. Verantwoordelikheid, 

gesag en aanspreeklikheid vorm, met ander woorde, die integreren

de knmponente v:m delegering (Vander Her:thuizen, 1984:197). 

Delegering impliseer in die l?enne plek dat take oorgedra word. 

Sailm met die take g,<an verantwoordelikheicl gep<1ard, alhoe,•el dit 

net gedeeJ te1 ik norgedra \vord en dus in werklikheid net opgedra 

word (Vnn cler l~esthuizen, op. cit.). Ten spyte daarvan dat die 

skoolhnof pligte aan ander toevertrou, bly hy prim~r vir alle 

aktiwiteite en die uitvoering daarvan verantwoordelik. Di€ ge-
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dagte word <leur Kahn (1977:202) soos volg ondr>rskryf: 

"A manager, although de l~gaMng autlwri! If, :rr tahw ovr:::raZ.Z 

responrdb1:Z.ity for> the PO!J ht ~<Jldch the par•Ueulor assz:un

ment is ca:t'1'1:ed out. " 

Delegering skep verder ook aanspreeklikheid ("acem~11f:oln:lil;y 11). 

Oie ondergeskikte aan wie 'n taak oorgedrn WPrd, ontvnnp; hevoegd

heid wat hy voorheen nie gehad het niP. Dit sluit, onder rnpcr, 

die reg in om geld te bestee, opdragte a;:~n and0r te gee en he

sluite te neern om die tnke uit te voer. HnnnceJ" 'n ondergeskik

te die gedelegeerde taak aRnvaar, word 'n vetpligting geskep in 

die sin dat hy die verantwoordelikheid aanv;:~nt· om cliP ta"lk uit 

te voer. Hy is dan verant1•oonling ilRn <lie opdr<Jgg<'I.J<>r verskul

dig (Reynder;;, 1973:1117). 

Daar is verskeie voordele wat uit clelegering voort;;prui t. Lit

tlefield (1977:60) wys d<Jarop dat werkers mer·r gr>motive.erd is 

en baie rneer werkbevrediging verkry as gevob·. wtn groter ver<mt

woordelikheid met betrekking tot beplanning, hesluittwrnlng, or

ganisering en beheeruitoefening wat aan hull,, tocvertt"OIT word. 

Ford (1973:911) voeg die volgende voordcle vntt clelcp,ering dnf!rby: 

* Ondeq~csk i k tes is he ne!i d om Rrolc r ui t<l:-tp, i nr,s tc ailnvila r 

* Personeel se kunclighr>id en vnarcligheid word maksimaal benut 

* Grater terugvoering van insr>tte word verkry 

* Meer p,!?leentheid vir persOtwelont~.Jikkeli!w word p,eskep 

* Be te r pe rsonee l vPrhoudinp;e word opp,chou 

* Hoir produktiwiteit omdat personcei minder nfwesig is. 
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Ten slotte kan dier;ene aan wie verplip,t:ingc en tnke gedeler,eer 

is, ook verskeie struikelblokke ondervind. Die skoolhoof kan 

byvoorheeld onseker wees oor watter take om aan watter persone 

te delegeer. Wanneer hy nie daarvan oortuir; is dat hy presies 

weet wie 'n spesifieke tuak doe]treffend kan verrig nie, sal 

verantwoordelikhe1d ook njc doeltreffend deur hom 0pgedra kan 

word niE>. 'n Verclere probleem 1s hoe die skoolhoof beheer krm 

uitoefen oor al die pligte wat hy gedelegeer het. Om hierdie 

probleem t.e oorhrug, moet die skoolhoof dilarop ingestel wees om 

alles behoorlik te ko~rdineer. 

Koordinering as bestuurst11ak van die skoolhoof sal vervolgens 

hespreek word. 

4.5 KoORDINERING AS 'N SUBTAAK VAN ORGANISERING 

Daar ontstaAn telkens 'n potensi~le hehoefte aan koordinering 

wanneer twee of meer persone, nktiwiteite, bronne en so n~er ge

lyktydig fungeer (Gorton, 197(,:52). Koordinering kan beskou word 

as die werk wat die persoon in 'n gesagsposisie verrig om mense, 

materiaal, hronne, idees en tegnieke. in 'n harmonieuse verhouding 

11~t meka<~r te sinchroniseer. Die doel van koordinering is om 

oorvleue 1 ing V<ln werks aamhede, tydve rkwis ting en konfl i k tussen 

personeel tot <lie minimum tP hep'i'rk sodat die doelslellinp,s van 

die org<~nisasie bereik kan word (Koontz en O'Donnell, 1964:41). 

Koordinerin~ is bait? effektie f wanneer elke indb~idu sy persoon

like hydrae in perspektief tot die res vau die organisasie se 

nktiHiteite heskou (Drucker, 1977:&5). Dit impliseer dat elke 

werker kennis van die organisasie se doelstelliup,s sal rnoet dra. 

Die personeel moet, m<>.t ander woorde, 'n integrerende deel van 

die totale organiseringshandeling vorm. Om die personeel aktief 
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by organisering te betrek, lwn of deur forme.le of deur infor-

me le koordiner ing be re ik word. Forme le koordinering s lui t daar

die maatreels in wat bewustelik getref word om al die akUwitei

te te sinchrmd.seer waaronder vergaderings. komi tees, koiTfTiissies 

en so meer. Informele koordinering is die spontane gebeure wat 

tot samewerking in die organisasie aanleiding gee (De Wet, 

1981: 72). 

Koontz en O'Donnell (1964:42) het die volgende beginsels uitge

lig wat onderllggend aan goeie koordinering is: 

* Die beste koordinering word bereik deur middel van direktE' 

kontak 

* Koordinering moet so vroeg as moontlik (verkieslik reeds in 

die beplanningsfase) plaasvind 

* Alle aktiwiteite wat in 'n gegewe situasie geidentifiseer 

word, staan in 'n wedersydse verhouding tot mekaar en moet 

iu ag geneem word in die koordinering. 

Na aanleiding van die voorgaande beginsels kan die afleiding ge

maak word dat koordineri.ng nie 'n geisoleerde, eenmalige hande

ling is nie. Koordinering word wel as 'n organiseringshandeling 

geklassifiseer, maar dit begin reeds in die beplannin~stadium 

met die bepalinr, van doelwitte. flit vind voortdurend plaas en 

kan oak in leidingp..ewing en beheeruitoefening geidentifiseer 

word. Hierdie eienskap van kontinuiteit beklemtoon opnuut die 

vervlegtheid van die onderskeie bestuurshandelinge (Pfiffner, 

1960:56). 

Samevattend kan daar beweer word dat koordinE>ring daardie nood-
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saaklike subtaak van organiserinp, is wat aanleiding gee tot on

derlinge verbande wat goeie spanwerk bevorder en sodoende verse

ker dat die beoogde doelwitte gesamentlik bereik word (Marx, 

1981:199). Wat organisering in skoolverband betref, beteken dit 

dat mense met uiteenlopende persoonlikhede, belangstellings en 

agtergronde moet saamwerk. Om effektiewe onden.rys te bereik, is 

die koordinering van die verskillende skoolaktiwiteite 'n vereis

te (De Wet, 1981:72). 

Koordinering kan nie vanaf die hoogste gesagsvlak afgedwing word 

nie maar moet 'n spontane reaksie wees (Berlo, 1960:54). Dit is 

egter wel die taak van die gesagsdraer (i.e. die skoolhoof) om 

leidinp, aan die personeel te gee met betrekking tot sodanige 

spontane reaksie. Die taak van leidinggewing sal in hoofstuk S 

te berde gebring word. 

Alvorens daartoe oorgegaan word om die organiseringshandeling 

met betrekking tot finansiele onden.rysbestuur te analiseer, sal 

organisering as bestuurstaak vervolgens in die lig van die voor

veronderstellings geevalueer word. 

4.6 PRINSIPI~LE STANDPUNTINNAME 

Uit die voorveronderstellings het dit geblyk dat die skepping ge

orden of dan wel georganiseer is (vgl. 1.7.3). Hierdie organi

seerbaarheid word moontlik gemaak deur die wil en wette van God. 

Die mens is deur God oor die georganiseerde skepping gestel om 

dit te beheers en sake daarin te reel. 

In sy pogings om orde te skep, het die mens van die vroegste tye 

af reels en regulasies gemaak, gegroepeer en georganiseer. Die 

leier het inderdaad die reels gekonstitueer. Organisering is, met 
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:mder woorde, deel van die ontwikkeling van die mens se kul

tuur. Die outwlkkeling van die mens se organiseringstaak in 

ooreenstemming met sy kultuurontwikkeling dui op die genetisi

teit wat die orde' konstantheid en reelmaat in die skepping (en 

dus ook in die skool as samelewingsverband) waarborg. Dit im

pliseer dat organisering binne skoolverband nooit staties is nie 

maar aanpas en ontwikkel namilte die omstandighede verander. Nu

we organisasiestruktuurmodelle kan ook in die skoolsituasie ge

stalte kry. 

Die taak van organisasiestruktuurskepping is vir die skoolhoof 

nie net bloot die skepping van nog 'n struktuur nie. lly is ge

roepe om te organiseer en orde te skep. Organisasiestruktuur

skeppi ng is vir hom roepingsvervulling want daardeur waarborg 

hy harmonic en samewerking in die skool. As 'n handeling wat 

gerig is op orde en eenheid, is organisering dus ook 'n religi

euse handeling (vgl. 1.7.3.1). 

Die kultuuropdrag aan die mens om te heers en te beheers sou nie 

moontlik gewees het sonder gesag nie. Die mens is in 'n gesags

posisie geplaas en toegerus vir die uitoefening van gesag. In 

sy gesagsuitoefening konkretiseer of positiveer die mens sy wil 

in reels en regulasies (Taljaard, 1976:60-61). 

Die uitoefening Viln e;esag kom veral na vore in die delegering 

van take. Omdat die skoolhoof nie alleen die besondere skepping 

kan beheers nie, betrek hy andcr met bepaalde bevoegdhede en be

langstellings om take uit te voer. In die sin is daar 'n onder

linge verband tussen delegering en differensiasie (vgl. Van der 

Westhuizen, 1984:245). 

Delegering vorm 'n integrerende deel van die mens se beheersing 
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van die skepping. Die mens (ook die skoolhoof) is toegerus met 

'n eiesoortige gesag om sy skeppingsopdrag uit te voer. Op gronu 

van die gesag kan take aan ander opgedra word maar die skoolhoof 

bly finaal verantwoorde1ik vir die gees, rigting, beleid en be

heer van die skool waaroor hy gesag moet uitoefen. In die uit

oefening van gesag is delegering ook roepingsvervulling en wel 

op die grondslag van gehoorsaming aan die sentrale religieuse 

liefdeswet. In die opsig vorm delegering deel van die skoolhoof 

se taak om te heers. 

Vanuit sy eiesoortige gesagsposisie het die skoolhoof ten slotte 

die taak om toe te sien dat die delegering van take nie in chaos 

ontaard nie. Sonder koordinering sou delegering op desorganisa

sie uitloop. Koordinering dui op die onderlinge samehang tussen 

die mens en die taak wat hy moet verrig ten einde bepaalde doel

witte te bereik. In die sin dui koordinering op integrasie 

(ibid.). 

Koordinering he£ nie die indiwidualiteit van die verskillende ta

ke op nie, ook nie die betrokke persone se verantwoordelikheid 

nie. Deur 'n gebrek aan koordinering is dit moontlik dat daar 

buite die norme wat vir die skool geld, gehandel kan word. In 

so 'n geval kan dit aanleiding gee tot wanbestuur met nadelige 

gevolge vir die opvoeding en onderwys. 

Om saam te vat: God het sy skepping ordelik geskape. Omdat die 

mens as heerser oor die skepping gestel is, het hy 'n roeping 

om daardie orde te handhaaf. Ook die skoolhoof is beklee met 

gesag om die skool wat as samelewingsverband deel van die skep

ping vorm, te organiseer en wel by wyse van organisasiestruktuur

skepping, delegering en koordinering. 

Na aanleiding van die voorgaande bespreking blyk dit dat orga-
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nisering nie die sinoniem van bestuur is nie, maar oat rlit 

slegs een van die take van onderwysbestunr vorm. Die bestuur 

van die skoolfinansies (wat 'n selfstandige onderwysbestuurs

terrein of -area vorm) sou aileen effektief kon geskied indien 

dit behoorlik georganiseer word. In die volgende afdeling (4.7) 

sal aangetoon word hoe die organiseringstaak binne die skoolfi

nansies sy gestalte verkry. 

4.7 DIE ORGANISERING V~ DIE SKOOLFINANSIES 

4.7. I INLEIDENO 

Nadat die begroting afgehandel is (vgl. 3.4), moet daar uitvoe

ring aan die finansi~le doelwitte daarin uiteengesit, gegee word. 

Die bephmning moet, met ander woorde, in funksie gaan. Dit im

pliseer dat die skoolhoof handelinge moet inisieer, take organi

seer, verbande tussen die verskillende onderdele konstitueer so

dat hy 'n organisasiestruktuur kan skep, take delegeer en koor

dineer ten einde die beplande finansi~le doelwitte te verwesen

lik (Allen, 1973:50). 

Organisering as bestuurshandeling vereis, wat die bestuur van 

die skoolfinansies betref, dat take onderverdeel en aan spesi

fieke persone toegpwys word. Sodanige toewysing en ordening van 

verbandhoudende t11ke kan slegs binne 'n vaste organisasiestruk

tuur geskied. Oaarom is dit dan ook die eerste taak v11n die 

skoolhoof om 'n organisasiestruktuur te skep (Van der Westhui

zen, 1984:191). 
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4.7.2 ORGANISI\SIRSTRUKTUURSKEPPING AS FTNANSieLE BESTUIJRSTMK 

4. 7.2.1 Opmerki.ng 

Ten ei.nde die finansiele onderwysdoelwitte in operasionele akti

witeite om te sit, moet 'n organisasiestruktuur vir sodanige han

deling geskep word. In hierdie konteks dui die term organise

ring, eendersyds, op administratiewe tegniekE> en, andersyds, op 

die organisasiestruktuur wat binne skoolverband ontwikkel word 

om die doelwitte te implementeer (Jordan, 1969: 112). 

Die skepping van 'n organisasiestruktuur met betrekking tot die 

realisering van finansiele onderwysdoelwitte, is veral sterk 

gesentreer rondom die organisering van die administratiewe kom

ponent. Die organisering van laasgenoemde is op sy beurt hoof

saaklik gegrond op die rekeningkundige prosedure (Casey, 

1964:29). 

nie bydrae van die administratiewe en die rekeningkundige kompo

nente tot die skeppjng van 'n organisasiestruktuur vir die prak

tyk\vording van die begroting sal vervolgens toegelig word. 

4. 7.2.2 Die administratiewe komponent 

Die konsep van die administratiewe kantoor as 'n geisoleerde 

eenheid wnt onafhnnklik van die res van die skoolaktlwiteite fl

gureer, is geleidelik vervang deur 'n komplekse begrip wat die 

volgende funksies verrig (Mills, 1977:3): 

* die versameling van inHgting; 

* die vaslegging van inligting; 
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* die be~nring van gegewen8; 

* die ordening daarvan; en 

* die beskikbaarstelling daarvan. 

Voorgaande funksi.es kan ook diagrammaties binne die organisa

siestruktuur aangetoon word (vgl. diagram 4.4): 

DIAGRAM 4.4 DIE FUNKSIDNERING VAN DIE ADMINISTRATIEWE KOMPONEtiT 
BINNE N LYNORGANISASIESTRUKTUUR 

ONDERRIG 

DATAVER= 

SAMELING 

HOOF 

GEMEENSKAPS: PERSONEEL= 

BETROKKENHEID SAKE 

DAIAVAS= 

LEGGING 

DATA- OP: 

BERGING 

FISIESE ADMINISTRA = 
FASIUTEITE TIEWE WERK 

DATA-OR: 

OENING 

OAT AVER= 

SKAFFING 

Soos blyk uit diagram 4.4, moet die administratiewe komponent 

nie as 'n fisiese eenheid beskou word nie maar eerder as funksio-

nele gebeure (Simmons. 1980: 14). Dit beteken dat die administra

tie~e kantoor, in soverre dit die bestuur van die skoolfinansies 

aangaan, oral opereer waar daar georganiseer word om uitvoering 

aan die finansiele beplanning te verleen. 

In die uitvoering van di.e administratiewe funksie is daar, een

dersyds, 'n element van roetine-werk maar, andersyds, vind dit 

ook binne bestuurskonteks plaas. Die nie-professionele personeel 

(resp. administratiewe personeel) word naamlik gekonfronteer 

deur probleme rakende die skoolsituasie in sy geheel. Hul.le 

moet gevolglik gereeld self besluite neem (Rutty, 1978: 14). 
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Laasgenoernde personeel rnoet daarorn oor 'n kennis van ondenvys

sake beskik om rnee tc help in die konstituering van onderlinge 

verbande in die realisering van finansiele onderwysdoelwitte. 

Om saarn te vat: Die admi.nistratie\~e komponent kan beskou word 

as die saantbindende faktor in die daarstelling van 'n organisa

siestruktuur vir die uitvoering van die finansiele heplanning. 

Dit vereis dat hierdie kornponent bewustelik georganiseer sal 

moet word. 

In die totale administratiewe komponent vorrn die rekeningkundi

ge prosedure ten slotte die kernfaset daarvan (Banghart, 

1969:76). Trouens, die organisasiestruktuur met betrekking tot 

skoolfinansies leun swaar op en sluit nou aan by die rekening

kunde komponent (Roberts, 1973:211). llierdie faset sal vervol

gens in perspektief geplaas word. 

I~. 7. 2. 3 Die rekeningkunde komponent 

Die rekeningkunde as 'n inherente deel van die struktuur met be

trekking tot die organisering van die skoolfinansies kan omskryf 

word as die administratiewe handeling waarvolgens volledig en 

sistematies vers lag gehou word van die finansiele gebeure (Ca

sey, 1964:29). Dit sluit handelinge in soos die klassifikasie, 

vaslegging en interpretering van finansiele gebeure. Na aanlei

ding hiervan vorrn die rekeningkunde die sinkern van aile finan

siele aktiwiteite en kan geen projek effektief georganiseer word 

sonder die integrering van rekeningkundige prosedures nie (Mor

phet, 1974:481). 

Rekeningkunde is verder nie die sinoniern van boekhouding nie en 

moet nie daarmee verwar word nie. Laasgenoemde is bloot 'n fa-
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set van die rekeningkunde en behels die klerklike taak om fi

nansiele transaksies te boekstaaf (Jordan, 1969: 121). !Jaarteen

oor is die term rekeningkunde 'n vecl ruimer hegrip wat die vol

gende insluit (Koerner, 1968:148): 

* die identifisering, toewysing, analisering Pn interpretering 

van finansiele data; 

* die implementering en uitvoering van die skool se finansiele 

beleid; en 

* konnnunikering met die gemeenskap met betrekking tot die skoal 

se finansiele posisie. 

Knezevich (1960:47) poneer dat die rekeningkundige program 'n 

geintegreerde deel van die res van die skoolprogrnm vorm en op 

grond daarvan die volgende doelstellings behoort na te streef: 

* die daarstelling van doeltreffende sekuriteitsmeganismes van 

openbare gelde deur die spesifieke toewysing van pligte en 

die skepping van kontrole-tegnieke; 

* die skepping van 'n bestedingspatroon wat verband hou met die 

hegroting; 

* die verskaffing van 'n intelligensiepoel (dinkskrum) vir die 

voorbereiding van toekomstige begrotings en langtcrmyn-finan

siele beplanning; 

* die afronding, analise en interpretering van finansiele data 

vir besluitneming en verslaggewing aan aile belanghebbende 

instansies; en 
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* die funksionering van alle finansi(;te handelinge binne die 

amptelike voorgeskrewe raamwerk. 

Voortvloeiend uit voorgaande doelstellings stel Garvue (1969:316) 

die volgende reels vir die implementering en die funksionering 

van 'n doeltreffende rekeningkundige stelsel wat ten grondslag 

van die organisering van skoolfinansies 1~: 

* rekeningkundige prosedures moet in oorleg met die amptelike 

regulasies ingestel word; 

* finansiele rekords moet op 1 n kontinu basis bygehou word; 

* rekeningkundige prosedures moet van so 'n aard wees dat dit 

die werklike Hnansiele posisie van die skool sal reflekteer; 

* voorsiening moet gemaak word vir die periodieke analise van 

metodes, fondse en klassifikasiestelsels Len einde buigsaam

heid ( 11j1exibility") te verseker; 

* daar behoort 'n formele organisasiestruktuur tc bestaan waar

volgens die bestuurstake en hulle gepaardgaande verantwoor

ding met betrekking tot skoolfinansies toegewys word; 

* daar moet voldoende veiligheidsmaatreels bestaan om finansi

ele data teen verliese of heskadiging te vrywaar; 

* rekeningkundige prosedures moet ruimte laat vir interne be

heer; 

* die rekeningkundige prosedure moet hom daartoe leen om perio

diek aan alle belanghebbende part:ye verslag te lewer; 
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* eksterne, onafhanklike ouditr>rLng hehoor.t iaarliks uitgevoer 

te word; en 

* die rekeningkundige prosr>dure moet v:m so 'n aard wees d;~t 

beheer deur mi dde 1 van 1 n verge lyld ng met .1 ie her,ro t i.ng op 

cnige stadium kan geskied. 

Voorgaande reels kan egter nie altyd sonder rn"er toegepns word 

nie. Voorskrifte van owerheidswee bepanl dikuels clie omvang van 

finans i ele vers laghoudi ng (Burkhead, I 'J6lt: 46). Oi t hou by im

plikasie in dat rekeningkundige beginsels sow:: genegeer moet 

word ten einde uitvoering aan amptelike voors~rifte te gee. 

In die laaste instansie bestaan daar geen enlu•le rek£>ningkundige 

stelsel wat vir alle skole gestandaardiseer knn word nie. Die 

grootte, tipe en ligging van die skool en die lewenspeil van die 

betrokke geme.enskap is, onder meer, faktore w:tt die rekeningkun

dige stelsel vir elke indiwiduele skoal sal m••d£>1H•pa;d (Samuel

son, 1959:7lt). 

4.7.2.4 Evaluering 

Die skoolhoof moet steeds in gedagte hou dat nok wat die skool

finansies hetref, hy met mense te doen het wal bepaalde t:ake op 

'n verantwoordelike wyse moet uitvoer. Dit intpliseer dat wan

neer hy organiseer met die ooR op die verkry~ing van 'n maksi

mum doel treffendheid, hy moet rekening hou mPI sowel die vermo

ens, belangstellings en persoonlikheidse.iensk:tppe van heide die 

nie-professionele as die van die professionel0 personeel (Hills, 

19 79: 11 2) • 

Die administr:Hiewe sowel as die rekeningkuncli ge komponent is 
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verder onderworpe aan die onti sj teit van bestuur, naaml ik 

reelbaarheid (vgl. I. 7. 3. 7). Die k:mtoor moet georganiseer word 

om oorvleueling te voorkom, duplisering uit te skakel, take lo

~ies te groepcer en person(' volgens hulle vermoens te hetrek. 

In die bespreking van die organisasicstruktuurskepping met be

trekking tot die bestuur van skoolfinansies het dit gehlyk dat 

die administratiewe en die rekeningkunde komponente heBonder 

stcrk fignreer. Dit het ook aan die rig gekom dat die delege

rings- en ko~rdineringshandelinge onderliggend is aan en ook nou 

verweef is met die taak van organisasiestruktuurskepping. AI

hoewel die delegerings- en koordineringstake 'n integrerende 

deel van die totalc organiseringstaak vorm, sal dit vir akade

miese doeleindes vervolgens afsonderlik toegelig word. 

