
4. BELEID EN BEHEER VAN DIE OtWERWVS 1915-1975 

4.1 'N ALGEMENE OORSIG VAN ONDERWVSBELEID EN 

-BEHEER GEDURENDE DIE MANDAATPERIODE 1915-1920 

Op 9 Juli0 1915 het die Duitse troepe in Suidwes-Afrika oorge= 

gee aan die Suid-Afrikaanse magte wRt saam met die Geallieerdes 

teen Duitsland in die stryd getree het. Die gebied van Suidwes

Afrika is toe onder Suid-i\frikaanse krygsbewind geplaas. l) 

In September 1919 is die Zuid West Afrika Mandaat Wet 1919 (Wet 

29 van 1919) qoedgekeur. Omdat Suidwes-Afrika aan die destydse 

Unie van Suid-Afrika deur die Volkerebond as n C-Mandaat 21 toe= 

geken is, is omlf'r meer bepaal dat "The Mandatory shall have 

full power of Administration and legislation over the territory 

subiect to the present Mandate as an integral portion of the 

Union of South-Africa, and may apply the laws of the Union of 

South-Africa to the territory subject to such local modifica= 
. . t . " 3) t1ons as c1rcums ances may requ1re. 

1) SUTD-AFRJKA (Hepubliek). Verslag van die Kommissie van On= 
dersoek na aangeleenthede van Suidwes-Afrika 1962-1963, p. 10. 

2) "Die tipe mandaat was h kompromie tussen die beginsels van 
nie-anneksasie en die regverdige verwagtings van state wat 
in hesondere noue verhouding tot bepaalde onderontwikkelde 
lande gestaan het dat di~ gebiede wel tot hulle toegevoeg 
sou word. Omdat Suid-Afrika tevrede was dat die Volkere= 
bondlede die administrasie van die land nie onmoont1ik sou 
rnaAk nie, het hy tot SO 11 reeling ingestem. Om dieselfde 
rede hel hy nie kans gesien om, na die ontbinding van die 
Vo1kerebond, in ·n soortqPlyke ooreenkoms met die Verenigde 
Volkr,re Orqanisasie te gaAn nie. Van daardie datum ( 1945) 
dateer die huidige internasiona1e spanning oor die status 
van Suidwes-Afril~a ." KRI'I'ZINGER, op. cit., vol. I, p. 44. 

3) SOUTH WES'J' AF!UCA (AdministrAtion). The laws of South ~lest 

Africa 1915-1922. Mandate for German South West Africa, 
art. 2. 

135 



Gedurende die Krygwetperiode, 1915 tot 1920, is h groot aantal 

algemene proklamasies uitgevaardig maar qeen wetgewing of pro= 

klamasie ten opsigte van die onderwys as sodanig is uilgevaar= 

dig nie. 

Na die Vrede van Versailles (1919) het Suidwes-Afrika onder die 

beskerming van die Volkerebond gekom. Die voorwaarcles van die 

Mandaat van Suidwes-Afrika is op 17 Desember 1920 opgestel en 

Sir Howard Gorges is as die eerste Administrateur van Suidwes-

Afrika aangestel. In 1920 is by opgevolg deur Gysbert llof= 
4) 

meyer. Met die opbeffing van die milit&re bewind en die de= 

legering van magte en bevoegdbede van die Goewerneur-generaal 

van die Unie van Suid-Afrika aan die Administrateur van Suidwes-

Afrika, bet h nuwe fase van siviele administrasie en konstitu= 

sionele ontwikkeling in Suidwes-Afrika begin met Afrikaans en 

Engels as die amptelike tale. 
51 

Omdat Ouits as taal alqemeen 

in gebruik \~as, bet alle regeringspublikasies in di8 drie lancls= 
6) 

tale, naamlik Afrikaans, Engels en Duits verskyn. 

Gedurende die eerste jare van die milit&re bewind bet sommige 

skole tydelik gesluit. Die skole wat nie gesluit bet nie, bet 

met bulle werksaambede voortgegaan omdat dit die wens van die 

Unieregering was. 
71 

Daar is terselfdertyd onderwysvoorsiening 

gemaak vir die kinders van families wat uit die Unie van s~id-

4) TWORECK, op. ci!:_., p. 11. 
Vgl. oak SOUTH AFRICA (Republic). Department of Foreign 
Affairs. South~_e::;t AfricA survey 1967, pp. 7.7-28 en 
SUID-AFRIKA (Republiek). yerslag __y~n die Komm!_§:sie _::~n_Q!_l= 

dersoek na aangeleenthede van Suidwes-1\f:r.ika 19fJ2-1963, 
p. 46. 

5) TWORECK, Loc. cit. 
6) Ibid., p. 112. 
7) SUID-AFRIKA (Unie). Proklamasie 5 van 1915. 
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Afrika afkomstig was, deur vir hulle volkseie skole te stig. 

Paar moes dus gc~durende die militere bc::,.,·ind (1915-1918) twee 

tipes skoJe vir die Blankes wees, naamlik Duitse en Afrikaanse 
8) 

skoJe. 