IL 7. 3 DELEGERJNG AS FINANSieLE BESTUURSTMK 

Indien van di<:! standpunt uitgegaan word dat delegering die toe

wysing van take tot op die vlak van die indiwiducle werker is 

(vgl. 4.4), lewcr hierdie subtaak 'n belangrike bydrae tot die 

organisering v:m skoolfinansi€'s. Brown (19Rl :34) identifiseer 

die volp.;ende delegeerhare werksaamhede wat spesifiek hetrekking 

het op die organisering van die skoolfinansies: 

* tikwe rk 

* liasseri ng 

* dupl isPrinp, 

* telefoonbediening 

* koste-analise en 

* rekenaarbcdiening. 
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Aangesien die organisering van skoolfinansies nie die enigste 

faset is wat op die voorgaande werksaamhede aanspraak maak nie, 

moet take so toegewys word dat die maksimum effektiwiteit bewerk

stellig word. Diagram 4.5 gee 'n aanduiding van die delegering 

van die werksaamhede in die organise ring van die skool finansi es 

(Littlefield, 1977:31): 

DIAGRJ\t'-1 4.5 'N t1:JONTLIKE U::LEGERINGSWYSE VAN h£RKSAAt+IEU:: IN DIE 

ORGANISERING VAN SKOOLFINANSIES 

ONDEAAIG 

DATAVER= 
SAMELING 

DEPT .HOOF 
VAKHOOF 

A 
c 

ONDERWYSER 8 
ADM.ASST. A 

HOOF 

GEMEENSKAPS• PEASONEEl• 
BETROKKENHEID SAKE 

DATA VAS~ 
LEGGING 

DEPT .HOOF 
VAKHOOF 

DATA-OP= 
BERG lNG 

8 DEPT .HOOF 
B KLERK 

ONDERWYSER [ TIKSTER 
TIKST[R ~ 

FISIESE ADMJNJSTRATIEWE 
FASILITEITE WERK 

DATA-ORDE• 
NING 

C DEPT.HOOF C 
A KLERK 8 

B Al:f4.ASST. B 
TIKSTER 

DAT.qYJOR= 
SIENJNG 

I 
ADJ.-IlOOF 
VAKHOOF A 
ADM.ASST. A 
KLERK A 
TIKSTER A 

Die organisnsiestruktuur in diagram 4.5 is 'n ti.piese lynorgani

sasie. Op soortgelyke wyse kan take ook oorcenkomstig 'n staf 

of funksionele organisasie gedelegeer word, afilangende van elke 

skool se eiesoortigc omstandighede (Ford, 1973,96). 

In die toewysing van finansiele take, moct die skoolhoof deeglik 

sy personeel as mensc en hullc bevoegdhedc ini1gneem. Geen enke

le model kan universeel vir aile skole gestruktureer word nie. 

Elke skoolhoof sal volgens sy indiwiduele omstandighede take de-
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legeer (Rester, 1970:37). Indien hy byvoorbeeld personeellede 

met handelskennis tot sy beskikking het, sal hy hoofsaaklik fi

nansiele take aan hulle delegeer. Indien ~:laar egter nie soda

nige personeel beskikbaar is nie, word die delegering van finan

siele werksaamhede 'n meer komplekse bestuurshandeling in die 

soeke na die personeel met die regte vermoens. In laasgenoemde 

geval word die klem geplaas op personeelbestuur as bestuurstaak 

van die skoolhoof wat weer eens die interafhanklikheid en we

dersydse inklusiwiteit van die onderskeie bestuurstake en -areas 

bevcstig. 

Ten einde te verseker dat die organiseringstaak te midde van die 

delegeringshandeling ordelik verloop, moet die skoolhoof as 'n 

laaste organiseringstaak alle werksaamhede koordineer. 

4. 7.4 KOoRDINERING AS FINANSieLE BESTUURSTAAK 

Alhoewel koordinering as die finale organiseringshandeling be

skryf word, vind dit geintegreerd met die ander subtake van or

ganisering plaas. Koordinering is in wese die sinchronisering 

van al die handelinge, middele en tegnieke (vgl. 4.5). 

In die organisering van die skoolfinansies behels koordinering 

in die eerste instansie die sinchronisering van die werksaarn

hede binne die adrninistratiewe komponent, met ander woorde, tus

sen die tiksters, liasseerklerke, telefoonoperateurs, kostebe

rekenaars, rekenaarbedieners, en so rneer (Littlefield, 1977:54). 

In die tweede plek impliseer koordinering ook die harmonieuse 

samewerking en begrip tussen die verskillende komponente wat be

trokke is by die totale organiseringshandeling (Branton, 

1975:114). Dit is belangrik dat die administratiewe personeel 

kennis sal dra van watter akademiese personeel op watter plekke 
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betrokke is. OmgekePrd moet laas gencemde ook dui de 1i khe i d 

he oor wie sy kontakpersoon binne die administratiewe kompo

nent is. llit is verder ook hclangrik dat alle betrokke partye 

'n totale visie van die organiseringstaak sal he en op die hoog

te gestel moet wees oor hoe elke ander party in die organisasie

struktuur inpas (vgl. diagram 4.2). 

Koordinering kan formeel gedoen word by wyse van organisasie

kaarte en -diagramme of dit kan ook informeel geskied (Little

field, 1977:42). Diagram 4.6 is 'n uittreksel uit 'n kalender

kaart wat as hulpmiddel in die organisering van die skoolfinan

sies gebruik kan word (Jordan, 1969:122): 

DIAGRAM 4.6 N UITTREKSEL UIT N KALENDERKAART VIR DIE ORGANISE
RING VAN SKOOLFINANSIES 

DATUM AKTIWITEIT VERo\NTivOORDELIKE 
PERSOON 

IS Sept. Aanvang van ondersoek na die I.n- Departementshoof A 
standhouding van geboue met die Faktotum 
oog op verbeterings en herstel-
werk. 

28 Okt. Atletiekprogram vir die nuwe aka- Adj unkhoof 
demiese jaar gereed: Koste van Departementshoof B 
verversings en vervoer. 

Om die maksimum doeltreffendheid te bereik, moet gegewens op 'n 

sistematiese en kontinu basis versamel word. In die praktyk be

gin die dataversameling vir die nuwe begroting reeds die oomblik 

wat die begroting vir die lopende jaar in werking tree (Burrup, 
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1962:277). Die begrotingskalender (vgl. diagram /1.6) is in 

werklikheid 'n tydskedule vir die versameling van inligting op 

'n geordende wyse. 

Op die wyse word verseker dat die nuwe begroting stelselmatig 

ontwikkel word en dat die verantwoordelike personeel nie onder 

druk geplaas word om die begroting in 'n bcperkte tyd op te 

stel nie (Jordan, 1969: 120). Inligting wat langs die weg verkry 

word, verskaf 'n baie meer konkrcte grondslag vir toekomstige 

beplanning en begrotingsite~ kan oak baie beter gemotiveer word 

(Curtis, 1971:176). Die beplanning van skoolfinansies sal ge

volglik op 'n meer wetenskaplik-geordende wyse verloop en be

sluite sal eerder op werklike gegewens gebaseer wees as op blo

t!? spekulasie. 

Ten slotte: Ongeag die metode of tegniek wat die skoolhoof 

volg, kan hy deur middel van die subtaak van koordincring ver

seker dat alle aktiwiteite sal meewerk in die bereiking van die 

gemeenskaplike doelstelling, naamlik effektiewe onderwys. Deur 

middel van koordinering kan hy verseker dat elke komponent be

hoorlik sal funksioneer met inagneming van die groter geheel en 

nie in 'n afsonderlike mini-organisasie sal ontaard nie. 

4.7.5 STANDPUNTINNAHE 

Uit die ontleding van die organisering van die skoolfinansies 

blyk dit dat organisering 'n belangrike komponent van die bestuur 

van die beskikbare gelde vorm. Fin:msiele doelwitte kan sle.gs 

by wyse van gerigte handelinge ten uitvoer gebring word. Die 

eerste taak van die skoolhoof met betrekking tot die realisering 

van die finansiele doelwitte is om 'n eiesoortige organisasie

struktuur vir die doel te skep (vgl. 4.7.2). In die skepping 
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van sodanige organisasiestruktuur vorm die admintstrati ewe <?n 

rekeningkunde komponente die onderbou daarvan (vgl. 4.7.2.2 en 

4.7.2.3). 

Dit het verder uit diE> navorsing aan die lig gekom d;-tt die dele

gerings- en koordineringstake 'n inherent€' deel van die organi

sering van die skoolfinansies vorm. Ten einde die finansif's in 

die skool te hestuur, moet take oorgedraword (vgL 4.7.3). Om 

harmonieuse samewerking te verseker, het die skoolhoof die taak 

om al die werksaamhede met betrekking tot die skoolfinansies te 

koordineer (vgl. 4.7.4). 

Ook in die organisering van die skoolfinansies is dit weer eens 

beklemtooon dat organisering as bestuurstaak nie onafhanklik van 

die ander bestuurstake fungeer nie. Nie alleen het die wissel

werking tusscn die subtake van organisering (organisasiestruk

tuurskepping, delegering en koordinering) duidelik geblyk nie, 

maar het die interafhanklikheid tussen die organisering van die 

skoolfinansies en die opstel van die begroting (dit wil sc die 

beplanning van die skoolfinansies) na vore gekom. 

In die laaste instansie is aangevoer dat die skoolhoof nie orga

niseer ter wille van die organisasie nie. ninne die organisasie 

staan die mens sentraal en die skoolhoof moet voortdurend die 

balans tussen die mens en die taak handhaaf (vgL 4. 7.2.l•). 

In sowel die skepping van organisasiestrukture as die delegering 

en koordinering van werksaamhede moet die skoolhoof steeds besef 

dat hy net verleende gesag beklee is en dat hy geroepe is om 

daardie gesag op so 'n wyse te hanteer dat die Skepper daardeur 

verheerlik word. 
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As samelewingsvPrband vorm die skool deel van die skepping en 

vra as sodanig om ordelik gereel te word. lndien die skoolhoof 

in volle roepingsbesef die finansies binne die skool organiseer, 

behoort sy onderwysbestuurshandeling effektiewe onderwys tot ge

volg te he. Deur die skoolfin;.msies ooreenkomstig bepaalde (i.e. 

Christelike) norme te reel, kan die skoolhoof bydra tot die be

heersing van die skepping in ooreenstemming met die wil van God. 

4.8 SN'EVATIENIX: EVAWERING EN VOJRUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk is organisering as bestuurstaak van die 

skoolhoof geanaliseer. Daar is begin om die aard en wese van 

organisering te beskryf, waarop die subtake van organisering 

(organisasiestruktuurskepping, delegering en koordinering) gei

dentifiseer en in die bree ontleed en weergegee is. 

Daar is vervolgens tot 'n prinsipiele standpuntinname met be

trekking tot organisering gekom wat in hooftrekke daarop neer

kom dat die mens (i.e. die skoolhoof) geroepe is om te organi

seer. Die mens word deur God met gesag beklee om orde binne die 

skepping te han&taaf. In die uitvoering van die organiserings

handelinge moet die skoolhoof verantwoordelik met die verleende 

gesag omgaan want hy bly in die finale instansie teenoor die 

Skepper verantwoordelik vir die ordelike beheersing van die 

skepping. Dit impliseer dat die skoolhoof 'n roeping het om or

ganisasiestrukture te skep, take te delegeer en ook om dit gesa

mentlik te koordineer. 

In die laaste gedeelte van die hoofstuk is die taak en plek van 

organisedng met betrekking tot die skoolfinansies aangetoon. 

Daar is tot die slotsom gekom dat al drie die subtake van orga

nisering, naamlik organisasiestruktuurskepping, delegering en 
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koordinering, toepassi.ngsmnontlikhede ten opsigle van finansi

ele onderwysbestuur inhou. So is daar byvoorbeeld p,etoon dat 

die administratiewe en rekeningkunde komponente 'n strategiese 

rol speel in die skepping van 'n organisasiestruktuur as bestuurs

handeling. Daar is ook gewys op die [ei.t dat delegcring en ko

ordinering 'n eiesoortige indiwidualiteitstruktuur in die organi

sering van die skoolfinansies vertoon. Daar is uiteindelik tot 

die gevolgtrekking gekom dat die organisering van die skoolfinan

sies positief hydra om die orde in die skepping te bewaar. 

Ten slotte is daar beklemtoou dat organisering 'n kontinu hande

ling is en interafhanklik wat die res van die bestuursaktiwitei

te betref, vervleg is. Daar is pertinent aangetoon dat in die 

uitvoering van organisering die skoolhoof besondere leiding aan 

die res van die personeel moet gee. Hierdie leiding wat van die 

skoolhoof uitgaan, vorm die derde bestuurstaak. In die volgende 

hoofstuk sal leidinggewing as bestuurstaak van die skoolhoof, met 

besondere klem op die leidinggewing met betrekking tot die skool

finansies, geanaliseer en omskryf word. 
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5, lEIDif(JGEWING PS FINANSIELE BESTWRSTAAK vm DIE SKOOU«.XF 

5.1 INLEIDING 

In die voorgaande hoofstuk is aangetoon dat organisering een van 

die bestuurstake van die skoolhoof is. Organisering behels die 

skepping van 'n gepaste organisasiestruktuur, die delegering 

van take en die koordinering van alle werksaamhede. Daar is 

verder aangetoon dat hierdie handelinge ook uitgevoer word in 

die bestuur van die skoolfinansies (i.e. finansiele onderwysbe

stuur). 

Organisering binne die skoal as organisasie word moontlik gemaak 

deur die aanwesigheid van mense (leerlinge, administratiewe en 

akademiese personeel, ouers en so meer). Omdat die skool uit

sluitlik uit mense bestaan, vind geen aktiwiteite meganies plaas 

nie. Enige handeling moet bewustelik geinisieer 1vord. Die per

soon van wie hierdie inisiatief uitgaan, is die skoolhoof. As 

gesagsdraer moet hy die leiding vir aile skoolwerksaamhede op 

hom neem. Leidinggewing is die derde hoofbestuurstaak van die 

skoolhoof. Dit sal in hierdie hoofstuk verduidelik word. 

Ten aanvang sal onderskei word tussen Ieidinggewing en leier

skap en die sub take van leidlnggewing sal p,eidenti fiseer en om

skryf word. Enkele toepaslike Ieierskapsteoriee sal in bree 

trekke gegee word, hoofsaakUk om die leidinggewingstaak in 

perspektief ten opsigte van ondel:\<lysbestuur in sy geheel te 

plaas. 
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Nadat prinsipieel standpunt met betrekking tot leidinggewing 

ingeneem is, sal daar, as 'n tweede fnse, bepaal word of die 

skoolhoof ook 'n leidinggewingstaak ten opsigte van finansiele 

onderwysbestuur het en indien wel, wat die indiwiduele kenmerke 

daarvan is. 

5.2 LEIDINGGEWING EN LEIERSKAP 

5.2.1 OPMERKING 

In die Afrikaanse literatuur word die terme leiding(gewing) en 

leierskap dikwels as sinonieme gebruik om die gee van leiding 

as 'n bestuurshandeling aan te toon. In die volgende paragrawe 

sal leidinggewing (vgl. 5.2.2) en leierskap (vgl. 5.2. 3) onder

skeidelik ontleed word. ~a aanleiding van hierdie ontleding sal 

die onderlinge verband tussen leidinggewing en leierskap aange

toon ~ord (vgl. 5.2.4). 

5. 2. 2 LEIDlNGGEIHNG 

Die Engelse literatuur ve-rwys na die derde bestuurstaak alterna

tiewe l ik as "lead1:ng", "dil'ecting" en "command1:ng 11
• So beskou 

Allen ( 1964:239) leidinggewing ("leading") as: 

, the work a manager performs to cause peopl-e to take ef-

fecti ve action. " 

Koontz en O'Donnell (1964:473) verkies die term "d1:rect1:ng 11 en 

beskryf dit as: 

II getting employees to accomplish their• tasks rr 
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Die derde gedagte, naamlik die van "commanding", kom van Massie 

(1964:74): 

, to put into effect the dicisions, plans and programs 

to achieve the goals of the group." 

Na aanleiding van die voorgaande definisies blyk dit dat leiding-

gewing dui op 'n bepaalde soort werk. Hierdie werk omvat daar-

die handelinge wat 'n persoon in die hoogste gesagsposisie in 

die hierargiese struktuur uitvoer om die aktiwiteite van onder

geskiktes sodanig te rig dat die organisasie (i.e. die skoal) 

se doelstellings en doelwitte verwesenlik kan word (vgl. Barrow, 

1977:246). 

5.2.3 LEIERSKAP 

5.2.3. I Wat is leierskap? 

Daar word in die Engelse literatuur pertinent onderskei tussen 

leidinggewing ("leading", "directing" en so meer- vgl. 5.2.2) 

en leierskap ("leadership"). Die volgende definisies illus

treer die begrip leierskap: 

Koontz en O'Donnell (1964:520): 

"Leadership is the ability of a manager to induce s~tbordi

nates to work with confidEnce and zeal." 

Massie (1964:76): 

, the skills of leadership are essential considErations 

in the directing function." 
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Carter {1965:283): 

II the ability to direct a group towards its goals. 11 

Uit voorgaande omskrywings blyk dit dat leierskap op die vermoe 

van 'n persoon in 'n leiersposisie dui om ondergeskiktes se han

delinge te stuur in die rigting van die bereiking van die doel

witte van die organisasie. 

Hierdie benadering tot die leierskap van die skoolhoof word deur 

Lipham en Hoeh (1974:176) soos volg ondersteun: 

"The leadership of the principal is a cr£ tical factor in 

the success of the school. Knowledge about leadership~ 

therefore is a prime prerequis1:te if an individual 1:s to 

fulfill effectively the prindpalr;hip role. 11 

Die voorgaande stelling impliseer dat leierskap nie slegs 'n 

aangebore talent is nie, maar dat dit ook dui op 'n vermoe wat 

deur die bybring van kennis en ervaring verbeter kan word. Ver

volgens enkele opmerkings met betrekking tot die rol van kennis 

oor leierskap. 

5.2.3.2 Leierskapsteoriee 

Die behoefte aan kennis met betrekking tot leierskap het aanlei

ding tot verskeie teoriee oor leierskap gegee. Van die mees al

gemene teoriee en wat besondere aandag in ondenvyskringe geniet, 

sluit onder meer in die eienska:psteorie (vgl. Cunningham en Gep

hart, 1973:2), die situasieteorie (vgl. Malherbe, 1973:8) en die 

verhouding-taak-interaksieteoY'1;e (resp. groepsfunksieteorie) 

(vgl. Swartz, 1979:8 en Cawood ?]tal., 1980:138). 
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Vir die doel van hierdie navorsing is dit nie van belang om die 

teoriee oor leierskap verder te omskryf nie. Daar word volstaan 

met die gedagte dat die leierskapsteoriee aangetoon het dat daar 

verskillende leierskapstyle bestaan. 

5.2.3.3 Leierskapstyle 

Die wyse waarop 'n leier sy leierskap tot uitvoer bring, staan 

in die literatuur bekend as sy leierskapstyl (resp. leierstyl). 

Daar word hoofsaaklik vier leierskapstyle onderskei, naamlik 

die outokratiese, vryeteuel, demokratiese en die burokratiese 

leierskap. Hierdie leierskapstyle sal vervolgens kortliks toe

gelig word. 

* Outokratiese Zeierskap 

'n Leier wat 'n outokratiese leierskapstyl openbaar, neem alleen 

die besluite sonder om ondergeskiktes te raadpleeg. Die beheer 

van die organisasie is hoofsaaklik in die leier gesentraliseer 

en ondergeskiktes kry min geleenthede om hulle leierseienskappe 

te ontwikke 1. Die outokratiese leier is ge.neig om ondergeskik

tes te domineer en hy werk moeilik met ander saam (vgl. Newman, 

1963:118 en Getzels et al., 1968:31). 

* Vr~Jeteue Ueierskap 

Vryeteuelleierskap word gekenmerk deur die onbetrokkenheid van 

die leier. Ondergeskiktes kry voile geleentheid om op hulle eie 

inisiatief en verantwoordelikheid indiwiduele of groepsbesluite 

te neem (Brown, 1962:28). 
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* Demokratiese leier>skn.p 

Die demokratiese leier moedig ondergeskiktes aan om deel te 

neem aan bepl:mning, hesluitneming, organisering, heheeruitoe

fening en so meer. Hierdie leierskapstyl word gekenmet"k deur 

groepgesentreerdheid en spanwerk. Ondergeskiktes l<ry geleent

heid om vryelik met die leier te kommunikeer en in samewe.rking 

met horn kreatieE tot die verwesenliking van die doelwitte by te 

dra. Die ontstaan van positiewe interpersoonljke verhoudings 

is 'n logiese uitvloeisel van hierdie leierskapstyl (Reynders, 

1977:47). 

* Burokratiese le1:erskap 

'n Burokratiese leier beklee 'n leiersamp in 'n hurokratiese 

stelsel. 'n Burokratiese leierskapstyl is 'n vervlegting van 

die outokratiese, vryeteuel en dernokratiese leierseienskappe. 

Dit is 'n tipiese kenmerk van die burokratiese leier dat hy hom 

slaafs aan die wet, reel en regulasie hou ten einde sy posisie 

te handhaaf. Die skoolhoof is burokraties wanneer hy gesag van 

bo af forseer en die ondet"WYsers slegs gehoorsaam aan hom rnoet 

wees (vgl. Owens, 1981:131 en Vander Westhuizen, 1984:211). 

Die leiet"skapstyl bepaal 'n Ieier se hestuurstyl. 1 n Goede lei-

er is aanpasbaar en beoefen nie slegs een leierskapstyl nie. 'n 

Leierskapstyl wat in een si tuasi.e suksesvol blyk te wees mag 

minder geslaagd in 'n ander wees. 

5.2.4 SAMEVATTING 

Na aanleiding van die voorgaande gedagtes met betrekking tot 

leierskapsteoriee en -style blyk dit dal leierskap 'n komplekse 
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begrip is en nie binne 'n eukele teorie, styl of definisie te 

verklaar is nie. In die bree bestuurskonteks kan leierskap een

dersyds beskou word as 'n aangebore kwaliteit waaroor die leier 

(i.e. die skoolhoof) beskik en andersyds as kennis en vaardig

hede wat hy in spesifieke situasies toepas. 

'n Goeie leier beskik oor bepaalde aangebore kwaliteite maar hy 

moet terselfdertyd verskeie leierskapstegnieke bemeester, Soda

nige tegnieke sluit onder meer kommunikatiewe, besluitnemings en 

delegeringsvaardighede en die vermoe om probleme Op te los in 

(Swartz, 1979:13). 

Daar word volstaan met die gedagte dat leierskap nie sinoniem 

met bestuur is nie, maar dat dit wel 'n belangrike invloed op 

die kwaliteit van bestuur uitoefen. In die verdere verloop van 

hierdie navorsing sal leierskap beskou word as die vermoe van 

die skoolhoof om sodanige Ieiding aan ondergeskiktes te gee dat 

effektiewe onderwys verwerklik sal word, 

Daarteenoor word leidinggewing beskou as 'n bepaalde soort werk, 

handeling of aktiwiteit (vgl. 5. 2. 2). Leidinggewing vorm 'n 

selfstandige bestuurstaak maar strek terselfdertyd oor die hele 

spektrum van bestuurshandelinge. Dit impliseer dat die skoal

hoof leiding gee ten opsigte van beplanning, besluitneming, or

ganisering, beheeruitoefening, en so meer. Sy leierskapstyl sal 

bepaal hoe hy beplan, organiseer en beheer uitoefen. 

Indien dit as vertrekpunt geneem word dat leierskap die leiding

gewingstaak beinvloed maar nie 'n subtaak daarvan vorm nie, is 

die volgende stap om die handelinge of subtake wat wel aktief 

in die leidinggewingstaak figureer, te identifiseer. 

160 



5.3 DIE SUBTAKE VAN LEIDINGGEWING 

Na aanleiding van die ontleding van organisering as een van die 

hoofbestuurstake het dit geblyk dat die skepping van organisa

siestrukture, die delegering van take en die koordinering van 

werksaamhede veronderstel dat mense in 'n bepaalde verhouding 

tot mekaar staan (vgl. 4.2.4). Sowel interpersoonlike verhou

dings as tussen-gemeenskapverhoudings bestaan tussen die skoal

hoof en die onderwyspersoneel, tussen personeellede onderling, 

tussen die administratiewe en die akademiese personeel en tussen 

die onderwyskorps en buite-instansies (Sergiovanni en Carver, 

1980:278). 

Die harmonieuse funksionering van persoonlike vcrhoudings is 'n 

voorvereiste vir effektiewe groepaksie (Allen, 1964:217). Ge

sonde persoonlike verhoudings is egter nie 'n meganiese uitvloei

sel van goeie organisering nie maar moet doelgerig gekonstitueer 

word. Die skepping van 'n gunstige klimaat vir goeie interper

soonlike verhoudings is ui ts lui tlik die taak van die skoolhoof 

(Fiedler, 1967:8). 

In die ui tvoering van hierdie taak, naamlik die tots tandbreng

ing van goeie verhoudings, het die skoolhoof te make met die 

mens-in-organisasie. Mense (i.e. onderwyspersoneel) lewer nie 

outomaties en te alle tye hulle beste werkinsette nie. llulle 

optrede moet doelgerig daarop gerig word om die maksimum produk

tiwiteit te verkry. ln die leidinggewing aan die personeel ten 

opsigte van hulle gedrag, moet die skoolhoof hulle motiveer om 

dit te doen wat hulle persoonlike behoeftes met die doelwitte 

van die skoal sal sinchroniseer (Goldstein, 1976:58). 

Vir doelgerigte beplanning, delegering, koordinering, beheeruit-
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oefening, en so meer is doeltreffende kommunikering 'n voorver

eiste (Thayer, 1961: 188). Die personeel kan alleen opdragte 

korrek uitvoer wanneer hulle verstaan wat die hoof van hulle ver

wag. Die skoolhoof moet uus voorsiening maak vir doeltreffende 

kommunikering (Schmuck, 1972:34). 

Om take te kan uitvoer moet die personeel dus leicling van die 

skoolhoof ontvang. Hierdie leidinggewingstaak bestaan uit ver

skillende handelinge of subtake. Die volgende aktiwiteite word 

as subtake van leidinggewing beskou. Dit sal vervolgens toege

lig word (vgl. 1.6.3.3.3): 

* motivePing 

* kommunikePing 

5.4 VERfWDINGSTIGTING AS 'N SUBTAAK VAN LEIDINGGEWING 

S. 4. I VERHOUDINGSTIGTING AS 1 N BESTUURSHANDEL1NG 

'n Eerste benadering tot skoolverhoudinge is om te onderskei 

tussen formele en informele verhoudings (De Wet, 1981:122). For

mele verhoudings verwys na daardie verhoudings wat deur die ower

heid vir die totale onderwysstruktuur bepaal is. Dit sluit on

der meer die verhoudings tussen die personeel en die onderwysde

partement en die tussen die skoolhoof en die res van die hierar

giese gesagstruktuur in. Informele verhoudings ontstaan wanneer 

die verskillende taakgebiede geidentifiseer, taakomskrywings ge 

doen en take gedelegeer word. 

'n Tweede benadering tot verhoudings in skoolverband is om te 
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onderskei tussen interne en eksterne verhoudings (Sergiovanni en 

Carver, 1980:248). Interne verhoudings dui op verhoudings binne 

die skoal tussen die skoolhoof en die personeel, tussen die per

soneellede onderling, tussen die skoolhoof en die leerlinge, en 

so meer. Eksterne verhoudings behels die verhoudings tussen 

die skoal en die gemeenskap (vgl. 5. 8. 2) en die tussen die skoal 

en die owerheid. 

Interne en eksterne verhoudings kan dus beide informeel en for

meel van aard wees. Formele verhoudings word reeds op die mak

rovlak (i.e. die owerheidsvlak) bepaal en val as sodanig huite 

die sfeer van die bestuurswerk van die skoolhoof. Verhouding

stigting as bestuurshandeling van die skoolhoof behels hoofsaak

lik die totstandbrenging van informele verhoudings wat sowel in

tern as ekstern van aard kan wees. 

Na aanleiding van die voorgaande omskrywing van verskillende 

soorte verhoudings, blyk dit dat verhoudingstigting 'n soort 

werk veronderstel. Allen (1964:217) beskryf verhoudingstigting 

as: 

, the work a manager performs to create the condit?:ons 

necessary for mutuaUy cooperative efforts of people ... " 

en Brown (1967:43) as: 

" the creation of an environment that makes the satis

faction of human needs compatible 1JJith the accomplishment 

of organization goals ... ". 

Verhoudingstigting as 'n bepaalde soort werk behels onder meer 

dat take, verantwoordelikheid en gesag duidelik afgegrens moet 
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word. Elke personeellid moet duidelikheid he ten opsigte van 

sy posisie in die hierargiese gesagstruktuur, sy verantwoordelik

heid, aan wie hy verantwoording moet doen, en so meer. As so

danig hou verhoudingstigting verband met koordinering en dele

gering (Fox et al., 1965:23). 

5.4.2 RIGLYNE VIR DIE TOTSTANDBRENGING VAN GESONDE VERHOUDINGS 

Aangesien die skool as organisasie hoofsaaklik uit mense bestaan, 

is goeie menseverhoudings van deurslaggewende belang vir die 

verwesenliking van effektiewe opvoedende onderwys. Verskeie ou

teurs het dan ook riglyne vir die kons ti tuering van gesonde in

terpersoonlike verhoudings aangedui. Die volgende riglyne word 

onder meer deur Marx (1981:282-283) en Teichler (1982:66) van 

belang ten opsigte van verhoudingstigting beskou: 

.,. In verhoudings gaan di t primer om die mens. Die mens s e be

hoeftes, ideale, belangstellings en gevoelens moet deeglik 

in ag geneem word. Dit impliseer dat sekere take in ooreen

stemming met mense se persoonlikheid, aanleg en vermoens ge

delegeer moet word. 

* Personeel moet in so 'n mate vertrou word dat take en ver

antwoordelikheid aan hulle opgedra word. Dit is van belang 

vir die groepsgevoel en lojaliteit van die personeel. 

* Interpersoonlike verhoudings word verbeter deur die personeel 

in besluitneming te betrek. 

* 'n Gees van openhartigheid motiveer die personeel om meer 

kreatief te wees. Op die wyse kan die potensiaal van elke 

indiwiduele personeellid beter benut word. 
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* Harmonie tussen die lewenswaardes van die skoolhoof en die 

van die personeel is 'n voorvereiste vir goeje verhoudings. 

* Effektiewe kommumikering is 1 n verdere voocwaarde vir die 

totstandkoming van gesonde verhoudings. 

* Erkentlikheid teenoor die personeel vir die insette wat hulle 

lewer, bevorder die personeel se positiewe gesindheid en 

trou teenoor hulle beroep (i. c. die onderwysberoep). 

Ui t die voorgaande riglyne kan afgelei word dat verhoudings tig

ting bepaalde tegnieke en vaardighede vereis. Massie (1964:108) 

beskou die bevrediging van die personeel se behoeftes, motive

ring van die personeel en groepsdinamika as sodanige tegnieke om 

verhoudings te verbeter. 

Teichler ( 1982:226-227) voeg duidelikheid met be trekking tot op

draggewing, egtheid in optrede en respek en warmte teenoor die 

personeel by tot die lys tegnieke of vaardighede terwyl De Witt 

(1982:60) besondere klem op empatie plaas om beter verhoudings 

tot stand te bring. 

5.4.3 TEN BESLUITE 

Die onderwyser verrig nie sy taak in isolasie nie: hy staan in 

verhouding tot ander personeellede. Cesonde interpersoonlike 

verhoudings het gevolglik 'n direkte invloed op die personeel se 

moreel. Deur interne en eksterne verhoudings gesond te hou 

voorkom die skoolhoof konfliksituasies en verseker hy die werks

geluk en werkstevredenheid van die personeel en die positiewe 

gesindheid van die gemeenskap (Halpin, 1967: 18). 
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Dit is verder duidelik dat die skoolhoof se leierskapstyl 'n 

invloed op verhoudingstigting as bestuurshandeling het. 'n 

Skoolhoof met 'n demokratiese leierskapstyl sal ~aarskynlik 

meer sukses behaal met die konstituering van gesonde verhoudings 

as die outokratiese skoolhoof (Fox et al., 1965:48). 

In die stigting van verhoudings speel die emosies en gesindhede 

van mense ten slotte 'n belangrike rol. Mense sal dan slegs 

positiewe gesindhede openbaar wanneer bulle daartoe gemotiveer 

word. Motivering as bestuurstaak van die skoolhoof sal vervol

gens uiteengesit word. 

5.5 t'OTIVERING AS 'N SUBTMK VAN LEIDINGGEWING 

5.5. 1 OPMERKING 

Voordat doelwitte verwesenlik kan word, moet die mense daarby 

betrokke handelend optree. Mense in 'n organisasie (i.e. die 

skoal) raak aktief omdat bulle behoeftes en begeertes het wat 

bevredig moet word. Hierdie behoeftes van die mens kan gedefi

nieer word as die motiewe agter sy optrede, dit wat hom dryf en 

sy handelinge rig (Koontz en O'Donnell, 1964:486). 

Kahn (1977:338) beskryf motiewe as: 

" inner drives and urges based on unfulfilled desires or• 

fears consciously or subconsciously possessed by all indi

viduals." 

Motiewe vir die mens se gedrag kan dus al tyd teruggevoer word na 

sy behoeftes. Enige paging om 'n persoon se gedrag in 'n rig

ting te stuur wat nie in ooreenstemming met sy behoeftes is nie, 
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sal mis luk (MRss ie, 1964: 111). Di t bring die vraag na vore: 

Wat is motivering? 

5.5.2 MOTIVERING AS 1 N BESTUURSHANDELING 

Die konnotasie wat in die literatuur met hetrekking tot bestuur 

aan die begrip motivering gekoppel word, is die stuur van 'n 

persoon se gedrag in 'n bepaalde rigting. 

Scott (1962:44) beskryf mothering as: 

, stimulatt:ng people f;o action to1vard the acoompli:;h-

ment of objectives ... " 

en Allen ( 1964:263) as:, 

" the vJork a manager performs to inspire, enoour•age and 

impel people to i:ake reqzdred action. 11 

Volgens Gorton (1976:55) inisieer die skoolhoof die personeel 

se gedrag by wyse van versoeke, instruksies, opdragte of enige 

ander metode wat die gewenste reaksie ontlok. Dit impliseer, 

en word gerugsteun deur die voorgaande definisies van Scott en 

Allen, dat die skoolhoof by magte is om mense se optrede te rig. 

Hierdie rigtinggewing aan mense se gedrag kan omskryf word as 

rnotivering en veronderstel as sodanig 'n bepaalde handeling of 

handelinge (Dubin, 1968:51). 

:Hotivering as bestuurshandeling behels die aktivering van die 

personeel deur die skoolhoof sodat eersgenoernde met entoesiasme 

dit sal doen wat effektiewe onderwys tot gevolg sal he. 1\s ge

sagsdraer moet hy die personeel mobiliseer en in beweging bring 
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ten einde die beplande doelwitte te verwesenlik (Miskel, 

1973: 47). 

Om die gedrag van die mens-in-orgar,isasie te verstaan, moet die 

skoolhoof kennis neem van die kompleksiteit van die dinamiese 

interaksie wat plaasvind tussen die behoeftes van die personeel 

en die oogmerke van die skool. Ten einde. die persuneel te moLl

veer is dit nodig dat die skoolhoof op hoogte sal bly van navor

singsresultate met betrekking tot motivering. Enkele motive

ringsteorie~ wat uit die navorsing voortgevloei het en waarvan 

die skoolhoof kennis behuort te neem, sal vervolgens kortliks 

aangetoon word. 

5.5.3 MOTIVERINGSTEORIE~ 

5.5.3. I Perspektiefstelling 

Heelwat aandag word in die li teratuur oor bestuur aan die moti

vering vir die menslike gedrag gewy. Sommige outeurs gaan so 

ver om motivering gelyk te stel aan bestuur. In die verband be

weer Megginson (in Van der Westhuizen, 1984:216): 

"Management is motivat?:on." 

Wat die onderhawige navorsing betref, word motivering slegs as 

'n subtaak van een van die hoofbestuurstake, naamlik leidingge

wing, beskou. Teorie~ oor die motivering vir menslike gedrag 

moet in hierdie verband beskou word. Dit word gevolglik as vol

doende beskou om slegs die kerngedagtes van 'n intrinsieke, 'n 

ekstrinsieke en 'n prestasie motiveringsteorie aan te toon. 
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5.5.3.2 Intrinsieke motivering 

Die mees klassieke te.orie oor intrinsieke motivering is Mas low 

se model van behoefte-hierargie (vgl. Haslow. 1954:80-106}. Al

hoewel Maslow nie die teorie in die eerste plek as 'n bestuurs

teorie uitgewerk het nie, besit dit toepassingsmoontlikhede vir 

die bestuurswetenskappe (i.e. onderwysbestuur}. 

Maslow het van die veronderstelling uitgegaan dat die mens se 

gedrag deur sy behoeftes bepaal word. Op grond van die veronder

stelling het hy die behoeftes van die mens in 'n bepaalde hierar

giese orde ingedeel soos wat dit in diagram 5. l geillustreer word 

(Hoy en Miskel. 1978:98): 

DIAGRAM 5.1 ML\SLOW SE Hlf:RARGIE V~ BEI-K)EFTES 

VLAK 5 

f 
VLAK 4 

l 
VLAK 2 

r 
VLAK 

5_e_!_fveJ::_~~-e_n]J_I< _i.rr_g 
Bereiking van maksimum potensiaal, kreatiwiteit en 
selfgelding 

!J_a a t:s!~!'__i__n_g 
prestige, mag en selfvertroue 

.?2.~-i~!~ _a_a_f! v a a r _d_i_!lg 
Vriendskap, groepsgevoel en assosiasie 

_1/_ej_lj_g~~ d -~':l__?~_k_~:~_r-_i_t~_i__l: 

Beskerming, orde en stabiliteit 

~-~-i _o_l.!?_g_i~_s~--~_e_I:JQ~Jj:__e_s 

Voedsel, kleding en beskutting 
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Volgens diagram 5.1 is die beboeftes op vlak 1 (i.e. fisiolo

giese beboeftes) van laer orde as die beboeftes op enige ander 

vlak, beboeftes op vlak 2 (i.e. veiligbeid en sekuriteit) van 

'n boer orde as die op vlak 1 maar laer as die beboeftes op 

vlakke 3, 4, 5 en so rncer. Beboeftes op die laer vlakke moet 

eers bevredig word voordat die beboeftes op 'n boer vlak te 

voorskyn sal kom (ibid.). 

Maslow se teorie bet bepaalde waardes vir die bestuurstaak van 

die skoolhoof om mense se gedrag te inisieer en te rig. In 'n 

navorsingsprojek oor die bierargiese orde van beboeftes is vas

gestel dat die skoolhoof veral aandag aan die beboeftes op die 

vierde vlak (vgl. diagram 5.1) moet gee (Sergiovanni en Carver, 

1980:94). Die navorsingsresultate bet getoon dat onderwysper

soneel besondere waarde aan die bevrediging van daardie beboef

tes beg wat bulle selfbeeld bevorder. Dit bebels byvoorbeeld 

die drang na prestige, status, prestasie, mag, selfvertroue, 

selfrespek en trots (ibid.:95). 

Die skoolboof beboort dus voortdurend daarop bedag te wees om 

die aksent op die bevrediging van bogenoemde beboeftes te plaas 

as 'n intrinsieke motiveringsfaktor. 

5.5.3.3 Ekstrinsieke motivering 

Herzberg (1959:40-74) het met sy tweefaktorteorie probeer aan

toon dat personeel sowel intrinsiek as ekstrinsiek gemotiveer 

kan word. Motivering is volgens hom nie in 'n enkele dimensie 

van 'n behoeftehierargie vas te vang nie maar word in werklik

heid deur twee stelle faktore beinvloed, te wete intrinsieke en 

ekstrinsieke faktore. 
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Ekstrinsieke faktore sluit onder meer salarisse, werksomstandig

hede, menseverhoudings en status in. Hierdie faktore is in 

werklikheid nie motiveerders nie, maar kan wel verhoed dat 'n 

werker gemotiveerd is. Dit sal gebeur wanneer daar 'n negatie

we element betrokke is byvoorbeeld swak werksomstandighede. In

trinsieke faktore sluit in erkenning, vordering, prestGsie en 

so meer. Intrinsieke faktore staan in verband met werkstevre

denheid, en besit as sodanig 'n hoe motiveringspotensiaal (Owens, 

1981:120). 

Schmidt (1976:81) het Herzberg se teorie op onden.'Ysleiers toe

gepas en bevestig dat verwesenliking, erkenning en vordering 'n 

belangrike rol speel om onderwysers te motiveer. 

5.5.3.4 Prestasiemotivering 

'n Intensiewe studie van die drang van die mens om te presteer 

is deur McClelland onderneem (vgl. McClelland, 1961: 3-74). Die 

navorsing het bewys dat dit 'n kenmerk van hoe presteerders is 

dat hulle situasies selekteer waarin bulle tot selfverwesenlik

ing kan kom. Sodanige situasies moet uitdagings aan die hoe 

presteerders bied, geleenthede skep om probleme op te los en 

uiteindelik vinnige terugvoering van optrede verskaf. Die hoe 

presteerders vermy voorts toevallige suksesse en verkies om te 

kompeteer (Robbins, 1980:297). 

Die sukses wat prestasie meebring, word oenskynlik 'n doel op 

sigself. Genot word uit die prestasie geput, terwyl die kompen

sasie vir die prestasie (waaronder groter finansiele voordele) 

slegs bymotiewe vorm. Die motief tot selfverwesenliking ver

toon homself vry algemeen in die geval van promosiebewuste per

soneel (Sergiovanni en Starrat, 1979:58). 
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Die skoolhoof kan dus groter insette verwag van die personeel 

by wie die motief tot selfverwesenliking hoe prioriteit geniet. 

Terselfdertyd moet hy realisties wees en besef dat 'n prestasie

bewuste personeellid wie se behoeftes nie bevredig word nie, 

maklik gedemotiveer word en 1 n remskoen vir die bereiking van 

die onderwysdoelwitte kan word (Owens, 1981:128). 

Dit blyk dat motivering 'n belangrike aspek van die leierskaps

taak van die skoolhoof vorm. As sodanig vorm dit slegs een en

kele faset van onderwysbestuur en moet dit nie met laasgenoemde 

gelykgestel word nie. 

Alhoewel daar verskillende teoriee met hetrekking tot die moti

vering van die mens se gedrag bestaan, berus kennis van die mens 

se diepste dryfvere nog grootliks op spekulasie. Die indiwidu

ele aard van die mens en die invloed van lewensbeskoulike oor

tuigings is die vernaamste faktore wat die voorspelling van die 

mens se gedrag bemoeilik (vgl. De 1-iet et al., 1981:212). 

In die motivering van personeel moet die skoolhoof kennis neem 

van navorsingsresultate. Alle bevindinge moet egter steeds van

uit 'n Christelike perspektief benader word, en die skoolhoof 

moet daarteen waak om 'n enkele motiveringsmodel toe te pas. 

Hotivering is in die laaste instansie vervleg met ander bestuurs

handelinge, waaronder besluitneming, delegering en verhouding

stigting. Die suksesvolle uitvoering van elkeen van hierdie han

delinge berus op die kwaliteit van die kommunikasie wat bestaan 

tussen die skoolhoof en die betrokke partye. Kommunikering as 

bestuurstaak van die skoolhoof sal vervolgens bespreek word. 
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5.6 KCJIMJNIKERING AS 'N SUBTAAK VAN LEIDINGGEWING 

5. 6. I DIE REGRIPPE KOMNUNTKASIE EN KOMMUNIKEI' rNG 

DiP terme kommunikasie ("communication") en kmnmunikering ("com

mu:rdcating") word alternatiewelik in die literatuur met betrek

king tot onderwysbeRtuur gebruik. 

Merrihue (1960: 15) beskryf kommunikasiP byvoorheeld as: 

, any initiated behav£or on the part of the sender ~;1h1:ch 

conveys the desired merming to the recei1'er and causes de

sired response beham:or from the 1•ece1:ver ... 11 

en Davis (1967:318) as: 

the process of passing informaUon (n;d underntancHng 

from one per.9on to another •.• 11 

Allen (1964:272) verkies die term kommunikerilrg en sien dit as: 

, the work a manager performs to crealr.J ;mrkrsfxmdlng. 11 

Na aanleiding van die voorgaande omskrywings hlyk dit dat kom

munikasie op 'n hepaalde toestand of geheure <lui waardeur inlig

ting van een pcrsoon na 'n ander oorgedra wonl, terwyl kommuni

kering 'n handeling of 'n bepaalde soort werk veronderstel. 

Om te kommunikeer is dee 1 van leidinggewing ( "gl. 5. 3) en daar

om dui konnnunikeri.ng op 'n aktiewe handeling deur die 1€'ier 

(i.e.. die skoolhoof). ln die onderhawi.ge navnrsing word clie 

term kommunikering gebruik om 'n bestuurshand<'ling te omnkryf, 
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terwyl kommunikasie dui op die gebeure en die kommunikasienet

werk waarbinne kommunikeri.ng moontlik word, 

5.6.2 KONMUNIKERING AS 'N flESTUURSHANDEL1NG 

Na aanleiding van die voorgaande omskrywing van kommunikering 

(vgl. 5.6 .I) blyk dit dat kommunikering as handeling die volgen

de kenmerke vertoon: 

* daar is altyd twee persone betrokke, 'n sender en 'n ontvang-

er; 

* 'n boodskap word oorgedra; en 

* die oordrag geskied deur middel van 'n medium. 

Effektiewe kommunikasie veronderstel dus 'n tweerigtinghandeling. 

Kohn (1977: 420) bevestig hierdie steJling met die volgende sie

ning daaroor: 

, an interchange (eie beklemtoning - G. S .N.) of thought:s 

and £nformation betlJ)een two or more persons. " 

In skoolverband word kommunikering beskou as die interaksie tus

sen die skoolhoof en die personeel, die gemeenskap, die owerhede 

en die leerlinge, asook die wyse waarvolgens die skoolhoof daar

die interaksie beinvloed (Vander Westhuizen, 1984:231). Die 

skoolhoof het dus die taak om 'n kommunikasiestelsel vir die 

skool te vestig en te onderhou. Hierdie faset van die skoolhoof 

se leidinggewing word getipeer as kommunikering. 

Volgens De t~et ( 1981: 124) moet kommunikering in twee rigtings 
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plaasvind. Opdragte moet horisontaal van links na regs en ver

tikaal van bo na onder gegee kan word. Terselfdertyd moet te

rugvoering in die teenoorgestelde rigting moontlik wees. 

Allen (1964:280) en Reynders (1973: 100) onderskei tussen forme

le en informele kommunikering. Formele kommunikering dui op 'n 

beplande wyse waarop inligting binne die organisasie (i. c. die 

skool) vloei. Dit kan mondeling of skriftelik geskied en die 

vorm aanneem van byvoorbeeld vergaderings, onderhoude, kommis

sies, komitees, verslae, dokun1ente, briewe en memoranda. Infor

mele kommunikering vind toevallig plaas, byvoorbeeld deur die 

knik van die kop, 'n welwillendheidsbesoek en informele gesprek. 

Die skoolhoof kan dus formele of informele koumnJnikering bewerk

stellig. In alle gevalle blyk dit dat sy primere taak daarin ge

lee is om sy boodskap vers taanbaar te maak (Robbins, 1980:.356). 

Volgens Schmuk (1972:3lt) behels die kommunikering. van die skool

hoof dat hy mense en hulle motiewe sal verstaan en dat hy ook sy 

bedoelings verstaanbaar aan ander kan oordra. 

Daar is verskeie faktore wat kommunikering belemmer. Robbins 

(1980:358) skryf die faktore deels aan die organisasiestruktuur 

en deels aan menslike faktore toe. As gevolg van die skepping 

van 'n organisasiestruktuur, ontstaan 'n hierargiese orde wat 

fisiese afstand tussen personeel skep. Faktore soos 'n eenvor

mige wyse om opdrag te gee (vgl. 4. 3. 3. I) en die spanwyc!te van 

beheer (vgl. 4.3.3.4) het dus 'n besliste invloed op kommunike

ring. 

Dit is juis hierdie fisiese verwydering wat veroorsaak dat die 

menslike faktor 'n belemmerlng in effektiewe kommunikerlng word. 

Koontz en O'Donnell (1964:506-508) skryf gebrekkige kommunike-
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ring uitsluitlik aan die volgende subjektiewe faktore toe: 

* swak geformuleerde opdragte; 

* die verkeerde kommunikeringsmedium; 

* verlies aan inligting i.:ydens die oordrag van die boodskap; 

* foutiewe interpretasie van die boodskap; en 

* doelbewuste wanvertolking van die boodskap as gevolg van 'n 

verskil in die waardesisteme van die sender en die ontva.nger. 

Daar bestaan verskeie riglyne wat kommunikering kan verbeter. 

Robbins (1980:360) gee 'n hoe prioriteit aan terugvoering, ter

wyl Allen (1964:277-280) die klem laat val op die kortste moont

like pad wat die boodskap moet volg en op die gemotiveerdheid 

van die ontvanger om die boodskap reg te vertolk. Goldstein 

(1977:103) voeg die verstaanbaarheid van die boodskap, konsen

trasie deur die ontvanger en die strategiese gebruik van infor

mele kommunikering by die lys van vaardighede of tegnieke. 

Om saam te vat: Die skoolhoof is aktief hetrokke by die kommu

nikering in al die skoolaktiwiteite. Hierdie kommunikering kan 

op die makrovlak (i.e. met die onderwysdepartement), op die me

sovlak (i.e. met die gemeenskap) en op die mikrovlak (i.e. met 

die personeel en leerlinge) plaasvind. In elkeen van hierdie 

kommunikeringsituasies staan die skoolhoof sentraa.l vanwee sy 

gesagsposisie en neem hy as sodanig 'n leidende rol in die wyse 

van en gehal te komnnmikering. 
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5.6.3 TEN :BESLUJTE 

Doeltreffende kormnunikering vorm 'n belangrike grondslag vir 

suksesvolle onderwysbestuur, Gebrekkige kommunikering sal daar

enteen beslis die funksionering van die skoolprogram strem. 

Dit blyk dat die skooJhoof 'n leidende rol in die vestiging van 

effektiewe kommunikering speel. 

Om voorsiening vir doeltreffende kommunikering te maak kom eg

ter nog nie neer op bestuur nie. Daar moet gewaak word om kom

munikering nie gelyk met bestuur te stel nie. Kommunikering 

vorm een van die subtake van bestuur en moet steeds in daardie 

verband beskou word. Sonder doeltreffende kommunikering kan 

geen beplanning gedoen word uie; take kan nie gedelegeer en ge

koordineer word nie; personeel kan nie gemotiveer word nie; en 

van die totstandkoming van gesonde verhoudings kan daar ook geen 

sprake wees nie. 

Bestuursmatig beskou, het die skoolhoof dus 'n leidinggewings

taak wat impliseer dat hy primer verantwoordelik is vir die tot

standbrenging van goeie menseverhoudings, om personeel se ge

drag te inisieer en te rig en om doeltreffende kommunikering te 

bewerkstellig wat ander bestuurshandelinge rugsteun. Daar sal 

vervolgens besin word of leidinggewing ook Skrijmatig begrond is. 

5.7 PRINSIPI~LE STANDPUNTINNAME 

Die aktiwiteite wat voortspruit uit die leidinggewingstaak het 

meer met die organisasie te doen as enige ander hestuurshande

ling. Dit impliseer dat elke personeellid as 'n mens met 'n eie 

en unieke indiwidualiteit beskou moet word. Die skoolhoof moet 

lei, nie voorskryf nie. Dit bring die leierskapstyl van die 
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skoolhoof na vore. 

£eierskap is gedefinieer as die vermoe van 'n persoon in 'n lei

ersposisie om die gedrag van 'n persoon in 'n ondergeskikte rol 

te inisieer en te rig (vgl. 5.2.3). Die Christen beskou leier

skap as 'n kwaliteit deur God gegee. Die beoefening van die 

leierskap is eintlik die vervulling van 'n roeping. Leierskap 

het dus aileen sin wanneer die persoon wat daaroor beskik, sy 

aktiwiteite wat hy saam met ander inisieer, tot die eer van God 

doen en die betrokkenes na God toe te lei. Leiding wat nie die 

eer en verheerliking van God ten doel het nie, is wanbestuur. 

Die skoolhoofde wat 'n Christelike lewensopvatting en wereldbe

skouing huldig, sal noodwendig daarvoor sorg dat hulle hul sko

le Chdstelik-religieus sal bestuur en lei. Volgens De Klerk 

(in Vander Westhuizen, 1984:75) vertoon Christelike leierskap 

die volgende kenmerke: 

* leierskap is gegrond op die Woord van God; 

* ook in sy leierskap H!: die koninklike, profetiese en pries

terlike ampte van die gelowige opgesluit; as koning ontvang 

hy gesag om sy roeping te ver~1l, as profeet ~7s hy die koers 

aan en as priester dien hy; 

'* om te dien beteken om gehoorsaam te wees aan 1 n mens se roe

ping; leierskap behels dus gehoorsaamheid aan die Skepper 

as Leier; daaruit blyk die religieuse grondmotief van die 

volgelinge; en 

* leierskap veronderstel dienswilligheid. 
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Die Christelike skonlhoof sal hom n1e op een leierskapsteorie 

(byvoorbeeld slegs die eienskaps-, situasie- "f groepsfunksie

teorie) verlaat nie, aangesien elkeen van genne.rr.de teoriee 'n 

enkele faset van leierskap verabsoluteer. 'n Skrifmatige lei

erskapsteorie sal die waarheidsmomente in die versld J lende teo

riee oor leierskap identifiseer en dit ewewig~ig tnepas. 

Ook wat die leierskapstyl bet ref, sal die Chri stelike skoolhoof 

ewewigtig optree. Hy sal dus nie noodwendig 'n enkele leier

skapstyl openbaar nie maar sal sy leierskapstyl by die betrok

ke omstandighede aanpas (Vander Westhui?.en, 1984:247). 

Verhoudingstigting blyk 'n belangrike faset vnn die skoolhoof se 

leidinggewingstaak te vorm (vgl. 5. 4). Vanaf die skepping staar. 

die mens in verhouding tot God en sy verhoudi11g met sy medemens 

kan nooit buite hierdie verhouding begryp word nie. Leiding 

veronderstel 'n gesag - ontsagverhouding waari n die gesagsdraer 

geroepe is om die gesagsdraer te lei en laasgr·noemde geroepe is 

om met verantwoordelikheid te volg. 

Om die persor.eel te motivecr, moet die skoolhnof die mens voort

durend in sy totaliteit sien. Die mens se gedrag word wel deur 

fisiese en psigiese behoeftes bepaal, maar as religieuse wese 

het hy ook geestelike hehoeftes (vgl. 1.7.3). Die mens se ge

drag is te kompleks om deur enke le teoriee. ve o·k l:~ar te ,.,ord. 

Die skoolhoof mag nooit die mens as 'n ~timul•Hs-responswese be

skou op wie hy bepaalde stimuli kan toepas en d:tn bepaalbare 

reaksies verkry nie. Elke personeellid is 'n unieke wese met 

'n eie indiwidualiteit. Hy moet sodanig gel!" i word dat hy toe

nemend sy roepi.ng leer besef. 

God roep die mens en die mens moet antwoord. As verhoudings-
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wese is die mens ook geroepe om horisontaal met sy medemens te 

korrmunikee.r. !leur middel van kommunikering maak die skoolhoof 

kontak met die personeel en leer hy hulle begeertes en behoef

tes ken. Sonder hierdie kontak is geen beplanning, organisering, 

leidinggewing of beheeruitoefening van skoolaktiwiteite moont

lik nie. Om dus die skepping te orden by wyse van reelbare han

delinge is die skoolhoof geroepc om te kommunikeer. 

Om saam te vat: Volgens die Calvinistiese antropologie is die 

mens 'n religieuse wese en word alle aktiwi.teite vanuit die 

hart gerig (vgl. 1.7. 1). Om anastaties te lei sowel as om te 

volg is om uitvoering aan die mens se roeping te gee, Leiding

gewing is dus roepingsvervulling, en omdat di t die mens is wat 

gelei word, is dit noodsaaklik dat die skoolhoof soveel kennis 

as moontlik van die mens moet bekom ten einde gesonde interper

soonlike verhoudings te konstitueer, die personeel te motiveer 

en om effektief te kommunikeer. 

Onderwysfondse het in die eerste plek die heil van mense (i.e. 

die leerlinge) ten doel; dit word in die tweede plek deur men

se (i.e. die skoolhoof en personeel) bestuur en in die derde 

plek word dit deur mense (i.e. die ouers en die bree gerneenskap) 

verskaf. Hiervolgens blyk dit of die skoolhoof wel deeglik 'n 

leidinggewingstaak meet verrig met betrekking tot finansiele on

de rwysbes tuur. 

5.8 LEIDINGGEWING AS FINANSI~LE ONDERWYSBESTUURSTMK 

5.8. I ORieNTERING 

Na aanleiding van die bespreking van die beplanning en die or

ganisering van die skoolfinansies (vgl. onderskeidelik 3.3 en 
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4. 7), het dit geblyk dat die uitvoering van hi erdie bestuurs

take ten nouste met mense gemoeid is. Ten einde die finansiele 

onderwysdoelwitte te verwesenlik moet mense gr•roobiliseer en ge

organiseer word. Di.e skoolhoof he t 'n taak on• mense te lei ten 

einde opvoedende onderwys te bewerkstellig en as sodanig veron

derstel finansiele onderwysbestuur noodwendig leidinggewing 

deur die skoolhoof. 

Finansiele onderwysbestuur is ook onderworpe :1:1n die uni.versele 

kenmerke van leidinggewing. Tersel fdertyd vel toon verhouding

stigting, motivering en kommunikering as subtnke van finansiele 

onderwysbestuur 'n eiesoortige aard. Die indiwiduele aard van 

die verhoudings wat gestig word ten einde die skoolfinansies te 

bestuur, sal vervolgens aangetoon word. 

5.8.2 VERHOUDINGSTIGTING AS FINANSieLE ONDERHYSI3ESTUURSTAAK 

5.8.2.1 Die aard van die verhoudin~~ 

Die verhoudings wat in skoolverband figureer, vertoon 'n ei.e

soorti.ge aard. De Wet (1981: 124) bevesti.g hir·rdie eiesoortig

hei.d van skoolverhoudi.ngs soos volg: 

"Die uniekheid van d1:e skoolm:tuasie 1:.<; r•nk daar£n gelee 

dat dit m:e slegs nod£g is om [annAle kmmnunikas1:ekanale 

binne die organisasie daa.r te ste l n.ie, maar oak tussen. 

die skoal en. die ouers An die skoal en. die br•ee gemeen

skap." 

Die verhoudings in die skoolsi.tuasie is dus tFeefasettig. Een

dersyds is daar bepaalde verhoudings binne dir· skool en ;mder

syds bestaan daar 'n verhouding tussen die sknol en die gE>meen-
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sk<tp. Na hierdie verhoudings word ook respektiewelik as inter

ne en eksterne verhoudings verwys (vgl. 5.4.1). Die indiwidu

ele aard van hierdie interne en eksterne verhoudings met betrek

king lot finansiele onderwysbestuur sal vervolgens aangetoon 

word. 

5. 8. 2. 2 Interne verhoudingstigting as finansiele onderwysbe

stuurstaak 

Die organisering van die skoolfinansies impliseer die ordening 

van mense (i.e. onderwyspersoneel) binne skoolverband (vgl. 

4. 7. 1). In die skepping van 'n organisasiestruktuur word die 

pP-rsoneel in 'n bepaalde verhouding tot mekaar geplaas om die 

aktiwiteite wat lei tot die verwesenliking van die finansiele 

ondenvysdoelwitte uit te voer (vgl. 4. 7. 2). 

In die uitvoering van hierdie aktiwiteite speel die administra

tiewe personeel 'n strategiese rol (Casey, 1964:29). Die admi

nistratiewe personeel fungeer egter nie geisoleerd van die aka

demiese of vakkundige personeel n~e. Vir die suksesvolle ver

\vesenliking van die finansiele onderwysdoelwitte is die harmo

ni.euse samewerking tussen die administratiewe en die akademiese 

personf!el 'n voorverciste (Cohen, 1964:18). 

Die organise ring van die skoal finansies berus op 'n reeks inte

grerende, interafhanklike aktiwiteite. Inligting moet byvoor

beeld versamel, vasgele, geberg, georden en herbeskikbaar gestel 

word (vgl. diagram 4. 5). Hierdie aktiwiteite word up die mees 

doeltreffende wyse afgehandel deur s,owel die administratiewe as 

die akademiese personeel daarby te betrek (Terry, 1962:304). 

Intern bestaan daar dus eendersyds interpersoonlike verhoudings 
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tussen die administratiewe en die akademiese personeel en antlet~ 

syds tussen die akademi.ese personeel onderling. Die verhoudings 

tussen die administratiewe en die akademiese personeel is van

wee verskeie faktore, waaronder uiteenlopende behoeftes, ver

skillende agtergrondomstandighede en gedifferensieerde onderwys

kwalifikasies (akademies en professioneel) meer gekompliseerd 

as die verhoudings tussen die akademiese personeel onderling 

(Van Zwoll, 1964:40). 

Hierdie interpersoonlike verhoudings stel besondere uitdagings 

aan die skoolhoof. Om goeie verhoudings tussen administratiewe 

en akademiese personeel te bewerkstellig moet die skoolhoof die 

betrokkenes oortuig dat dit nie in die eerste plek om die bevre

diging van persoonlike behoeftes gaan nie, maar we] om 'n ge

meenskaplike doelwit, naamlik opvoedende onderwys. Vir die daar

stelling van effektiewe onderwys kan die skoolhoof van verskeie 

tegnieke gebruik maak. Yeager (1959:114) is die mening toege

daan dat groepsdinami.ka, empatie en wedersydse respek met vrug 

aangewend kan word om die hannonieuse samewerking tussen die ad

ministratiewe en die akademiese personeel te bevorder. 

Die konstituering van interne verhoudings hou verder verband met 

delegering (vgl. 4.7.3). Die skoolhoof moet gevolglik pligte af

grens en take akkuraat omskryf. Elke personeellid moet duidelik

heid he met betrekking tot sy posisie in die hierargiese gesag

struktuur, van wie hy opdragte ontvang en aan wie hy verantwoor

ding moet doen. Taakomskrywings moet sodanig wees dat dit geen 

moontlikheid vir misverstande laat nie. Elke personeellid wat 

gemoeid is met die skoolfinansies moet op hoogte wees van wie 

uitgawes magtig, die finansiele prosedure vir besteding en aan 

wie die uitkoms van die besteding gerapporteer moet word (Terry, 

1962 :503). 
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Om saam te vat: Die interne verhoudings wat in die skool ont

staan met die beplanning en organise ring van die skoolfinansies, 

ver:g leidinggewing deur die skoolhoof. Laasgenoemde moet dus 

doelbewus poog om hierdie verhoudings op 'n gesonde grondslag 

te plaas. 

5.8.2.3 Eksterne verhoudingstigting as finansiele onderwysbe

s t uu rs taak 

Die verhouding tussen die skool en die gemeenskap Jlkyn driele

dig van aard te wees, naamlik die verhouding tussen die skool 

en onderskeidelik die br:ee gemeenskap, die ouergemeenskap en 

die sakegemeenskap (Blaug, 1976:274). 

Die verhouding tussen die bree gemeenskap en die skool ontstaan 

deurdat 'n gedeelte van die staatsinkomste uit belastings aan 

die onderwys toegewys word. Via die staat verkry die bree ge

meenskap belang by die onderwys en word die staat 'u onderwys

belanghebbende struktuur (Barnard, 1984:196). Vanwee die staats

finansiering van die onderwys is die skool verantwoording aan 

die staat verskuldig en ontstaan daar 'n formele gesagsverhou

ding tussen die skool en die staat (vgl. 2.4 met betrekking tot 

die staat se aandeel in onderwysfinansiering). 

Die ouergemeenskap se verhouding tot die skool ontstaan nie in 

die eerste plek as gevolg van finansiele belange nie. Ouers het 

belang by die skool omdat hulle kinders daar verder en volledi

ger ontsluit word as tuis, terwyl die skool op sy beurt op die 

ouers se beskermings- en ondersteuningsfunksie aangewese is 

(Barnard, 1984: 195). Vanwee die feit dat die ouers die eerste, 

natuurlike en primere opvoed£rs is asook die staat se onvermoe 

om alleen die finansieringslas ten behoewe van die onderwys te 
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dra (vgl. 2.5.2) is die ouers moreel verplig om finansieel tot 

die onderwys by U: dn:. Die finansiele ondersteuning rieur die 

ouers gee aan die ouergemeenskap 1 n grater inspraak in die on

derwys as daarsonder. Terselfdertyd word die skool in daardie 

opsig tot verantwoording geroep (Johns et aL, 1972: 76). 

Die sakegemeenskap (resp. bedryf) wat deel van die hree gemeen

skap vorm en terselfdertyd ook 'n gedeelte van die ouergemeen

skap kan insluit, word beskou as 'n samelewingsentiteit wat die 

gemeenskap se b~1oefte aan goedere en dienste bevredig. Om in 

hierclie vraag te voorsien bet die sakegernee~skap op sy beurt 'n 

behoefte aan geskoolde mannekrag wat deur die onderwys verskaf 

moet word (Van Schalkwyk, 1981:105). Die sakegemeenskap is he

reid om geld in die onderwys te bEle maar verwag terselfdertyd 

dat hierdie inves tering die onderwyspeil sal verhoog en dat die 

skoal beter geskoolde werkers sal verskaf (Wise, 1968:214). 

Uit 'n finansi.eringsoogpunt blyk dit belangrik vir die skoal te 

wees om goeie verhoudings met die gemeenskap te handhaaf. Die 

bydrae van die verskillende gemeenskapsektore tot die finansie

ring van die onderwys maak die skoal afhanklik van die gemeen

skap. Hierdie afhanklikheid stel besondere eise aan die skoal

hoof se bestuursvermoe en dwing hom om gesonde verhoudings met 

die gemeenskap te konstitueer en te handhaaf. 

Eksterne verhoudings word op 'n eiesoortiee wyse eestig. Gor

ton (1980:44) meld die volgende tegnieke wat die skoolhoof kan 

toepas om die verhouding tussen die skoal en die gerneenskap te 

verbeter: 

* die skepping van geleenthede vir die gemeenskap om by die 

skoolaktiwiteite betrokke te raak; 
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* die simpatieke behandeling van klagtes van die gemeenskap; 

* die gebruikmaking v~n kontakliggame (waaronder die plaaslike 

bestuursrade, die Nasionale Vakleerlingraad en die Departe

ment van Mannekrag); 

* aktiewe deelname deur die skoal aan gPnreenskapsaktiwiteite; 

en 

* voorsiening vir 'n terugvoeringsmeganisme na die gemeenskap, 

Die skoolhoof kan ook van algemene tegnieke gebruik maak om 

skool-gemeenskapverhoudings te verbeter. Sulke tegnieke behels 

byvoorbeeld groepsbesluitneming, duidelikheid, egtheid, respek 

en empatie (vgl. 5.4.4), 

Na aanleiding van die ontleding van eksterne verhoudings blyk 

dit by uitstek die ouergemeenskap te wees wat die nouste met 

die skoolaktiwiteite gemoeid is, alhoewel die bree gemeenskap 

en die sakegemeenskap ook mindere of meerdere belang by die on

derwys het. Die skoolhoof sal dus besondere aandag aan verhou

dingstigting met die ouergemeenskap moet gee (Anderson et al., 

1972:81), 

5.8.2.4 Ten besluite 

Die konstituering van verhoudings met betrekking tot finansiiHe 

onderwysbestuur is ei~soortig en baie meer gekompliseerd as in 

enige ander onderwyshestuursarea. Interne samewerking tussen 

die administratiewe en die akademiese personeel is van deurslag

gewende belang, terwyl gesonder eksterne verhoudings van veel 

meer strategiese betekenis is as in die geval van personeelbe-
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stuur, leerlingbestuur, die bestuur van fisiese fasiliteite of 

klaskamerbestuur. 

Dit blyk verder dat die skoolhoof se leierskapstyl 'n invloed 

het op die aard van die verhoudings wat tot stand kom. Gcen i

deale leierskapstyl kan voorgehou word nie. Die skoolhoof sal 

verskillende leierskapstyle in verskillende situasies openbaar. 

Met betrekking tot die stigting van interne verhoudings sal die 

skoolhoof byvoorbeeld sy leierskapstyl differensieer t~n opsig

te van die administratiewe en die akademiese personeel. In die 

geval van eksterne verhoudings sal die skoolhoof in 'n platte

landse gemeenskap 'n ander leierskapstyl vertoon as sy kollega 

in 'n stedelike gemeenskap (Howard, 1957:351). 

Waardes speel 'n prominente rol in verhoudingstigting. Harmonie 

tussen die waardesisteem van die skoolhoof en die gemeenskap, 

tussen die van die skoolhoof en die personeel, en tussen die van 

die administratiewe en akademiese personeel is 'n voorvereiste 

vir die totstandkoming van gesonde verhoudings (Brown, 1967:65). 

Dit blyk dat effektiewe finansiele onderwysbestuur afhanklik is 

van goeie menseverhoudings. In die stigting van daardie verhou

dings moet die skoolhoof die inisiatief neem om die betrokkenes 

(i.e. gc.meenskap en personeel) te motiveer om met entoesiasme 

by die skoolaktiwiteite betrokke te raak. Sander motivering sal 

die stigting van gesonde verhoudings nie slaag nie. Motivering 

as finansiele bestuurstaak van die skoolhoof kom vervolgens on

der die loep. 
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5.8. 3 MOTIVERING AS FINANSieLE ONDEHWYSBESTUURSTAAK 

5.8.3. 1 Inleiding 

Mensc se gedrag word in 'n groot mate deur hulle motiewe (via 

hulle behoeftes) bepaal (vgl. 5.5). Die gemeenskap en die on

derwyspersonecl het uiteenlopende behoeftes en daarom verskil 

die motiewe vir hulle betrokkenheid by die skoolaktiwiteite. 

Die skoolhoof sal gevolglik sy motiveringstrategie moet diffe

rensieer ten opsigte van die personeel en die gemeenskap. Aan

gesien motivering verband hou met verhoudingstigting (vgl. 

5.8.2) kan die motiveringshandeling van die skoolhoof ook on

derskei word op grond van interne en eksterne motivering. 

5.8.3.2 Interne motivering as finansiele onderwysbestuurstaak 

Onderwyspersoneel is gemotiveerd indien hulle motiewe in ooreen

stemming met die eise van die skool is. Om harmonie te verkry 

moet die skoolhoof nie in die eerste plek poog om die onderskeie 

indiwiduele behoeftes met mekaar te versoen nie, maar moet die 

behoeftes van elke indiwidu met die eise van die skool gesin

chroniseer word (Brown, 1970:477). Miskel (1973:48) ondersteun 

die gedagte van harmonieuse samewerking en hy meen dat 'n be

langrike aspek van die skoolhoof se motiveringstaak daaruit be

staan om die personeel (administratief en akademies) te aktiveer 

met betrekking tot die gE>meenskaplike doelwit, naamlik effektie

we onderwys. 

Kohn (1977:415) beklemtoon die waarde van behoeftebevrediging 

in die motiveringstrategie omdat dit kulmineer in 'n hoe perso

neelmoreel. Personeel wat 'n hoe mate van werkstevredenhPid el·

vaar, voel deel van die skool as organisasie, is lojaal, entoe-
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siasties en is bereid om groter insette te lewer. nasset 

(1967:20) onderskryf die belangrikheid van hoe personeelmoreel 

soos volg: 

"The need for' recognition, security and sense of belonm:ng 

is mo:re impo'Y'trmt in determining a worker>' s mo'Y'ale and 

productivity than the physical conditions under' wh1:ch he 

u)O'Y'kS. 11 

Dit blyk dat personeelmoreel 'n belangrike rol speel in die mo

tivering van personeel. Met betrekking tot finansiele onderwys

bestuur het die skoolhoof 'n besondere taak om die administra

tiewe personeel in te skakel en hulle te laat voel dat hulle 'n 

deel van die skool se aktiwiteite in die geheel is. Hy moet 

voortdurend met die mens rekening hou in die skoolopset. Elke 

personeellid moet voel dat hy deel van die span is wat gesament

lik gemeenskaplike doelwitte wil bereik (Dubin, 1968:58). 

Die skoolhoof sal dus sy motiveringstegnieke varieer. Sommige 

personeel sal hy intrinsiek motiveer, ander ekstrinsiek terwyl 

nog ander beter tot effektiewe onderwys hydra indien hulle by 

wyse van prestasiemotivering tot sel fverwesenliking gelei word 

(vgl. 5.5.3). 

Fawcett (1964:91) werp 'n ander perspektief op interne motive

ring as finansiele onderwysbestuurshandeling. Die skoolhoof 

het naamlik die verantwoordelikheid om die personeel bewus te 

maak van die ekonomiese gebruik van dinge. Indien die personeel 

nie gemotiveerd is om relatief skaars finansiele middele doelma

tig aan te wend nic, sal die beste beplanning en organisering 

van die skoolfondse nie effektief wees nie (vgl. 1.7.2.7). 
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Daar kan volstaan word m~t die gedagte dat die skoolhoof die 

personeel moet motiveer om enige take met betrekking tot die 

aanwending van skoolfondse sowel materieel-ekonomies as doelma

tig-ekonomies met entoesiasme en ywer in belang van effektiewe 

onderwys te verri g. 

In die finansiering van die onderwys vervul die gemeenskap 'n 

strategiese funksie. Die skoolhoof se motivPringstaak strek 

dus buite skoolverband en raak ook die gemeenskap. 

5.8.3.3 Eksterne motivering as finansiele onderwysbestuurstaak 

Die skool is vervleg met verskillende gemeenskapstrukture, waar

onder die gesin, die staat en die bedryf. In hierdie vervleg

ting staan die ouergemeenskap in 'n prirrere verhoudiug tot die 

skool en is skool en ouergemeenskap wedersyds afl1anklik van rne

kaar (Barnard, 1984:194). 

Die onderwyspeil is afhanklik van die ondersteuning van die ge

meenskap (vgl. 5.8.2.3). Omgekeerd is die ontwikkelingspeH van 

die gerneenskap afhanklik van die gehalte onderwys. Die skool 

staan ook verder in diens van die gemeenskap en moet by die aard 

en karakter van laasgenoemde aanpas (Van Schalkwyk, 1981 :98). 

~Herdie wedersydse afhanklikheid tussen die skool en die gemeen

skap blyk by implikasie dan soos volg: Vir die handhawing van 

'n hoe onderwyspeil is die skool afhanklik van di,~ gemeenskap se 

morele en finansiele ondersteuning. In ruil daarvoor ontsluit 

die skool die gemeenskap se jeug in ooreensternming n~t daardie 

gemeenskap se gees en karakter. 

Die skoolhoof se motiveringstaak is dus tweefasettig. Eender

syds moet die gemeenskap aktief betrek word by die skoolaktiwi-
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teite en gemotiveer word om begrip vir die skool en sy werksaam- / 

hede te he. Andersyds moet die skoolhoof voorsiening maak vir 

die terugvoering van inligting vanaf die skool na die gemeenskap 

(Morphet, 1974:372). 

Die mate waarin die gemeenskap die skoolprogram onders teun, 

hang af van die begrip vir en kennis van die finansicle doelwit

te en aktiwiteite in die onderwysprogram. Jordan (1969:331) be

klemtoon die belangrikheid van hierdie begrip ten opsigte van 

die behoeftes van die skool as hy beweer: 

11 continu£ng support for the educative prog1'Cll71 111ill ck-

pend upon the level of unckrstanding which the geneml com

rmmity has of the school's fiscal and business management; 

affaiPs." 

Dit blyk dat die skoolhoof die gemeenskap, en dan by name die 

ouergemeenskap, op 'n andersoortige wyse as die onderwysperso

neel moet motiveer. Kindred (1957: 16-17) het die volgende doel

witte geformuleer vir 'n program om die ouers se houdings en ge

sindhede teenoor die skool positief te beinvloed: 

* om begrip vir die skool en sy werksaamhede by die ouerpubliek 

te ontwikkel; 

* om te bepaal wat die ouers se verwagtinge van die skool is; 

* om 'n ges indheid van mede-verantwoorde likheid vir die gehal te 

van die onderwys by die ouergemeenskap te laat groei; 

* om agting en vertroue by die ouers vir die personeel en die 

onderwys in die algemeen te kweek; 
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* om die aard van vernuwende onderwysprogramme en die behoef

tes wat daaruit voortspruit by die ouergemeenskap tuis te 

bring; 

* om die gemeenskap aktief by die skoolprogram en die oplossing 

van probleme te betrek; en 

* om in 'n gees van opregte samewerking gemeenskapsdienste te 

ondersteun. 

Ascough (1974:69-70) het die volgende tegnieke geidentifiseer 

wat die skoolhoof kan aanwend om die gemeenskap se houding en 

gesindheid teenoor die skool te bevorder: 

* die opstel van 'n motiveringsprogram met spesifieke doelwit

te; 

* taakomskrywing met betrekking tot die aard en verantwoorde

likheid van die personeel betrokke by die motiveringsaksie; 

* die ontwerp van 'n aksieplan om die doelwitte te verwesenlik; 

* die periodieke evaluering van die moti veringsprogram; en 

* die aanpassing van die tegnieke en doelwitte by veranderde 

omstandighede. 

Na aanleiding van die voorgaande bespreking van eksterne motive

ring blyk dit dat ouerdeelname (resp. ouerbetrokkenheid) van 

strategiese betekenis in die opwek van positiewe ouergesindhede 

is. Met betrekking tot die skoolfinansies is Downsy (1960:88) 

die mening toegedaan dat die ouers vanaf die beplanning (i.e. 
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die opstel van die begroting) betrek moet word. Sodoende kan 

die ouerpubliek 'n beter insig in die kompleksiteit van die 

skoolfinansies bekom en langs difi weg groter begrip vir die fi

nansiele nood van die skool verkry. 

5.8.3.4 Naskrif 

Die motiveringstaak van die skoolhoof met betrekking tot die 

skoolfinansies is twceledig van aard. Eendersyds moet die per

soneel (administratief en akademies) gemobiliseer word om die 

beskikbare finansiele middele doelmatig aan te wend. Andersyds 

moet die gemeenskap betrek word by en positief beinvloed word 

teenoor die skool en sy werksaamhede. 

Interne motivering behels dat die skoolhoof die personeel taak

gerig sal maak. Die mens moet egter steeds in perspektief be

skou word. Finansiele onderwysbestuur mag nooit 'n doel op sig

self word nie. 

Eksterne motivering verleen 'n eiesoortige aard aan finansiele 

onderwysbestuur. Die tvyse waarop die gemeenskap betrek en be.

invloed word, is uniek. Afsonderlike prograrmne en tegnieke 

word ingespan om die samewerking en ondersteuning van veral die 

ouergemeenskap te verkry. 

In sowel interne as eksterne motivering moet rlie skoolhoof sy 

leierskapstyl by die spesifieke situasie aanpas en kan hy nie 

'n enkele leierskapsteorie aanvaar nie. Harmonie tussen die 

waardesisteem van die skoolhoof, die personeel en die gemeenskap 

is ook van deurs laggewende be lang om die moti veringshandeling 

effektief uit te voer. 
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Verhoudingstigting en motivering kan slegs effektief wees in

dien die skoolhoof daarin slaag om kontak met mense te maak by 

wyse van kommunikering. Kommunikering as finansiele bestuurs

taak van die skoolhoof sal vervolgens aandag kry. 

5.8.4 KOMMUNIKERING AS FINhNSieLE ONDERWYSBESTUURSTAAK 

5.8.4. I Ten aanvang 

Kommunikering as finansiele bestuurstaak is tweeledig van aard, 

Om naamlik interne verhoudings te konstitueer en personeel in

tern te motiveer, vereis 'n andersoortige kommunikering as om 

gesonde verhoudings met die gemeenskap te bewerkstellig en om 

laasgenoemde te motiveer. Kommunikering as die handeling wat 

verhoudingstigting en motivering moontlik maak, kan dus vir alle 

praktiese doeleindes ook as interne en eksterne kommunikering 

geklassifiseer word. 

5.8.4.2 Interne kormnunikering as finansiele onderwysbestuurs

taak 

Korrnnunikering veronderstel die vloei van inligting in beide rig

tings (vgl. 5.6.2). Ook wat finansiele onderwysbestuur betref, 

gee die skoolhoof opdragte aan die personeel om bepaalde take 

uit te voer en ontvang gereeld inligting terug om die resultate 

te evalueer. 

Die belangrikste medium v1r die oordra van boodskappe met be

trekkint:, tot die bestuur van onderwysfondse is die begroting. 

Die begroting is die finansiele aksieplan (vgl. 3.3) en as soda

nig hied dit bepaalde riglyne vir die besteding van skoolfondse 

(De Young, 1964:308). 
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Kommunikering begin in werklikheid reeds by die opstel wm die 

begroting. Om die skoolfinansies te beplan word inligting van 

die personeel bekom. Die personeel dien gemotiveenle begrotings

aansoeke in (vgl. 3.3.2.3) en terugvoering word verskaf met be

trekking tot die aanvaarding of afwysing van die aansoeke (Linn, 

1965:44). Inligting vloei dus in beide rigtings. 

Kommunikering is egter nie net beperk tot die beplanning van 

die skoolfinansies nie. Om die skoolfinansies te organiseer 

(organisasiestrukture te skep, te delegeer en te koordineer), 

verhoudings tot stand te bring, persoueel te motiveer en om be

heer uit te oefen is effektiewe kommunikering ewe belangrik. 

Volgens Charters (1969:28) behoort besondere aandag aan die vol

gende kommunikeringsaspekte met betrekking tot finansiele onder

wysbestuur gegee te word: 

* die kommunikasiekanale moet bekend wees; 

* die kommunikasiekanale moet vir elke personeellid toeganklik 

wees; en 

* die kommunikasielyn moet so kort as moontlik wees. 

Finansiele onderwysbestuur met die beklemtoning van sy getdetike 

grondslag is baie sensitief in dii opsig, naamlik dat 'n foutie

we oordrag van geld of die foutiewe besteding daarvan en die 

moontlike foutiewe interpretering van so 'n handeling meer dras

tiese konsekwensies inhou as in die geval van personeelbestuur, 

leerlingbestuur of klaskamerbestuur. Daarom meen Lipham 

(1966: 107) dat alle konmiUnikering met betrekking tot skoolfinan

sies skriftelik behoort te geskied. 
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Downs et al. (1977:44) beklemtoon ook die belangrikheid van 

skriftelike finansiele verslaggewing. Terugvoering van inlig

ting vorm die grondslag vir sowel beheeruitoefening as vir toe

komstige beplanning. Hierdie terugvoering (i.e. finansiele ver

slaggewing) kan die vorm aanneem van bankstate, bankrekonsilia

siestate, ouditeursverslae, kontantontledings, koste-ontledings, 

en so meer. 

Finansiele verslaggewing vorm 'n integrerende deel van die re

keningkunde komponent van skoolfinansies (vgl. 4.7.2.3). Reke

ningkundige rekords moet op so 'n wyse georganiseer word dat in

ligting op enige stadium geredelik maklik bekombaar is. Die be

skikbaarheid van inligting is veral van belang in die opstel van 

die begroting vir die nuwe akademiese jaar (Casey, 1964:51). 

Effektiewe onderwys is egter ook afhanklik van die ondersteun

ing van die gemeenskap, Die skoolhoof se kommunikeringstaak 

sluit ook kontakmaking na buite met die gemeenskap in. 

5.8.4.3 Eksterne kommunikering as finansiele onderwysbestuurs

taak 

Die doel van 'n skoolprogram om verhoudingc met die gemeenskap 

te verbeter, is nie primer om geld ten behoewc van die skool te 

werf nie. Finansiele ondersteuning van veral die ouerpubliek 

vorm slegs een aspek van sodani8e program (Grieder, 1969:447). 

Die skoolhoof het 'n verantwoordelikheid om in die uitvoering 

van sy finansiele onderwysbestuurstaak ook gesonde verhoudings 

met die gemeenskap te stig en laasgenoemde te motiveer. Kommu

nikering vorm die grondslag vir hi.erdie verhoudingstigting en 

motivering. As sodanig het kommunikering ten dc.el om begrip by 
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die gemeenskap vir die skool en sy aktiwiteite op te wek (Hen

derson, 1964:218). 

Die terugvoering wat die gemeenskap van die skool verkry, blyk 

van strategiese betekenis vir die opbou van positiewe gesindhede 

te wees. Die skoolhoo[ se eksterne kommunikeringstaak behels die 

verslagdoening aan die gemeenskap ten opsigte van die besteding 

of aanwending van onderwysfondse. Op sigself is die getroue ver

slaggewing op hierdie sensitiewe gebied 1 n verantwoording van die 

skoolhoof se rekenkundige verpligtinge (Minzey, 1972: 151). 'n 

Omgekeerde kommunikeringshandeling vind dus plaas. Terugvoering 

geskied naamlik vanaf die skoolhoof na die gemeenskap en nie om

gekeerd soos in die geval van interne kommunikering nie (vgl. 

5.8.4.2). 

Finansiele verslagdoening aan die gemeenskap kan verskillende 

vorme aanneem. Dit kan byvoorbeeld mondeling geskied tydens ou

eraande, vergaderings van oueronderwyserverenigings of bekro

ningsfunksies. Mondelinge terugvoering hou die voordeel in dat 

die gemeenskap onduidelikhede by wyse van vrae uit di.e weg kan 

ruim (Mort, 1960:314). 

'n Ander vorm van terugvoering is by wyse van skriftelike ver

slaggewing aan die gemeenskap. Die mees algemene media is die 

plaaslike koerant, nuusbriewe van die skool of enige ander in

ligtingstukke aan die publiek. Skriftelike terugvoering hou ook 

die voordeel in dat 'n groter deel van die gemeenskap daardeur 

bereik word (Casey, 1964:57). 

Volgens Reeder (1953:264) moet finansiele verslaggewing aan die 

gemeenskap deurgaans saaklik, interessant, eenvoudig en duidelik 

wees. Morphet (1974:372) ondersteun die gedagte van bondigheid 

en eenvoud. Die onderwyspeil van die indiwiduele lede van 
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die gemeenskap verskil uiteraard. Indien kornmunikering sy 

doel wil verwesenlik, moet alle belanghebhendes die boodskap 

verstaan en, wat meer is, korrek interpreteer (vgl. 5.6.2). 

Die finansiele kommunikeringstaak van die skoolhoof behels vol

gens Sumption (1966:166) ook 'n opvoedingsaspek ten opsigte v&n 

die gemeenskap. Die lede van die gemeenskap moet naamlik geori

enteer word om nie dieselfde norme wat in die bedryfsw€reld geld, 

op die gebied van skoolfinansies toe te pas nie weens die opvoe

dende onderwyskomponent daarvan. Die gemeenskap moet dus in 

staat wees om te onderskei tussen sakebestuur met die winsmotief 

as uitgangspunt en finansiele onderwysbestuur met die diensmotief 

as vertrekpunt. Begrip van die diensmotief sal bydra om die 

skool in die regte perspektief te plaas wat die gemeenskap be

tref (Jordan, 1969:341). 

5.8.4.4 Ten besluite 

Ten einde die skoolfonds doelmatig in belang van opvoedende on

derwys aan te wend moet dit beplan en georganiseer word, verhou

dings moet gekonstitueer en personeel gemotiveer word. Kommuni

kering tussen die skoolhoof en die interne personeel vorm die 

grondslag van al hierdie handelinge. 

Om die skool finansieel te bestuur het die hoof se kommunike

ringshandeling cgter ook 'n eksterne faset. Die gemeenskap 

moet naamlik aktief by die skoolprogram betrek en positief teen

cor die skool beinvloed word. Dit is gevolglik noodsaaklik dat 

die skoolhoof periodiek sal verslag doen aan die gemeenskap wat 

die finansiele toestand van die skool is. Die gemeenskap moet 

op hoogte gehou word van die vordering van die skoolprogram en 

die mate waartoe die onderwysdoelwitte verwesenlik word. 
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5.8.5 STANDPUNTINNAME 

Leidinggewing as finansH~le bestuurstaak is t\¥eeledig van aard. 

Om die skoolfinansies effektief te bestuur is die skoolhoof een

dersyds nou gemoeid met die interne personeel (administratief 

en akademies) en andersyds is hy afhar.klik van die gemeenskap se 

ondersteuning. Die skoolhoof se afhanklikheid van die perso

neel en die gemeenskap impliseer dat sy leidinggewingstaak die 

stigting van interne en eksterne verhoudings, die motivering van 

sowel die personeel as die gemeenskap en in die laaste instansie 

gedifferensieerde kommunikering met die personeel en die gemeen

skap insluit. Uit hierdie verhoudingstigting, motivering en 

kommunikering blyk dan ook die indiwiduele aard van leidingge

wing as finansiele onderwysbestuurstaak teenoor leidinggewing 

met betrekking tot personeelbestuur, leerlingbestuur en klaska

merbestuur. 

Die leidinggewingstaak stel besondere eise aan die skoolhoof, 

hoofsaaklik omdat die klem verskuif van konkrete werksaamhede 

(vgl. 3.3: die beplanningstaak en 4.7: die organiseringstaak) 

na die meer subjektiewe handelinge met die mens-in-organisasie. 

Dit vereis dat die skoolhoof 'n diepgaande mensekennis sal he, 

sensitief teenoor ntenseverhoudings sal staan, 'n aanvoeling vir 

die ekonomiese klimaat sal he en 'n mate van geskooldheid in re

keningkunde prosedures sal probeer bekom. Laasgenoemde impli

seer nie dat die hoof die skool ooreenkomstig sake-etiek sal be

stuur nie. In die bestuur van die onderwysfondse moet hy egter 

deeglik rekening hou met gesonde hesigheidsbeginsels en praktyke. 

Hy sal hom deur middel van studie en die lees van konnuersiele 

tydskrifte diepgaande moet orH!nteer ten opsigte van sodanige 

beginsels. 
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Skoolfondse bestaan ter wille van opvoedende onderwys, dit wil 

sa om die kind te lei tot roepingsaanvaarding en -vervulling. 

Die skoolhoof is dus geroepe om leiding te gee met betrekking 

tot die doeltreffende aanwending van skoolfondse. As sodanig is 

die uitvoering van verhoudingstigting, motivering en kommunike

ring as finansiele onderwysbestuurshandelinge ook roep.ingsvervul

ling. 

In die uitvoering van al hierdie bestuurshandelinge moet die 

skoolhoof voortdurend die mens in ag neem. Vir die Calvinisties

Christelike skoolhoof gaan dit primer om die anastatiese leiding 

van die mens. Finansiele onderwysbestuur is maar slegs een van 

die middele tot die skoolhoof se beskikking om volwassenes ana

staties te lei. Wanneer finansiele onderwysbestuur 'n doel op 

sigself word, kan dit aanleiding tot wanbestuur gee. 

5.9 EVAWERING EN Yr:mUITSKCMJING 

Leidinggewing as finansiele bestuurstaak is in hierdie hoofstuk 

ontleed en omskryf. Nadat daar ten aanvang tussen leidinggewing 

en leierskap onderskei is, is die subtake van leidinggewing ge

identifiseer as verhoudingstigting, motivering en kommunikering. 

Die aard en wese van die onderskeie subtake is vervolgens ont

sluit en daar is na enkele leierskapsteoriee, leierskapstyle en 

rr~tiveringsteoriee verwys. Ten slotte is leidinggewing as onder

wysbestuurstaak prinsipieel begrond. 

In die daaropvolgende fase is die le.idinggewingstaak van die 

skoolhoof met betrekking tot finansiele onderwysbestuur ontleed. 

Die universele kenmerke van verhoudingstigting, motivering en 

kommunikering is op die finansiele onderwysbestuursarea toegepas 
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en aan die hand daarvan is die eiesoortige aard van leiding

gewing as finansiele bestuurstaak aangetoon. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat leidinggewing die grand

slag vir alle bestuurshandelinge vorm. Leidinggewing figureer 

naamlik reeds tydens die beplanning van die skoolfinansies, dit 

is daarom onontbeerlik vir delegering en koordinering en daarby 

van strategiese betekenis in beheeruitoefening. Die vervleg

tingsaard van leidinggewing met die res van die bestuurshande

linge is terselfdertyd aangetoon. 

Ten slotte is aangetoon dat dit in die leidinggewingstaak pri

mer om opvoedende onderwys tot voordeel van die kind gaan en nie 

om finansiele onderwysbestuur per se nie. Skoolfondse moet in 

die diens van effektiewe onderwys aangewend word om die kind te 

lei tot die aanvaarding van sy skeppingscpdrag en om te leef tot 

die verheerliking van sy Skepper. As gesagsdraer is die skoal

hoof dus geroepe om leiding in hierdie verband te gee op grond 

van sy Christelike belydenis. 

Tot dusver is aangetoon dat ten einde die skoolfinansies effek-

. tief te bestuur, dit beplan en georganiseer moet word en dat 

die skoolhoof die leiding in enige bestuurshandeling neem. Die 

bestuurswerk is egter eers afgehandel nadat daar behoorlik beheer 

uitgeoefen en die bestuursaktiwiteite normatief geevalueer is. 

In die volgende hoofstuk (hoofstuk 6) sal die laaste hoofbe

stuurstaak, naamlik beheeruitoefening ontleed en omskryf word. 
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6, BEHEERUITOEFENING AS FINANSIELE BESTUURSTAAK VAN DIE SKOOL
tm= 

6.1 INL.EIDING 

Vanwee die toenemende openhare en private finansiele ondersteu

ning vir die onderwys, sal die georganiseerde samelewing meer 

krities na die skool se prestasies kyk (vgl. 2.6). Hierdie aan

!!preeklikheid ("accountabiLity") van die skool teenoor die ge

meenskap vereis dat daar effektiewe beheer oor die skool se ak

tiwiteite uitgeoefen moet word. 

Die beplanning van die skool se werksaamhede (ook die finansi

ele beplanning) is a11 sodanig geen waarborg dat die beplande 

doelwitte verwesenlik sal word nie. Deur middel van beheeruit

oefening moet verseker word dat die insette (i.e. geld) optiffiaal 

in belang van opvoeding en onderwys aangewend word. Beheeruit

oefening vorm die vierde bestuurstaak van die skoolhoof. Dit 

sal in hierdie hoofstuk in perspektief tot die res van die be

stuurstake geplaas word. 

Ten aanvang sal beheer as u:niversele bestuurstlePskynsel omskryf 

en die subhandelinge daarby betrckke, geidentifiseer word. Daar

opvolgend sal beheerm:toefening as onde1'Wysbestuurstaak verbe

sonder word en voortvloeiend daaruit sal die beheertaak van die 

skoolhoof vanuit 'n Calvinisties-Christelike perspektief begrond 

word. 

'fen slotte sal die implikasies van beheeruitoefening as finan-
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rd?fte onde1'Wyr;bestuurntaak van die skoolhoof aangetoon word. 

6.2 BEHEERUITOEFENING AS ~ BESTUURSHANDELING 

Die uitoefening van beheer oor die werksaaw1ede van 'n organi

sasie word in die literatuur met betrekking tot bestuur alter

natiewelik as "beheer", "kontrole", "supervisie" of "toesig" 

aangedui. Marx et al., (1983:79) verkies die benarning "beheer" 

en beskryf dit as: 

" die bestuurstaak waardeur die uitvoering van die plan-

ne gekontroleer en gereguleer word sodat verseker kan zJord 

dat die uitvoering ooreenkomsUg die neergelegde planne, 

standaarde en doelulitte plaasvind." 

Uit die voorgaande ornskrywing van f-1arx blyk dit dat beheer dui 

op 'n bepaalde handeling(e) of werk wat uitgevoer rnoet word. 

Volgens Allen (1964:315) is hierdie beheerhandelinge die verant

woordelikheid van die gesags leier ~vat die volgende behels: 

" the work a manager performs to assess and reuulate 

work in progress and completed." 

Dit blyk verder uit sowel Marx as Allen se definisies dat be

heer nie bloot 'n kontrolefunksie is nie maar 'n kontinu-hande

ling wat met die ander bes tuurs take vervleg is. As sodanig be

vat beheer elernente van kontrole, supervisie en toesig. 

Beheeruitoefening is nie kontrolering nie en ook nie gelyk aan 

bestuur nie (vgl. Reynders, 1977:131). In die konteks van die 

res van die bestuurstake en soos aangetoon in die begripsverkla

ring in hoofstuk I (vgl. 1.6.3.3.3), word die benaming beheer-
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uitoefening in hierdie navorsing gebruik om die vierde bestuurs

taak te beskryf. 

Die feit dat daar beplan, georganiseer en leiding gegee word, 

waarborg nie die korrekte uitvoering van hierdie handelinge nie. 

Deur beheeruitoefening word daar beoog om te verseker dat alle 

handelinge wat uitgevoer word tot die verwesenliking van die be

plande doelwitte sal lei. In die verband se Massie (1964:64): 

"Control is the process that measures current performance 

and guidEs it toward some predetermined goal. The essence 

of control lies in checking existing actions against some 

dEsired results dEtermined in the planning process.1
' 

Deur beheeruitoefening moet verseker word dat die werksaamhede 

van die organisasie met die doelstellings van die organisasie 

ooreenstem. As sodanig behels beheeruitoefening korrektiewe 

optrede (resp. bysturing) in die geval van afwykings. Koontz 

en O'Donnell (1964:535) beskryf hierdie bysturing as: 

" the measurement of accomplishment against the stan-

dard and the correction of dEviations to ensure attainment 

of objectives accord£ng to plan." 

Die gesagsleier kan take delegeer maar hy bly finaal verantwoor

delik vir die korrekte uitvoering van die take (vgl. 4.4). By 

implikasie is die gesagsleier verantwoordelik om beheer uit te 

oefen oor die aktiwiteite wat hy aan sy ondergeskiktes opgedra 

het. Beheeruitoefening is dus in die eerste plek die taak van 

die gesagsleier (Mockler, 1972:5). 

Beheer kan ten slotte op verskillende hierargiese vlakke in die 
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organisasie uitgevoer word. Omdat beheeruitoefening saamhang 

met die delege.ring van take, kan die uitoefening van beheer di

rek deur die gesagsleier of indirek deur ondergeskiktes geskied 

(Dessler, 1980:204). 

Om saam te vat: Beheeruitoefening behels daardie handelinge 

wat ten doel het om te verseker dat die werklike aktiwiteite in 

'n organisasie binne die grense van die beplande aktiwiteite 

verloop. 

Vervolgens sal die aard en betekenis van beheeruitoefening as 'n 

onderwysbestuurshandeling aangetoon word. 

6.3 BEHEERUITOEFENING AS N ONDERWYSBESTUURSHANDELING 

Beheeruitoefening is 'n funksie wat oor die hele hierargie van 

onderwysbestuursvlakke strek. De Wet (1981:193) onderskei tus

sen beheer op die makrovlak (i.e. departerr.entele vlak) deur mid

del van die amptelike inspeksiestelsel, die mesovlak (i.e. plaas

like owerheidsvlak) deur die skoolrade, beheerrade en skoolkomi

tees en op die mikrovlak (i.e. skoolvlak) deur die skoolhoof. 

Beheeruitoefening as 'n onderwysbestuurshandeling het betrekking 

op die beheer wat op die mikrovlak deur die skoolhoof uitgevoer 

word en dit behels daardie werksaamhede wat die skool se aktiwi

teite met die beplande onderwysdoelstellings moet korreleer (Van 

der Westhuizen, 1984:233). 

Volgens Sergiovanni en Starrat (1979:12) word daar deur middel 

van beheeruitoefening in die bree beoog om opvoedende onderwys 

te verwerklik. As sodanig is dit 'n dinamiese handeling wat nie 

slegs as 'n kontrolemaatreel uitgevoer word nie. Bebeeruitoefe-
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ning is vervleg met die ander hoofbestuurstake (beplanning, 

organisering en leidinggewing) en moet daarom doelbewus beplan 

word om voorsiening daarvoor te nk~ak dat die skoolprogram gewy

sig en reggestel kan word (Norphet, 1974:536). 

Beheeruitoefening vind op verskillende vlakke of terreine in 

die skoolorganisasie plaas. Jones (1962:225) identifiseer die 

volgende terreine waar beheer in die skool uitgeoefen word: 

buite-kurrikulere bedrywighede, finansies, handboeke, meubelment, 

onderrig, onderwysmedia, personeelaangeleenthede, skryfbehoef

tes, die terrein en geboue. 

Alhoewel beheeruitoefening op verskillende vlakke plaasvind, 

bly die skoolhoof verantwoordelik vir die suksesvolle afhande

ling van alle werksaamhede. Beheeruitoefening is inderdaad 'n 

bestuurstaak van die skoolhoof. Dit impliseer dat hyself seke

re reelbare take moet verrig ten einde te verseker dat die skool 

se werksaamhede effektiewe onderwys bevorder (Gorton, 1980:62). 

Vanwee die samehang tussen delegering en beheeruitoefening kan 

die skoolhoof sowel direkte as indirekte beheer uitoefen. Be

heeruitoefening oor die onderrig sal byvoorbeeld meer indirek 

van aard wees as beheer ten opsigte van personeelaangeleenthede 

(Punch, 1969:50). 

Die leierskapstyl van die skoolhoof speel 'n bepalende rol in 

beheeruitoefening. Die skoolhoof wat effektief wil bestuur, sal 

ook in die uitoefening van beheer sy leierskapstyl volgens die 

spesifieke situasie moet plooi (vgl. 5.2.3.3). Dit impliseer 

dat die wyse van beheeruitoefening ten slotte ook die aard van 

die verhoudings in die skool beinvloed (Tannenbaum, 1958:234). 
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Beheeruitoefening as 'n bestuurshandeling vereis SE'kere vaar.

dighede wat die skoolhoof moet bemeester. Vervolgens sal en

kele vereistes vir effektiewe beheeruitoefening aangetoon word. 

6.4 VEREISTES VIR EFFEKTIEWE BEHEERUITOEFENING 

Elke poging om beheer uit te oefen is eiesoortig ooreenkomstig 

die milieu waarin dit plaasvind. Die wyse van beheeruitoefe

ning word byvoorbeeld deur die tipe organisasie, die vlak van 

beheer, die terre in wat beheer word en die leierskapstyl van die 

gesagsleier bepaal. 

Volgens Koontz en O'Donnell (1964:541) openbaar effektiewe be

heeruitoefening egter bepaalde universele trekke. Die volgende 

vereistes word as universele voorvereistes vir effektiewe be

heeruitoefening gestel (vgl. Koontz en O'Donnell, 1964:541-544; 

Massie, 1964:66-68 en Morphet, 1974:5)6): 

* beheeruitoefening moet by die spesifieke aktiwiteit inpas; 

beheeruitoefening oor die terrein en geboue sal verskil van 

die beheer ten opsigte van leerlingdissipline; 

* beheeruitoefening moet enige afwykings identifiseer en die 

inligting so spoedig moontlik terugvoer sodat regstellings 

gemaak kan word; 

* beheeruitoefening moet objektief wees; subjektiewe beheer

uitoefening kan die organisasie se doelstellings op die ag

tergrond stel; opvoedende onderwys moet deurgaans as mik

punt gestel word; 

* beheeruitoefening moet ekonomies wees; die koste om die be-
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beer uit te oefen moet relatief laag in verhouding tot die 

resultate daarvan wees; en 

* beheeruitoefening moet vir sowel die gesagsleier as die on

dergeskiktes verstaanbaar en aanvaarbaar wees. 

Na aanleiding van die voorgaande vereistes kan die belangrikste 

kriterium vir suksesvolle beheeruitoefening gepostuleer word: 

dit gee aauleiding tot korrektiewe optrede. Beheeruitoefening 

wat afwykings identifiseer maar nie aanleiding tot wysigings 

gee nie, is nie effektief nie. 

Dit blyk dat om beheer effektief uit te oefen die skoolhoof .. 
self sekere take (resp. handelinge of aktiwiteite) moet verrig. 

Hierdie aktiwiteite of subtake van beheeruitoefening sal ver

volgens geidentifiseer en ornskryf word. 

6.5 DIE SUBTAKE VN-1 BEI-EERUITOEFENING 

6.5. I IDENTIFISERING VAN DIE SUBTAKE 

Na aanleiding van die ontleding van beheeruitoefening as 'n al

gemene bestuurshandeling (vgl. 6.2) en in besonder as onderwys

bestuurshandeling (vgl. 6.3) blyk dit dat daar meer as een ak

tiwiteit in die beheertaak ingesluit is. Hierdie aktiwiteite 

word deur sekere outeurs as drie subtake van beheeruitoefening 

beskryf, terwyl sornmige kenners vier subtake onderskei. So i

dentifiseer Koontz en O'Donnell (1964:538) die volgende drie ta

ke: 

* die daarstelling van standaarde; 
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* die meting van optrede en die vergelyking met die standaarde: 

en 

* die regstelling van afwykings; 

en Robbins (1980:376): 

* die meet van prestasies; 

* die vergelyking van prestasies met neergelegde kriteria; en 

* die regstelling van afwykings. 

Massie (1964:65) en Marx et al. (1983:81) onderskei vier akti

witeite van beheeruitoefening, naamlik: 

* die bepaling van standaarde, norme of kriteria; 

* waarneming en meting van werklike prestasies; 

* beo0rdeling van prestasies (i.e. die vergelyking van die werk

like aktiwiteite met die standaarde of kriteria; en 

* korrekticwe optrede. 

Dit blyk dat in die uitoefening van beheer bepaalde aktiwiteite 

uitgevoer word wat, op grond van voorkeur, verskillend geklassi

fiseer kan word. In die onderhawige navorsing word die volgende 

aktiwiteite as subtake van die skoolhoof se beheertaak beskou: 

* die bepaling van beheervoorskrifte; 
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,~ evalue!'ing; en 

* bystu!'ing. 

Hierdie subtake van beheeruitoefening sal vervolgens as bestuurs

handelinge deur die skoolhoof toegelig word. 

6.5.2 DIE BEPALING VAN BEHEERVOORSKRIFTE AS 'N SUBTAAK VAN 

BEHEERUITOEFENING 

Om effektief te beheer moet elke personeellid kennis dra van die 

wyse en deur wie beheer uitgeoefen word. 'n Beheerstelsel moet 

voorsiening maak vir spesifieke beheerpunte, -tye, -plekke of 

-stadia sodat beheer op 'n georganiseerde wyse en met bepaalde 

oogmerke uitgevoer kan word. Beheeruitoefening begin dus reeds 

by beplanning, vorm 'n deel van organisering en geskied onder 

leiding van die skoolhoof (Gorton, 1980:208). 

Die bepaling van beheervoorskrifte sluit verder die daarstelling 

van standaarde of kriteria in, aan die hand waarvan die aktiwi

teite beoordeel kan word. Volgens Massie (1964:65) word hier

die standaarde of kriteria nie opgestel om die doelwit as soda

nig te evalueer nie maar eerder as 'n wyse om te verseker dat 

die doelstellings (i.e. effektiewe onderwys) verwesenlik word, 

Die standaarde of kriteria is 'n vertolking van die beplannings

doelwitte en moet duidelik omskryf word (Deniston, 1973:157). 

Sekere doelwitte is minder kwantifiseerbaar as ander (vgl. 

3.2.2. 1). Vanwee die interafhanklikheid tussen beplanning en 

beheeruitoefening is kriteria ook in 'n mindere of meer.dere ma

te spesifiek van aard. Kriteria in 'n gekwantifiseerde vorm is 

meer effektief as die wat vaag en meer algemeen van aard is. 
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'n Bcheervoorskrif wat byvoorbeeld bepaal dat die onderwysers 

moet sorg dra vir die insameling van skoolfonds is moeilik 

meetbaar. Indien die beheervoorskrif egter bepaal dat elke 

voogonderwyser moet toesien dat alle skoolfondse voor die ein

de van die derde termyn betaal moet wees, hestaan daar 'n ge

kwantifiseerde meetinstrument wat afwykings kan meet en tot reg

stellings kan lei. 

Samevattend kan dit gestel word dat die bepaling van beheervoor

skrifte (resp. die ontwerp van 1 n beheerstelsel) die uitsluit

like taak van die skoolhoof is. Nadat die beheervoorskrifte be

paal is, moet hy dit aan die personeel bekendstel. Die wyse van 

beheeruitoefening, asook die plek, tyd en kriteria moet vir die 

personeel bekend en aanvaarbaar wees. Sonder die samewerking 

van die personeel sal die volgende fase in die uitoefening van 

beheer, naamlik evaluering, nie slaag nie. 

6.5.3 EVM.UERING AS 'N SUBTAAK VAN BEHEERUITOEFENING 

Evaluering is tweefasettig van aard. Dit word deur sonrnige ou

teurs as twee afsonderlike sub take aangedui. Eendersyds behels 

evaluering die waarneming, meting en verslagdoening van werklike 

prestasies en andersyds die vergelyking van laasgenoemde presta

sies met die verwagte prestasies' dit tvil se beoordeling (vgl. 

Hassie, 1964:65; Robbins, 1980:376 en Marx et al., 1983:81). 

Evaluering word deur sommige kenners gelykgestel aan beheeruit

oefening (vgl. Morphet, 1974:536) terwyl andere dit koppel ~an 

die beoordeling van slegs die personeel (vgl. Sergiovanni en 

3tarratt, 1979:269-280 en Gorton, 1980:189-198). In werklikheid 

vorm evaluering slegs een faset van beheeruitoefening. Dit het 

te make met sowel die personeel as fisiese fasiliteite, onder-
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wysrnedia, onderrig, finansies e.n so rneer (De Wet, 1981:131). 

Die doel van evaluering is om die prestasies van elke indiwidu, 

produk of program objektief te ontleed ten einde die sterk en 

swak punte te bepaal. Basset (1967:63) beklemtoon die belang

rikheid van evaluering as 'n bestuurstaak van die skoolhoof wan

neer hy beweer: 

"There is no task mn>e challenging to the headmaster than 

the evaluation of his own school and his own staff. He can

not make decisions, construct policy or take action without 

evaluating what has gone before". 

Dit blyk dat om te kan evalueer die skoolhoof oor inligting moet 

beskik. Om inligting te bekom moet die prestasies wat gelewer 

word in die eerste plek waargeneem word. Waarneming kan geskied 

deur middel van persoonlike observasie of by wyse van mondelinge 

en skriftelike verslae ten opsigte van die prestasies. Hierdie 

beskikbaarstelling van inligting aan die skoolhoof staan bekend 

as tel>ugvoering (Robbins, 1980:379). 

Terugvoering het reeds tydens die bespreking van kommunikering 

as bestuurstaak ter sprake gekom (vgl. 5.6.2) wat weer eens die 

vervlegtingsaard van die bestuurshandelinge bevestig. In die 

uitoefening van beheer vorm terugvoering 'n belangrike skakel of 

tegniek. In die verband beweer Boles (1975:157): 

"It is only through feedback that a lead&r can tell whether 

he is succeeding 01, failing, whether he is conmunicating, 

or whether system members are following or drifting away". 

Om effektief te beheer is tweerigting kommunikering 'n vereiste. 
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Nadat die skoolhoof die inligting ontvang en ontleed het, moet 

hy weer terugvoering aan die betrokke personee~ verskaf wat die 

regstellings moet uitvoer. Dit is dus belangrik dat die skool

hoof terugvoeringskanale (resp. kommunikeringskanale) sal ver

skaf (Kohn, 1977:420), 

Die tweede faset van evaluering, naamlik beoordeling behels die 

vergelyking van die werklike prestasies met die verwagte pres

tasies (i.e. die gestelde standaarde of kriteria). Die doel met 

hierdie vergelyking is eendersyds om die graad van afwykings te 

bepaal en andersyds om die oorsake van die afwykings vas te 

stel (Robbins 1980:381). 

Beoordeling vereis 1 n ontleding van die betrokke aktiwiteite. 

Deur middel van hierdie ontleding word die sterk en swak punte 

van 'n prestasie bepaal (Mockler, 1972:4). Volgens Marx et at. 

(1983:82) moet selfs geringe afwykings verklaar word om te ver

hoed dat dit momentum verkry. Ook positiewe afwykings moet ge

motiveer word aangesien volgehoue positiewe prestasies moontlik 

op swak beplanning of op te lae standaarde kan dui. 

Daar moet ten slotte onderskei word tussen vermybare en onver

mybare oorsake van afwykings (Drucker, 1973:497). Slegs wanneer 

die afwykings sowel as die aard van die oorsake bekend is, kan 

die derde stap, naamlik bysturing (resp. korrektjewe optredE) 

geimplementeer word. 

6.5.4 BYSTURING AS 1 N SUBTAAK VAN BEHEERUITOEFENING 

Bysturing behels daardie aktiwiteite wat die skoolhoof uitvoer 

om die vasgestelde afwykings so gou en so doeltreffend moontlik 

reg te stel (Benedict, 1973:216). Volgens Marx et al.~ 
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(1983:82) moet bysturing ook voorsiening maak vir die voorko

ming van potensiele afwykings. 

Robbins (1980:382) onderskei tussen kitsoplossings en langter

mynoplossings as wyses van korrektiewe optrede. Kitsoplossings 

behels onmiddellike optrede waarvolgens die werklike prestasie 

in ooreenstemming met die verwagte prestasie gebring word. 

Daarteenoor impliseer langtermynoplossings 'n herwaardering van 

die standaarde en doelwitte en het ten doel die remediering van 

die oorsake van die afwykings. As sodanig is langtermynoplos

sings van 'n meer kwalitatiewe aard as kitsaanpassings. 

Samevattend kan gese word dat die ander bestuursaktiwiteite in 

bysturing saamgetrek word. Regstelling van afwykings in die 

skoolprogram hou in dat die skoolhoof die doelwitte en/of stan

daarde moet herbeplan. By implikasie beteken dit dat hy ook sal 

moet herorganiseer. Take moet dus hertoegedeel word en hy sal 

opnuut moet koordineer, mense motiveer, verhoudings konstitueer, 

kommunikeer en beheer uitoefen (vgl. Gorton, 1980:62), 

6.6 SAI'EVATIING 

Dit blyk dat om outentieke onderwys te bewerkstellig, die skoal

hoof beheer oor aile skoolaktiwiteite moet uitoefen. Hy moet 

dus beheervoorskrifte bepaal wat voorsiening maak vir die waar

neming en vergelyking van prestasies op grond waarvan regstel

lings aan die skoolprogram gemaak kan word. Hierdie handelinge 

(die bepaling van beheervoorskrifte, waarneming en vergelyking 

en regstelling) vorm een van die skoolhoof se vier hoofbestuurs

take, te wete beheeruitoefening. 

Die uitvoering van die werksaaubede ten opsigte van beheeruit-
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oefening is egter nie tot die skoolhoof beperk nie, Verskeie 

van die beheeraktiwiteite word deur die skoolhoof aan onderge

skiktes toegewys. As sodanig strek die uitoefening van beheer 

oor die hele gesagshierargie. 

Beheeruitoefening as bestuurstaak van die skoolhoof illustreer 

die dinamiese aard van bestuur (i.e. onderwysbestuur). Beheer

uitoefening vind nie net eenmalig plaas, naamlik in die beoor

deling van die eindresultaat nie, maar dit word op 'n beplande 

wyse dwarsdeur die hestuurswerk geimplementeer. 

Die uitoefening van beheer het alleen sin as dit in die geval 

van afwykings aanleiding gee tot bys turing. La as genoemde imp li

seer dat die skoolhoof opnuut moet beplan, or.ganiseer en leiding 

gee. As sodanig terrnineer al die ander bestuurshandelinge van 

die skoolhoof in beheeruitoefening. 

In belang van outentieke onderwys het beheeruitoefening dus be
stuursmatig 'n bestaansreg. Vervolgens sal beheeruitoefening 

as onderwysgekwaliHseerde bestuurstaak ook Sk-rifmatig begrond 

word. 

6.7 PRINSIPitLE STANDPUNTINNAME 

Die kultuuropdrag wat die mens van God ontvang het, naamlik om 

te heers en te heheers, vereis dat hy moet beplan (vgl. 3.2.3) 

en organiseer (vgl. 4.6). Ter wille van die handhawing van die 

orde in die skepping moet die mens selfs beplanning en organi

sering heheer. Om te heers en te beheers stuur noodwendig op 

beheer af. 

Die skool as deel van die geskape werklikheid moet ook beheers 
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word. Die skoolhoof word deur God geroep om oor die werklik

heid te heers en dit te beheers. Beheeruitoefening as 'n be

stuurshandeling van die skoolhoof is as sodanig roepingsvervul

ling. 

Aangesien die skoolhoof as gesagsleier in 'n bepaalde verhouding 

tot sowel sy Skepper as sy personeel staan, verg dit verantwoor

delike beheeruitoefening. Uit hoofde van sy gesagsposisie bly 

die skoolhoof verantwoordelik vir die gees, rigting en beheer 

ten opsigte van al die skool se aktiwiteite. 

Gehoorsaamheid aan die sentrale religieuse liefdeswet impliseer 

ook verantwoording vir die me de- gehoorsaamheid van ondergeskik

tes. Die skoolhoof delegeer take aan ondergeskiktes maar hy be

hou die verantwoordelikheid vir die suksesvolle afhandeling 

daarvan. 

Vanwee die sondeval is die mens se gedrag onderworpe aan afwy

kings. Om te beheer is dus 'n middel om die sonde te bestry. 

Deur middel van beheeruitoefening moet die skoolhoof verseker 

dat die werksaamhede van die skool jn belang van opvoedende on

derwys geskied, dit wil se om die kind toe te rus en te lei tot 

die aanvaarding en belewing van sy roeping tot die eer en ver

heerliking van God. 

Deur die herskepping in Christus word ware en egte opvoeding en 

onderwys moontlik. Vir die skoolhoof as gesagsleier van die 

skool in~liseer dit dat hy rekenskap van sy bestuurshandelinge 

moet gee. Met behulp van beheeruitoefening moet hy vasstel of 

al die handelinge op die skoolvlak verantwoordbaar teenoor sy 

Skepper is. Indien nie, moet korrektiewe stappe gedoen word ten 

einde wanbestuur reg te stel of te voorkom. 
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Beheeruitoefening is as bestuurshandeling van die skoolhoof 

'n menslike handeling. As sodanig kan dit saam met die ander 

bestuurstake as 'n religieuse handeling bestempel word (vgl. 

1.7. 1). Beheeruitoefening mag dus eendersyds nie bo ander be

stuurstake beklemtoon word nie maar andersyds ook nie daaraan 

ondergeskik gestel word nie. 

Finansiele onderwysbestuur as deel van die onderwyswerklikheid 

vereis ook om beplan en georganiseer te word. Ten einde sinvol 

tot opvoedende onderwys by te dra moet die beplannings- en or

ganiseringshandelinge beheer word. Die wyse waarop beheeruit

oefening as bestuurshandeling in finansiele onderwysbestuur ver

gestalt word, sal vervolgens ontleed en omskryf word. 

6.8 BEHEERUITOEFENING AS FINANSI~LE ONDERWYSBESTUURSTAAK 

6.8.1 INLEIDING 

Finansiele onderwysbestuur het ten doel om die beskikbare gelde 

in belang van effektiewe opvoeding en onderwys aan te wend. 

Skoolfinansies as objek van die finansiele onderwysbestuursarea 

moet dus beplan en georganiseer word. Sodanige beplanning en 

organisering is egter geen waarborg dat die finansiele onderwys

doelwitte effektief verwesenlik sal word nie, 'n Beheerstelsel 

is nodig om te verseker dat die werklike finansiele prestasies 

in harmonic met die verwagte onderwysdoelwitte gebring word. 

Die skoolhoof moet beheervoorskrifte bepaal aan die hand waarvan 

die aktiwiteite met betrekking tot finansiele onderwysbestuur 

gereguleer kan word. Hierdie beheervoorskrifte behels die vas

stelling van standaarde en kriteria. die wyse waarvolgens die 

finansiele prestasies waargeneem en beoordeel moet word en rig-
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lyne vir korrektiewe optrede (resp, bysturing). 

Dit blyk dat die universele trekke van beheeruitoefening ook 

vir finansiele onderwysbestuur geld. Beheeruitoefening as fi

nansiele onderwysbestuurshandeling geskied egter op 'n eiesoor

tige wyse. Die indiwiduele kenmerke van beheeruitoefening met 

betrekking tot finansiele onderwysbestuur sal vervolgens aan die 

hand van die subtake van hierdie bestuurshandeling aangetoon 

word. 

6.8.2 DIE BEPALING VAN BEHEERVOORSKRIFTE AS FINANSieLE ONDER

WYSBESTUURSTAAK 

Die skoolhoof is verantwoordelik vir die doelgerigtheid en doel

treffendheid van die skool se onderwysprogram en daarom moet hy 

beheervoorskrifte opstel wat voorsiening maak vir die optimale 

verwe.senliking van die finansiele onderwysdoelwitte. 

Die begroting vorm die finansiele beplanningsinstrument van die 

skool en as sodanig die kern van al die finansiele bedrywighede 

(vgl. 3.3.2), Finansiele beplanning van en die beheeruitoefe

ning oor die skoolfinansies is interafhanklik van en nou verweef 

met mek::~ar. Die opstel van die begroting is nie 'n eenmalige 

gebeure nie maar is deurlopend van aard. Namate die begroting 

ontplooi, word beheer voortdurend uitgeoefen om inligting te 

versamel op grond waarvan afwykings geidentifiseer en reggestel 

kan word. Beheeruitoefening as finansiele onderwysbestuurshan

deling is dus in 'n groot mate rondom rlie organisering van die 

begroting gesentreer (Onsiew, 1960:211). 

Begrotingsbeheer is tweeledig van aard. Eendersyds moet kwanti

tatiezJe beheer uitgeoefen word om te verseker dat die bestedings-
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program in ooreenstemming met die begrote bedrae bly. Vir die 

doel word administratiewe voorskrif~e bepaal wnt, naas ander, 

die vorm kan aanneem van maandelikse statusrapporte. Laa~ge

noemde bevat 1n opsomming van watter bedrae vir watter doelein

des tot op 'n bepaalde datum bestee is, die bedrag wat nog be

skikbaar is sowel as die ui tstaande finansiele behoefte. 1 n 

Statusrapport weerspieel dus die skool se finansiele posisie op 

'n bepaalde tydstip (Gorton, 1980:133). 

'n Tweede en baie meer gekompliseerde faset van begrotingsbe

heer is khlalitatiewe beheeruitoefening. Volgens Jordan 

(1969:114) is die primere probleem_in finansie1e beheeruitoefe

ning die bepaling van standaarde of kriteria op grond waarvan 

die gehalte prestasies bepaal kan word. Die uitkoms van oncler

wysinvestering is uit die aard van die saak moeiliker meetbaar 

in vergelyking met die resultate van 1 n winsgeorienteerde onder

neming. Die mate waartoe die kwali~eit van die finansiele pres

tasies beoordeel kan word, hang clus grootliks van die kwantifi

seerbaarheid van die doelwitte af (vgl. 3,2.2.1). 

Die verdeling van uitgawes in bepaalde kategoriee is 1 n positie

we stap in die bepaling van kriteria om uitgawes te evalueer. 

Volgens Reason (1975:130-139) kan uitgawes op grond van die funk

sie of akti.witeit wat dit ondersteun, verdeel word. Funksioneel 

kan ui tgawes geklassifiseer word as administratie f, onderrig, 

instandhouding, hulpdienste, sport, kultuurbevordering en kapi

tale ui tgawes. 

Na aanleiding van die voorgaande klassifisering van uitgawes in 

kategoriee op grond van die funksie wat dit in die onderwyspro

gram ondersteun, kan kriteria bepaal word om die uitgawes te e

valueer. Mort (1960:3'-15-346) onderskei die volgende sodanige 

219 



kriteria: 

* Arbeidsinsette 

Die geldelike waarde van die tyd aan die hetrokke aktiwiteit 

bestee, byvoorbeeld onderrigtyd deur akademiese personecl, 

instandhoudingstyd deur tegniese personeel of administratie

we personeel, kan as grondslag gebruik word. 

* Vloeroppervlakte 

Die vloeroppervlakte wat 'n aktiwiteit in beslag neem, word 

as 'n persentasie van die totale vloeroppervlakte bereken. 

Hierdie persentasie word dan as die grondslag gebruik om die 

koste van die aktiwiteit in verhouding tot die totale uitga

wes te bereken. 

* Tyd 

Uitgawes wat fisies meetbaar is, kan op grond van die tyd wat 

deur die betrokke aktiwiteit in beslag geneem word, as grand

slag vir die toedeling aangewend word. Op die wyse kan die 

telefoonkoste spesifiek tussen onderrig, sport, kulturele of 

enige ander aktiwiteite verdeel word. 

* Aantal leerlinge 
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Uitgawes soos vervoerkoste en verversings, kan by wyse van 

die aantal leerlinge wat van die diens gebruik rnaak aan die 

betrokke aktiwiteite toege~~s word. 



* Kilometerafstand 

Die kilometers afgele word as grondslag vir kosteverdeling 

gebruik, ongeag die aantal leerlinge daarby betrokke. 

* Hoe vee lheid verbru£k 

By kwantifiseerbare items soos skryfbehoeftes, tik- en kopi

eerwerk en sagte ware vir die rekenaar, kan die hoeveelheid 

wat deur elke aktiwiteit verbruik word, as grondslag vir toc

wysing van uitgawes gebruik word. 

Candoli (1971:175) wys daarop dat die voorgaande kriteria selek

tief in verskillende situasies toegepas moet word. In alle ge

valle moet die gekose kriterium toepaslik, aanpasbaar en ekono

mies wees. 

In die bepaling van kri teria rnoet die skoolhoof rekening hou met 

veranderlike faktore. Faktore soos die ligging van die skool 

(stedelik of plattelands), klimaat en sosio-ekonomiese agter

grond beinvloed die bestedingspatroon van elke indiwiduele skool. 

Om dus geldige vergelykings te tref moet die grondslag van ver

gelyking gestandaardiseer word (Casey, 1964:13). 

Een van die metodes om die grondslag vir kostetoedeling te stan

daardiseer is om van 'n koste-indeks gebruik te maak (Nelson, 

1971:94). Die koste-indekstegniek vertrek vanuit 'n basisjaar 

en deur gewigte aan veranderlike faktore toe te ken, kan geldige 

vergelykings gemaak word. Begrotingskategoriee (onderrig, sport, 

kultuur, instandhouding, ens.) kan sowel onderling as met ekwi

valente kategoriee oor verskillende tydperke vergelyk word. 

221 



Om saam te vat: Die koste-indeks verskaf 'n betroubare grond

slag om vergelykings te maak en op die wyse finansiele presta

sies aan die hand van die neergelegde kriteria te evalueer. 

Aan hierdie evaluering van finansiele prestasies sal vervolgens 

aandag gegee word. 

6.8.3 EVALUERING AS FINANSieLE ONDERWYSBESTUURSTAAK 

'n Ontleding van onderwysuitgawes is geen doel op sigself nie 

maar verkry slegs sin indien dit in verband met die doeltref

fendheid van opvoedende onderwys gebring word. Alhoewel eko

nomiese doelmatigheid nie die kriterium by 'n ontleding van 

onderwysbesteding behoort te wees nie, bly dit 'n sekondere 

oogmerk om die maksimum voordeel uit geldelike beleggings in die 

onderwys te verkry (vgl. 2.3). 

Die eerste fase in die evaluering van die finansiele werksaam

hede is die waarneming en terugvoering van inligting. Om pres

tasies te beoordeel moet die juiste inligting tot die skoolhoof 

se beskikking gestel word. Hierdie terugvoering geskied by wy

se van gestandaardiseerde dokumente waaronder statusrapporte, 

inventarisse, kontantontledingstate, koste-ontledingstate, bank

state, bankrekonsiliasiestate en ouditeursverslae (Reason, 

1957: 168). 

Ouditering vorm die kernaktiwiteit in die \.raarneming van finan

siele prestasies. Volgens Barr (1960:220) kan ouditering intern 

of ekstern geskied. Interne ouditering word deur die adminis

tratiewe en akademiese personeel gedoen wat vir die doel deur 

die skoolhoof aangewys word en dit sluit die kontrolering ten 

opsigte van kontantvloei, rekeningkundige bedrywighede, ver

bruikbare voorrade, kapitale bestedings en aankope in. Eksterne 
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ouditering behels die finale beheeruitoefening en dit word 

hoofsaaklik deur onafhanklike, nie-onderwysinstansies uitge

voer. Afhangende van die an~telike voorskrifte, kan eksterne 

ouditering deur of 'n private of 'n staatsouditeur gedoen word. 

Knezevich (1960: 157) wys daarop dat interne ouditering deurlo

pend deur die jaar uitgevoer word terwyl eksterne ouditering 'n 

post-kontrolemaatreel is. As sodanig is interne ouditering veel 

meer effektief om afwykings vroegtydig op te spoor en reg te 

stel. 

Die tweede faset van evaluering behels die beoordeling en inter

pretering van finansiele gegewens. Dit impliseer dat koste

ontledings uitgevoer word om eerstens vas te stel of daar aan 

die finansiele onderwysdoelwitte uitvoering gegee word en twee

dens in watter mate die doelwitte bereik word (Robbins, 

1980:399). 

Met behulp van koste-ontledings kan verskillende alternatiewe 

teen mekaar opgeweeg word en die doeltreffendheid van elke.en in 

terme van effektiewe onderwys bepaal word. Koste-ontleding be

hels nie slegs 'n vergelyking van totale uitgawes met inkomste 

nie maar is 'n diepte-ondersoek na elke indiwiduele aktiwiteit 

ten opsigte waarvan uitgawes aangegaan is (Mushkin, 1965:9). 

Volgens Gauerke (1967:306) behels koste-ontledings hoofsaaklik 

die volgende twee stappe: 

* die verfyning van tegnieke om die geldigheid van die beste

dingsprogram in sy geheel te bepaal; en 

* die ontleding van indiwiduele uitgawes (onderrig, sport, kul

tureel, en so meer). 
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As 'n finale ntap moet die werklike prestasies met die beplande 

rloelwitte vergelyk word. Prestasies moet geinterpreteer word 

in terme van effektie,~e onderwys en daar moet bepaal word of die 

resultate aan die kriteria voldoen (Jarvis, 1967:129). 

Samevattend kan gese word dat die skoolhoof deur middel van eval

uering (waarneming, terugvoering, vergelyking en interpretering) 

van finansiele prestasies afwykings in die bestedingsprogram vas

stel op grond waarvan korrektiewe optrede bepaal word. As soda

nig vorm evaluering die brug tussen die beheervoorskrifte en by

storing. Aan laasgenoemde aspek sal ten slotte aandag gegee 

word. 

6. B. 4 BYSTURING AS FINANSieLE ONDERWYSBESTUURSTAAK 

Om beheervoorskrifte te bepaal en prestasies te evalueer dien 

geen doel as afwykings nie reg gestel word nie. Bysturing (resp. 

korrektiel·le optrede) behels 'n herwaardering van sowel die be

plande doelwitte as die kriteria (Knezevich, 1975:122). Die her~ 

beplanning van doelwitte en kriteria impliseer die in-funksie

gaan van alle bestuurstake. Die skoolhoof moet dus herorgani

seer, opnuut leiding gee en weer beheer uitoefen (vgl. 6.5.4). 

Die sukses van bysturing word in 'n greet mate deur die beskik

baarheid van inligting bepaal. Volgens Fowlkes (1964:187) he

nodig die skoolhoof inligting om die koste van onderwysprogr~m-

me, uitgawes in verband met indiwiduele items en kostes van spesi

fieke funksies te bereken. Alternatiewe moontlikhede kan prys

gewys vergelyk en in terme van die bydrae tot cffektiewc onder

wys geevalueer word. 

In die berging en beskikbaarstelling van inli gting is 'n inf'orm:r.-
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siesisteem van strategiese betekenis, 'n Bestuursinforrnasie

sisteern is 'n stelsel wat met of sonder die hulp van 'n reke

naar inligting versarnel, dit stoor en op so 'n wyse tot die 

skoolhoof se beskikking stel dat sy bestuurstaak daardeur verge

rnaklik word (vgl. Van der Westhuizen, 1984:281). 

In die verband rnoet kennis geneern word van die MIS (Management 

Information System) in die VSA. Die MIS verskil van die res van 

die sisteernbenaderings in die opsig dat dit slegs 'n inligting

stelsel is en nie 'n bestuursrnodel nie (vgl. die PPBS, MBO en 

PERT). Bliss (1982:165) bevestig hierdie stelling soos volg: 

"The MIS is an information system, not a corrplete manage

ment system. " 

Jones (1983:384) ondersteun die gedagte dat 'n informasiesisteern 

slegs 'n ondersteuningsrol vervul en forrnuleer die volgende ge

bruike van 'n inforrnasiesisteern vir finansiele onderwysbestuur: 

* dit verskaf grondliggende inligting vir die beplanning van 

skoolfinansies; 

* dit rnaak voorsiening vir die terugvoering van finansiele re

sultate; 

* dit verskaf 'n grondslag om prest:asies te beoordeel en t:e 

vergelyk; 

* dit skakel duplisering met: betrekking tot: die versameling en 

verwerking van inligting uit; 

* dit st:el inligting aan die gemeenskap beskikbaar en bevorder 
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sodoende die skool se be~ld na buite; en 

* dit maak bysturing moontlik en verhoog daardeur die gehalte 

onderwys. 

Dit blyk dat die ven;ameling, bewaring en beskikbaarstelling van 

inligting integrerende funksies van 1 n informasiesisteem vorm. 

As sodanig is 'n informasiesisteem 'n waardevol1e hulpmiddel in 

die kontinu beheeruitoefening ten opsigte van finansiele onder

wysbestuur. 

Teen die agtergrond beskou dat bysturing aanleiding gee tot her

beplanning, -organisering en -leidinggewing is 'n informasicsis

teem nie beperk tot beheeruitoefening nie maar dit strek oor die 

hele spektrum van die bestuurstake. Deur dus 'n informasiesis

teem a an r>ekenaartegnoZogie te koppel, word die rekenaar 1 n ge

sofis tikeerde hulpmiddel in finansiele onderwysbes tuur. Op die 

wyse word die rekenaar in belang van opvoedende onderwys aange

wend en word dit nie verabsoluteer tot 'n bestuursinstrument wat 

die sknolhoof as leier kan vervang nie (vgl. Bliss, 1982:175). 

6.8.5 STANDPUNTINNAME 

Beheeruitoefening as finansiele bestuurstaak bet ten doel om die 

kwaliteit werksaamhede met betrekking tot skoolfinansies deur

lopend te takseer en indien daar afwykings voorkom, die nodige 

regstellings te maak. Finansiele onderwysdoelwitte moet in meet

bare terme gedefinieer word en alternatiewe kosteprogramme moet 

vir elke alternatief bereken word. Op grond van hierdie ontle

dings word kriteria bepaal om toekomstige pre.stasies te beoor

deel. 
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Die evaluering van finansiele prestasies behels in hoofs11ak 

diepgaande kosteontledings en interpretasies van die resultate 

in terme van effektiewe onderwys. Enige afwykings van die be

plande finansiele doelwitte vereis korrektiewe optrede deur die 

skoolhoof. Hierdie optrede impliseer dat die skoolhoof opnuut 

moet beplan, delegeeer, koordineer, motiveer, verhoudings stig, 

kommunikeer en evalueer. 

Dit blyk, ten slotte, dat 'n informasiesisteem gekoppel aan die 

rekenaar die finansiele bes tuurs taak van die skoolhoof grootliks 

vergemaklik. 

Onderwysfondse moet in belang van opvoedende onderwys aangewend 

word. Wanneer dit nie gebeur nie, loop dit op wanbestuur van 

fondse uit. Die skoolhoof is verantwoordelik dat die skool se 

werksaamhede in ooreenstemning met die beplande doelwitte ver

loop. As sodanig is hy geroepe om die beskikbare geld slegs tot 

die bevordering van opvoedende onderwys te bestee. 

Beheeruitoefening (ook finansiele beheeruitoefening) in die on

derwys is gerig op die gemeenskaplike doel, te wete effektiewe 

onderwys. Hierdie gerigtheid tesame met die lewensbeskouing van 

die skoolhoof bring mee dat die beheerhandeling 'n genormeerde 

handeling 1~ord. Finansi.ele beheeruitoefeniug vorm een van die 

bestuurshandelinge en mag dus nooit gelykgestel word met finan

siele onderwysbestuur nie. 

6.9 SN£\'ATIING 

In hierdie hoofstuk is beheeruitoefening as 'n bestuurstaak van 

die skoolhoof ontleed en omskryf. Daar is aangetoon dat die be

heeruitoefening in die eerste instansie bentuursnutig begrond 
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is en dat dit bepaalde universele kenmerke oesit. 

Voortspruitend uit die universele aard van beheeruitoefening, 

is dit vervolgens as 'n onderwysgerigte bestuurshandeling be

lig. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die skoolhoo£ be

heer moet uitoefen om te verseker dat al die bestuurshandelinge 

in werking gestel word. Anders gestel: Die skoolhoof moet toe

sien dat die skoolaktiwiteite in ooreenstemming met die onderwys

doelwitte verloop. 

Die vervlegting van beheeruitoefening met die ander bestuursta

ke (beplanning, organisering en leidinggewing) het duidelik ge

blyk. Beheeruitoefening dien nie net as 'n kontrolemaatreel vir 

voltooide bestuurswerk nie, maar figureer dwarsdeur die bestuurs

gebeure. Dit stimuleer die ander bestuurstake en as sodanig is 

beheeruitoefening 'n dinamiese handeling. 

Beheeruitoefening is 1n die tweede instansie ook Skrifmatig be

grond. Omdat die mens geroepe is om te heers en te beheers, moet 

hy beheer uitoefen. Die skool as deel van die geskape werklikheid 

moet ook beheer word. Beheeruitoefening deur die skoolhoof is 

om antwoord aan sy roeping te gee. As gesagsleier is hy verant

woording teenoor sy Skepper verskuldig vir die effektiewe funk

sionering van die skool. Om afwykings in die skoolprogram reg 

te stel is om sonde te bestry. 

In die finale instansie is beheeruitoefening as fina:nsieZe onder>

wysbestuurstaak ontleed en omskryf. Daar is tot die gevolgtrek

king gekom dat ten einde die aanwending van onderwysfondse in be

lang van opvoedende onderwys te beheer, die skoolhoof as eerste 

stap beheervoorskrifte moet opstel. Sodanige voorskrifte moet 

voorsiening maak vir standaarde of kriteria aan die hand waarvan 

228 



finansiele prestasies beoordeel kan word. 

Die tweede stap in beheeruitoefening behels die eva"luer>ing van 

finansiele prestasies. Werklike prestasies moet waargeneem en 

die resultate na die skoolhoof teruggevoer word. Op grond van 

hierdie inligting moet die skoolhoof die finansiele prestasies 

beoordeel ooreenkomstig die betrokke kriteria. 

Indien daar afwykings voorkom, moet die skoolhoof in die derde 

plek die nodige regstellings maak. Bystu.ring is dus noodsaaklik. 

Daar is ten slotte vasgestel dat 'n informasiesisteem van groot 

hulp kan wees in die versameling, verwerking en beskikbaarstel

ling van inligting. Afhangende van die omvang van die bestuurs

opset, kan die informasiesisteem met die rekenaar geintegreer 

word. 

Die plek van die rekenaar in finansiele onderwysbestuur is in 

perspektief gestel. Daar is tot die slotsom gekom dat die reke

naar waardevolle ondersteuning in die bestuur van onderwysfondse 

kan verleen, maar dat dit nooit die skoolhoof as beplanner, orga

niseerder, leier of beheeruitoefenaar van die finansiele werk

saamhede in die skool kan vervang nie. 

Onderwysfondse dien die opvoeding van die kind tot die eer en 

verheerliking van God. Die skoolhoof is met gesag beklee om ook 

die finansies aan die hand van Christelike norme te bestuur en 

wel ter bevordering van outentieke opvoedende onderwys. Hy mag 

nooit die bestuur van die skoolfinansies summier aan die meganis

tiese werking van die markmeganisme, bestuursisteme of elektro

niese toerusting oorlaat nie. As heerser en beheerser van die 

skepping mag hy wel hierdie tegnieke in belang van opvoedende 
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onderwys met sy bestuurshandelinge integreer. 

Met die kulminering van beheeruitoefening in die ander bestuurs

take is die rnultidimensionele verloop van die finansiele onder

wysbestuursgebeure afgehandel. Daar is bewys dat die bestuurs

take nie opeenvolgende handelinge is wat geisoleerd van rnekaar 

uitgevoer word nie. Die onderskeie bestuurstake dui wet 'n be

paalde bestuursverloop aan maar is in wese interafhanklik en 

wedersyds inklusief. Hierdie vervlegtingsverband is ook in fi

nansiele onderwysbestuur vergestalt. 
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7. PERSPEKTI EF EN VERANlWXJRD I NG 

7 .1 TERUGBLI K 

Alhoewel die doel van hierdie navorsing drieerlei van aard was, 

is dit nie as drie afsonderlike fases onderneem nie maar dit 

vorm 'n integrerende eenheid. 

Vanwee die uiteenlopende definisies, omskrywings en benaderings 

tot bestuur (i.e. onderwysbestuur) is hoofstuk 1 gewy aan die 

vcrklaring van bestuursterme, konteksskepping en uiteindelike 

standpuntinnames. Onderskeid is gemaak tussen onderwysadmini

strasie en onderwysbestuur, die algemene benaderings tot onder

wysbestuur is uitgespel en finansiele onderwysbestuur as 'n per

spektief van die Opvoedkunde is gemotiveer. 

Vir die gebruik van die transendentaal-· empiriese metode is voor

veronderstellings noodsaaklik. Die voorveronderstellings van 

waaruit hierdie navorsing onderneem is, is op grond van bepaalde 

grondtrekke van die werklikheid ook in hoofstuk I geformuleer. 

Hierdie grondtrekke het die transendentale perspekt:i.ewe verskaf 

waarmee die empiriese gegewene deurlopend in die navorsing ge

evalueer kon word. 

Hoof.qtz~ 2 is in hoofsaak 'n perspektiefstelling van finansiele 

onderwysbes tuur binne die konteks van onderwys finans iering. 

Daar is aangetoon dat onderwysfinansiering een van die knooppun

te tussen die ekonorniese en die ondenvyswerklikheid vonn. Uit 

die aard van hierdie binding is die finansieringsaspek as 'n aan-
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loop tot finansiele onderwysbestuur ontleed. 

Vanwee die wisselwerking tussen die onderwys en die ekonomie be

staan daar sowel vanuit 'n indiwiduele as vanuit 'n gemeenskaps

oogpunt 'n regverdiging vir onderwysbesteding. Vanuit 'n Chris

telike opvoedingsperspektief is dit verder verantwoordbaar dat 

ook die staat tot die finansiering van die onderwys behoort by 

te dra. 

Die Verslag van die Hoofkomitee van die RGN-ondersoek na die on

derwys (1981) het besondere implikasies vir sowel die finansie

ring van die onderwys as vir die aanwending (resp. bestuur) van 

onderwysfondse aangetoon. Vanwee die finansiele vereistes wat 

deur die strewe na pariteit in die Suid-Afrikaanse onderwysstel

sel teweeggebring word, sal die staat nie by magte wees om die 

finansieringslas aileen te dra nie. Die gemeenskap sal gevolg

lik 'n groter direkte inset tot die finansiering van die onder

wys moet lewer. Die groter bydrae tot onderwysfinansiering deur 

die staat en die gemeenskap gaan egter groter verantwoording 

("accountability") van die skool eis. Daar is tot die gevolg

trekking gekom dat wetenskaplike bestuur van die beskikbare on

derwysgelde 'n bydrae tot effektiewer onderwys kan lewer. Uier

die wetenskaplike bestuur van onderwysfondse vorm 'n volwaardige 

onderwysbestuursarea en word getipeer as finansiele onderwysbe

stuur. 

Die toepassing van finansUile onderwysbestuur in die VSA, Enge

land en die RSA is vervolgens ontleed en sowel bestuursmatig as 

in die Hg van die voorveronderstellings geevalueer. Verskeie 

leemtes is sodoende geidentifiseer. In die VSA is dit hoofsaak

lik die beplanningsfaset, in Engeland beheeruitoefening en in 

die RSA organisering as bestuurshandelinge wat verhef word tot 
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en gelykgestel word aan finansiele onderwysbestuur. 

Na aanleiding van die evaluering van die heersende praktyke in 

die VSA, Engeland en die RSA is daartoe oorgegaan om die aard en 

wese van finansiele onderwysbestuur te deurgrond. Die terrein 

van finansiele onderwysbestuur is afgebaken en daarmee is die 

eerste fase van die navorsing voltooi. Antwoorde is naamlik ge

vind op die vrae waarom finansiele onderwysbestuur noodsaaklik 

is en uJat bestuur moet word. 

Die keuse van die bestuurstaak-bestuursareabenadering het die 

struktuur van die verdere verloop van die navorsing bepaal. 

Deur die vier hoofbes tuurs take (beplanning, organise ring, lei

dinggewing en beheeruitoefening) as grondslae vir hoofstukke 3 

tot 6 onderskeidelik te gebruik, is antwoord verkry op die vraag 

1we die skool finansieel bestuur moet word. Daar is beklemtoon 

dat die bestuurstake in vervlegtingsverband fnnksioneer en nooit 

geskei kan word nie. Die onderskeiding van die bestuurstake in 

vier afsonderlike hoofstukke is bloot getrek ter wille van aka

demiese doeleindes en vorm in werklikheid 'n absolute eenheid. 

In hoofstuk 3 is beplanning as bestuurstaak ondersoek. Ten aan

vang is die universele kenmerke van beplanning as 'n bestuurshan

deling ui tgespel. Nadat beplanning as onderwysbes tuurshandeling 

in die tig van die voorveronderstellings geevalueer is, is dit 

as finansiele onderwysbestuurstaak omskryf. Die begroting is as 

die belangrikste finansiele beplanningsinstrument in die skool 

geidentifiseer. Terselfdertyd is daar egter beklemtoon dat die 

begroting nie 'n sisteem is aan die hand waarvan onderwysfondse 

bestuur kan word nie. In die bree beskou, vorm die begroting 

slegs een aspek van finansiele onderwysbestuur, naamlik die be

planning van die skoolfinansies. Na aanleiding hiervan figureer 
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die subtake van beplanning (doelwitbepaling, beleidsformule

ring, probleemoplossing en besluitneming) konkreet in die be

grotingsprosedure. 

'n Ondersoek na organisering as finansiele onderwysbestuurstaak 

van die skoolhoof is in hoofstUk. 4 onderneem. Die subtake van 

organisering is geidentifiseer as organisasiestruktuurskepping, 

delegering en koordinering. Die prinsipiele grondslae van hier

die handelinge is omskryf en daar is ten slotte aangetoon hoe 

organisering op 'n eiesoortige wyse as finansiele onderwysbe

stuurstaak vergestalt word. 

Hoofst~~ 5 was 'n diepte-ondersoek na die leidinggewingstaak van 

die skoolhoof. Na aanleiding van die voorveronderstellings i.s 

'n verklaring van enkele toepaslike begrippe, waaronder leier

skapstyle en motiveringsteoriee, gegee. Die indiwiduele kenmerke 

van die subtake van leidinggewing (verhoudingstigting, motivering 

en kommunikering) as finansiele onderwysbestuurshandelinge het 

veral uit die tweefasettige aard van leidinggewing as finansiele 

onderwysbestuurstaak geblyk. In die bestuur van onderwysfondse 

het die skoolhoof naamlik eendersyds te make met leiding van die 

onderwyspersoneel (i.e. interne leidinggewing) en andersyds met 

leiding van die gemeenskap (i.e. eksterne leidinggewing). Daar 

is tot die slotsom gekom dat die skoolhoof prinsipieel geroepe is 

om ook leiding met betrekking tot die aanwending van onderwysfond

se te gee. Leidinggewing het primer opvoedende onderwys ten doel 

en wanneer dit om finansiele onderwysbestuur per se gaan, lei dit 

tot wanbestuur. 

In hoofstUk. 6 is die laaste hoofbestuurstaak, beheeruitoefening, 

in perspektief geplaas. Nadat die universele kenmerke van be

heeruitoefening as 'n bestuurshandeling ten aanvang aangetoon is, 
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is die indi.widuele aard daarvan as onderwyshestuurstaak uitgewys. 

Ten slotte is cli.e irnplikasies van beheeruitoefening as finansi

ele onderwysbestuurstaak uitgespel. Daar is aangetoon dat be

heertegnieke (waaronder koste-ontledings, koste-indekse, oudi

tering, en so meer) op besondere wyses aangewend word om beheer 

oor finansiele aktiwiteite in die skool uit te oefen. Daar is 

in die finale instansie daarop gewys dat die skoolhoof verant

woording vir die skool se werksaamhede verskuldig is en as soda

nig geroepe is om ook die aanwending van onderwysfondse te he

heer. 

Om saam te vat: Die hestuurstake figureer in 'n multidimensione

le konteks. Take is vervleg en word nie geisoleerd van mekaar 

uitgevoer nie. Bestuur is eers bestuur wanneer alle bestuurshan

delinge in funksie gaan. Hierdie dinamiese vervlegtingsaard van 

bestuur word ook op 'n eiesoortige wyse in finansiele onderwysbe

stuur vergestalt. 

Die belangrikste perspektiewe wat uit hierdie studie na vore kom, 

kan by wyse van enkele gevolgtrekkings saamgevat word. 

7.2 GEVOLGTREKKINGS 

7.2. I In die strewe na pariteit in die Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel (as 'n uitvloeisel van die RGN-onderwysverslag 

1981) sal onderwysbesteding as 'n owerheidsfunksie groter 

prioriteit verkry. Terselfdertyd is die staat nie by mag

te om die onderwysfinansieringslas aileen te dra nie en 

sal die gemeenskap verhoogde direkte finansiele insette 

tot onderwysfinansiering moet maak. Dit sal meebring dat 

groter verantwoording van die skool geeis word met betrek

king tot die besteding van onderwysfondse. 
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7.2.2 Vanwee die grater verantwoording van die skoal teenoor 

die st:tat en die gemeenskap is die skoal genoodsaak om 

die beskikbare geld ooreenkomstig wetenskaplike bestuurs

beginsels aan te wend (resp. te bestuur). Die wetenskap

like aanwending van onderwysfondse word getipeer as fi

nansiele onderwysbestuur en het ten doel om die maksimum 

ekonomiese voordeel uit belegging in die onderwys te ver

kry maar terselfdertyd met die behoud van opvoedingsnorme. 

7.2.3 Finansiele onderwysbestuur is nie sakebestuur nie. Alhoe

wel die skoolhoof in hesigheidsbeginsels onderle behoort 

te wees, kan sakebestuur nooit direk op die onderwyssitu

asie toegepas word nie. Finansiele onderwysbestuur is 

gerig op opvoedende onderwys terwyl sakebestuur 'n groter 

bedryfswins ten doel het. Ondanks die onderskeie eiesoor

tigheid van finansiele onderwysbestuur en sakebestuur hoef 

fiuansiele onderwysbestuur egter nie onafhanklik en geiso

leerd van sakebestuur ontwikkel te word nie. Sakebestuur 

is as bestuurswetenskap reeds tot op 'n hoe vlak ontwikkel 

en finansiele onderwysbestuur kan aansluit by en put uit 

die navorsingsresultate daarvan. 

7.2.4 Finansiele onderwysbestuur is nie sinoniem aan finansiele 

onderwysadministrasie nie. Finansiele onderwysadmini.stra

sie vorm die oorkoepelende raarn.rerk waarbinne ondervys

fondse in belang van opvoedende onderwys aangewend word. 

Finansiele onderwysbestuur, daarenteen, is die dinamiese 

gebeure (handelinge) waarvolgens die onderwysfondse tot 

voordeel van effektiewe onderwys gekanaliseer word. As 

sodanig is finansiele onderwysbestuur nie 'n faset van fi

nansiele onderwysadministrasie nie maar vorm 'n selfstan

dige wetensgebied. 
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7.2.5 As toegepaste Onderwysbestuur is finansiele onderwysbe

stuur 'n selfstandige perspektief van die Opvoedkunde met 

'n eie taak en navorsingsterrein. Finansiele onderwysbe

stuur word as wetenskapgebied beoefen met die oog op die 

verkryging van nuwe kennis en insigte maar met terself

dertyd die praktykgerigte toepassi.ng van die nagevorste 

kundigheid. Vanwee die toepassingsmoontlikhede vir die 

praktiese onderwyssituasie moet finansiele onderwysbestuur 

as selfstandige deelperspektief van die Opvoedkunde ver

der uitgebou word en behoort dit 'n prominente aandeel in 

die bestuursopleiding- en ontwikkelingsprogramme van on

derwysleiers te beklee. 

7.2.6 Die bestuurstaak-bestuursareamodel leen hom die beste 

daartoe om die finansiele bestuursgebeure in die skool te 

omskryf. Volgens hierdie model is finansiele onderwysbe

stuur 'n volwaardige onderwysbestuursarea wat aan die hand 

van bestuurstake (beplanning, organisering, leidinggewing 

en beheeruitoefening) bestuur word. Die dinamiese aard 

van finansiele onderwysbestuur is juis gelee in die ver

vlegtingsverband waarin die bestuurshandelinge uitgevoer 

word. Die bestuurstake is interafhanklik en wedersyds in

klusief en kan nie geisoleerd beoefen word nie. As reli

gieuse handelinge kan een taak ook nooit ten koste van 'n 

ander verhef of verabsoluteer word nie. 

7.2.7 Finansiele onderwysbestuur behels die eiesoortige verge

stalting van die bestuurstake. Die begroting vorm die 

kernfaset van die beplanning van die skoolfinansies ter

wyl die rekeningkundige prosedure en administratiewe werk

saamhede onderliggend aan die organisering van onderwys

fondse is. Beheeruitoefening geskied vanuit 1 n opvoedings-
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perspektief maar is gegrond op gesonde besigheidsprak

tyke en -heginsels. 'n Kursus in finansiele onderwys

bestuur moet dus voorsiening maak vir die orientering 

van onderwysleiers in sakebeginsels. 

7.2.8 Die sisteembenadering lei tot die verabsolutering van be

paalde hestuurshandeli.nge en het tot gevolg dat bestuur 

(i.e. finansiele onderwysbestuur) nie tot sy volle konse

kwensies deurgevoer word nie. Die implementering van 'n 

informasiesisteem gekoppel aan die rekenaar kan egter 

waardevolle ondersteuning tot finansiele onderwysbestuur 

hied op die voorwaarde dat dit nie die skoolhoof as be

planner, organiseerder, leier of bebeeruitoefenaar van die 

skool se finansiele werksaamhede vervang nie. 

7.2.9 Vanwee uiteenlopende voorveronderstellings en gepaardgaan

de lewensbeskouings bestuur skoolhoofde van die verskillen

de bevolkingsgemeenskappe onderwysfondse op 'n gedifferen

sieerde wyse. Dit impliseer dat die finansiele bestuursop

leiding van onderwysleiers kultureel en lewensbeskoulik ge

differensieer moet word. 

7.2.10 Vir die Christen-Afrikaner skoolhoof is finansiele onder

wysbestuur antwoordgewing ten opsigte van sy skeppingsop

drag, naamlik om te heers en te beheers. As sodanig is 

die beplanning en organisering van die leidinggewing met 

betrekking tot en die beheeruitoefening oor onderwysfondse 

roepingsvervulling. 
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finansiele onderwysbestuur moet Christen-Afrikaner skool

hoofde bedag maak op human is tiese voorveronders tel lings 

wat lei tot nominalistiese, meganistiese, behavioristiese 

en deterministiese beskouings van onderwysbestuursteoriee. 

Na aanleiding van die voorgaande gevolgtrekkings en op grond van 

die navorsingsresultate kan daar ten slotte enkele aanbevelings 

gemaak word. 

7.3 AANBEVELINGS 

7.3.1 AANBEVEUNGS MET BETREKKING TOT DIE UITBOUING VAN FINAN

SieLE ONDERWYSBESTUUR AS \olETENSKAP 

7.3.1.1 Navorsing met betrekking tot die onderlinge verband tus

sen finansiele onderwysbestuur en sakebestuur, waarby 

'n intensiewe ontleding van die navorsingsresultate van 

laasgenoemde inbegrepe is, sal positief bydra tot die 

uitbreiding van die kennisgebied van finansiele onder

wysbestuur. 

7.3.1.2 'n Kritiese ondersoek na en 'n evaluering van enkele 

sisteembenaderings tot finansiele onderwysbestuur (on

der n~er die PPBS, PERT en MBO) kan lei tot die iden

tifisering van positiewe elemente in die uithouing van 

finansiele onderwysbestuur as onderwysbestuurswetenskap. 

7. 3. I. 3 Afsonderlike navorsingsprojekte moet onderneem lvord ten 

einde die eiesoortige toepassing van finansiele onder

wysbestuur vir elke substelsel in die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel te bepaal asook die gedifferensieerde 

toepassing van finansiele onderwysbestuur in pre-primere, 
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primere en sekondere skole onderskeidelik. 

7.3.1.4 Navorsing wat sal lei tot die danrstelling van hestuurs

modelle (wat ook praktikums insluit) met betrekking tot 

die beplanning, organisering, leidinggewing en beheer

uitoefening ten opsigte van onderwysfondse op skoolvlak, 

is dringend noodsaaklik. 

7.3.1.5 Navorsing in verband met die implementering van 1 n in

formasiesisteem asook die gebruiksmoontlikhede van die 

rekenaar in finansiele onden.rysbestuur behoort hoe pri

oriteit te geniet. 

7.3.1.6 Die wyse vir die voorsiening van onderwysfondse was nie 

'n doelwit van hierdie navorsing nLe. Voldoende fondse· 

vorm egter 'n integrerende faset van finansiele onder

~rysbestuur en moet as sodanig indringend nagevors word 

veral met die oog op 'n veranderende Suid-Afrikaanse on

derwyshes tel. 

7.3.2 AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT DIE lMPLEMENTERING VAN 

DIE NAVORSINGSRESULTATE 

7.3.2. I Finansiele onderwysbestuur, as 'n komponent van Onderwys

bestuur, behoort slegs vanaf B.Ed.-vlak in formele kur

susse aangebied te word. Toelating moet beperk word t:ot 

onderwysers met 'n minimum van vyf jaar wPrklike onder

wyservaring. 

7.3.2.2 Onderwysbestuurskunde, as 'n keuserigting vir die B.Ed.

kursus, behoort reeds vanaf die eerste studiejaar te fi

gureer. Dit sal ruimte laat om die student gedurende 
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die tweede studiejaar meer intensief ten opsigte van 

die onderskeie onderwysbestuursareas (waaronder finan

siele onderwysbestuur) te orienteer. Sodanige orien

tering behoort 'n stewige grondslag vir verdere spesia

lisering in Onderwysbestuurskunde (M.Ed.- en n.Ed.

kursusse) te bied. 

7.3.2.3 Praktikums moet vir elke onderwysbestuursarea ontwikkel 

word en behoort 50% van die B.Ed.-kursus gedurende die 

tweede studiejaar te vorm. 

7.3.2.4 Onderwysdepartemente behoort in die bestuursontwikke

lingsprogramme vir onderwysleiers voorsiening te maak 

vir 1 n komponent finansiele onderwysbestuur. In hierdie 

verband moet daar na samewerking tussen die onderwysde

partemente en die opleidingsinstansies gestreef word en 

kan die voorgenome praktikums selfs op 'n gekoordineer

de grondslag geimplementeer word. Sodanige samewerking 

bied finansiele besparingsmoontlikhede in terme van tyd, 

mannekrag en fisiese fasiliteite. 

7.3.2.5 As deel van onderwysdepartemente se langtermynbeplanning 

kan 'n amptelike kwalifikasie in Onderwysbestuurskunde 

as 1 n vereiste vir die pos van die skoolhoof gestel word. 

Sodnni.ge kwalifikasie kan ook die vorm van 'n nagraadse 

diploma in Onderwysbestuurskunde aanneem. Dit impliseer 

dat universiteite se Opvoedkundefakulteite hulle onder

wysbestuurskursusse in samewerking met die onderwysde

partemente moet kurrikuleer. 

7. 3. 2.6 'n Kursus in finansiiHe onderwysbestuur vir Christen

Afrikaner skoolhoofde moet Skrifmatig gefun<leer wees. 
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Vir die doel moet daar koordinasie tussen die leerin

houde van Onderwysbestuurskunde en die fundamentele op

voedkundewetenskappe gesoek word. Sodoende kan onder

wysbestuursopleiding meer sinvol en ekonomies gemaak 

word en kan skoolhoofde en potensiele skoolhoofde beter 

vi.r bulle roeping toegerus word. 



SUMMARY 

An investigation on the provision of education in the Republic 

of South Africa was launched in 1980 by the Human Sciences Re

search Council, commissioned by the Cabinet. It was evident 

from the report emanating from the investigation (Report of the 

Main Committee of the HSRC on education- 1981) that there is a 

disparity in respect of the division of education funds in the 

South African education system. In order to attain parity, the 

Report indicated that very high demands will be made on treasury. 

This implies that the community is bound to make ever greater fi

nancial inputs to education. 

The fact that the increased contributions to the financing of ed

ucation by the state as well as the conununity also demands greater 

accountability of the school, has been taken as the point of de

parture for this investigation. The view is taken that principals 

of schools must manage the available monies in accordance with 

scientific principles. This aspect of management constitutes a 

full and equal component of the principal's management, and it 

is labelled school business management. 

Against this background the following goals have been formulated 

for this investigation: 

* to obtain a clear perspective on school business management; 

* to found school business management in accordance with educa

tion management principles; and 
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* to found school business management scripturally. 

Chapter 1 deals with the explanation of management terms. crea

tion of context and points of view. A difference was made be

tween education administration and education management, the ge

neral approaches to education management was spelled out, and 

school business management was motivated as a perspective of edu

cation as a science. 

Chapter 2 is mainly stating a perspective of school business ma

nagement within the context of financing education. It has been 

indicated that the financing of education constitutes one of the 

nodal points between the economical reality and the reality of 

education, and from the nature of this connection the financing 

aspect has been analyzed as a take-off to school business manage

ment. 

The present application of school business management in the USA, 

England and the RSA was also undertaken in Chapter 2. In terms 

of this analysis and evaluation, the nature and essence of school 

business management have been penetrated and the terrain delimi

ted. 

The choice of the management task and the management area approach 

have determined the further course of the investigation. The 

four main management tasks (planning, organizing, giving guidance 

and exercising control) have been used as bases for chapters 3 

to 6 respectively. However, it must be emphasized that the ma

nagement tasks function intertwinedly and can never be separated. 

The differentiation which is indeed made in this study, has only 

been made for academical purposes. 
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In chapter 3 planning as management task has been investigated, 

At the outset the universal features of planning as a management 

act has been spelled out. After planning as an education manage

ment act has been evaluated in the light of pre-suppositions, it 

has been defined as school business management. The budget has 

been identified as the most important financial planning instru

ment in the school. It has also been simultaneously emphasized 

that the budget is not a system at the hand of which education 

monies may be managed. Broadly speaking, budgeting constitutes 

only one aspect of school business management, namely the plan~ 

ning of the school finance. In this light the sub-tasks of plan

ning (determining objectives, formulating policy, solving pro

blems, and taking decisions) pose concretely in the budgeting 

procedure. 

An investigation on organizing as school business management task 

of the principal was undertaken in chapter 4. The sub-tasks of 

organizing have been identified as creating an organization 

structure, delegating and co-ordinating. The principia! founda

tions of these acts have been defined, and, finally, it has bee~ 

indicated how organizing in its own specific way is embodied as 

school business management task. 

Chapter 5 was an in-depth investigation on the task of giving 

guidance by the principal of the school. In the light of the 

pre-suppositions an explanation was given of some applicable con

cepts, amongst others, theories of leadership, styles of leader

ship and theories of motivation. The individual features of the 

sub-tasks of giving guidance (constituting relationships, moti

vating and communicating) as school business management acts, 

have become specifically evident from the two-facetted nature of 

giving guidance as school business management task. When manag

ing school finance the principal of the school has to do, on the 
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one hand, with guiding the teaching personel (i.e. giving gui

dance internally), and, on the other hand with guiding the co~ 

munity (i.e. giving guidance externally). It was concluded that 

the principal of the school has been principially called to give 

guidance as regards the utilization of school funds. To give 

guidance aims at promoting educative teaching, and when school 

business management is at stake per> se, it gives rise to misma

nagement. 

In chapter 6 the last main management task, exercising control, 

is brought into perspective. After the universal features of the 

exercising of control as a management act has initially been in

dicated, its individual nature as an education management task 

has been pointed out. In conclusion, the implications of exer

cising control as school business management task has been spel

led out. It was indicated that control techniques (amongst 

others, cost analyses, cost indexes, auditing etc.) may be uti

lized in specific ways to exercise control over financial acti

vities in ~he school. In the final instance it was printed out 

that the school principal is accountable for the activities of 

the school, and as such he is called to control the utilization 

of education funds. 

To sum: The management tasks figure in a multi-dimensional con

text. Tasks are intertwined, and are not executed independently 

from one another. Management is only management when all manage

ment acts are really functioning. This dynamic intertwining na

ture of management is embodied in its own specific way in school 

business management. The most important perspectives emanating 

from the investigation come to the fore by means of the follow

ing deductions: 
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The increased financial inputs by the state and the community 

on behalf of education provision necessitate the school to ma

nage education funds in accordance with sound business practices 

and principles. School business management is not synonymous 

with business management. The former is directed at educative 

teaching, whilst business management aims at accumulating ever 

bigger working profits. Notwithstanding the peculiar charac

teristic of school business management and business management 

the two part-perspectives need not be developed independently and 

in isolation. Business management as a science of management has 

already developed to a high level, and school business management 

can link up with and derive much from the research results. 

Furthermore, school business management is not a facet of finan~ 

cial education administration. School business management as 

well as financial education administration is an independent 

part-perspective of education as a science, each one with its 

own task and field of research. 

The management task and management area model lends itself very 

well to define school business occurrences. In accordance with 

this model school business management constitutes a full-fledged 

education management area which is managed at the hand of four 

main management tasks (planning, organizing, giving guidance and 

exercising control). 

The management tasks are embodied in a peculiar, characteristic 

way in school business management. Business principles play a 

strategic role in the planning and organizing of and exercising 

control over school finance. As regards their training in and 

advancing their knowledge of school business management education 

leaders must be oriented with regard to business principles. 
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Though a system approach gives rise to the absolutization of spe

cific management acts the implementation of an information sys

tem, linked with a computer, can render assistance to school 

business management provided that i.t wi.ll not serve as a substi

tute of the principal of the school as a planner, organiser, lea

der or one who exercises control over a school's financial acti-

vities. 

Owing to divergent pre-suppositions and their accompanying philo

sophies of life, the principals of schools of the different popu

lation communities manage the school finance in a differentiated 

manner. Financial management training of education leaders 

should, therefore, be culturally differentiated and in accor

dance with their life-views. 

The humanistic approach gives rise to an attenuated view of ma

naging education, and it results in the absolutization of speci

fic aspects thereof. Training programmes in school business ma

nagement must put Christian principals of schools on their guard 

against humanistic presuppositions which will tend to lead to no

minalistical, mechanistical, behaviouristic or deterministic 

views of education management theories, 

By virtue of the results of investigation and deductions the fol

lowing recommendations have been made: 

Extensive research must be undertaken to expand school business 

management as a perspective of education management. As a point 

of departure the results of research on business management and 

the possibilities to apply it to school business management must 

be investigated, A further possibility is to evaluate some of 

the system approaches (PPBS, PERT, MBO etc,), and to identify 

those elements which will be of a positive value to school busi-
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ness management, 

An investigation on the specific characteristic application of 

school business management in the different South African sub

education systems as well as in the various types of schools 

(pre-primary, primary and secondary schools) will considerably 

extend the area of knowledge of school business management. 

Research which will lead to the establishment of education ma

nagement models (also including workshops) for the training and 

development of education leaders in school business management, 

is urgently necessary. Linked to this attention must be paid 

to implementing an information system as well as the utiliza

tion possibilities of the computer in school business management. 

A number of recommendations with regard to the implementation of 

the results of research have also been made. School business 

management should be presented from the B.Ed. level in formal 

courses. Admission to a B.Ed. course, specializing in the Art 

of Education Management must be limited to teachers with at least 

five years of real teaching experience. 

The study contents of the Art of Education Management (as an op

tional subject for the B.Ed. course) must figure in the very 

first year of study. During the second year of study the study 

contents should be concentrated on the education management areas 

(amongst others, school business management). Workshops must al

so constitute an integral part of the course. 

Education departments should demand an official qualification in 

the Art of Education Management for the post of principal of a 

school. In view of this, faculties of education at universities 

249 



must, in consultation with education departments, draw up cur

ricula in any course of education management. 

In conclusion it is recommendE'd that a course in school business 

management for Christian principals of schools must be scriptu

rally founded. If more comprehensive co-ordination between the 

study contents of the Art of Education Management and the pers

pectives of education as a science can be obtained, school busi

ness management will become more meaningful and economical and 

principals of schools will then become better equipped for their 

calling. 
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