Gedurende die rnilitere bewind was claar c;een osentrale b~,heer oor 

die skole van die Blankes, Swartes of Kleurlinge nie. 

heer van die skole is uitgeoefen deur die ve~skillende sending= 

genootskappe, privaatinstansies en die Schulevereine. Van 
9) 

Wyk skryf hieroor soos volg: "Aangesien die Duitse wette, 

wat nie deur proklamasies onder krygswet vervany is nie, nog 

van krag was en aanqewend kon word, kan aanvaar word daL die 

wetgewing wat die onderwysbeleid in die eertyclse Duitse kolo= 

nie bepaal het, nog vir die gees en rigting van die onclerwys 

in Duitse skole gegeld het ." 

Om rnet die omiE~rwysbeplanning behulpsaam te wees is J.G.R. Le= 

wis in 1916 as Organiserende-inspekteur in Snidwes Afrika deur 
] 0) 

die Suid-Afrikaanse regering aangestel. 

In Oktober 1920 het die regerinq van die Unie v<HI Suirl-Afrika 

h kornrni ss ie aange~;tel orn ondersoek in t e s te ln" e11 "anb<'VC! l i n<rr; 
ll) 

t~ maak oor die Loekomstige bestuur van die land. Hiecdie 
1 2) 

reqeringskornmissie het n ver·s1ag ui Lgebrlng tndiH in die 

verslag is niks geskryf van die onrlerwys nie. 

8) Der Kriegsbote, 7 Desember 1916. 
9) VAN \JYK,,J.'f'. ~spekt.e van die onden:'L2._nntwikkelin_:J_~Sujd= 

\·Jr:-s-Afri\_iJ 1.9l~-lS1t.~O, ~_;.). 

10) Li~NMEk, op. cit., p. 1~>7. 

V']l. ook VAN \"JYK, ~it., p. 4. 

ll) SUID\'l!·:S-AFHTKA (JI.dminJ strasie). ~port van de ,'\~in is= 
strateur voor het jaar 1920, p. 5. 

12) SlJlD-AFIUKA (Unie). U.G. 24 van 1919. 



Hehalwe vir die fll<tnkes uiL d.ie !Jnic~ vun Suld-Afrikd het di:lat:" 

gedurende die t.l<c~ndc'h:llt.yrlpPrk (1915-1920) ook ·n qroot dantal 

Klenrlinge uiL Suid-1\fr.ika na Su.idwes-1\frika verhuis. Die on= 

derwys aan Swartes en Kleurlinge het gerlurende die tydperk 

1915-1920 feitUk tot st.ilstand gekom want bai.e sendelinge het 

die SEmdingstGsi es verldilL en in die dorpe gaan woon. Op1ei= 

di !I<JSgeri ewe vir Swart omlorwyser!J is geclnrende die oorlog ge= 

staak a:;ook al1e finansi0Je hulf.> vir sendingaktiwiteite vanaf 

Duitsland. tlcldi:lt cUe Bkole \v'J£'r vanaf 1919 heropen het, was 

dc1ar: min vcnJndering,; in dit: onden/yspdtroon \vat voor 1914 ge= 

vol<~ is. Die "mJWE>" ddmini t:rdsic hel aanvanklik min gedoen 

Lc:n opsigt.<c> van die onder•.>ys cJiHl die ~:iwartes en die Rynse, 

Roums-Kat:olieke en J•'inse Sendi.n<Jg,moot:skappe moes self, sonder 

eniqe findnsi;;le llulp van die lJnier:eger.ing, met hulle onderwys= 
. 1 3) 

poq LIHJS vuortqdan. Daar was dus met die oorname van die 

fJ(:bied i11 l'Jl5 deur die UniemagLu gf:en georganiseerde sentrale 

bc:he<:r oo.r die ond<Hvlys ot ko()nlinaBie van onderwysdienste in 

B<"rh.:wen~; die.> verslae van die sendingge= 

nuoLsk.'liJJX' is ddar byvourbe •. : ld qeen amptel ike regeringsverslae 

~c:trukLuur ell onbvikkel in<J Vdn Jie ondz;rwys gedurende 1914-1920 

nic. 

11eL bet.rekkin(J Lot die administras)e van Suidwes-Af.rika moes 

(L;ar rekeninq geh<..-u \•ion! met die fei t dat die la!ldsqebicd geo= 

r~rafies in l\vece :·,;,_,l,tun" verde"'" was, naamlik die suidelike en 

die noord<c: Li ko sc~klore. Ifi!'!rdj e t1 .. 1ee sektore was onderskeide= 

de.l ik ook bekend dS di<'! s<c;ktore "binne" die polisiesone (sui= 

1 J) SUI D\•ll<:S-AI-'H IK/1 (Admin i st.r,; s if:). 
pp. 
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delike sektor) en die sek1:or "buite" di•~ polisiesone (noord•:= 

like sektor). Die Herero's, Damaras, N11mas, 'l'swanas, ctie 

Kleurlinge en die Blankes het in die suidelike sektor gewoon 

waar die Suid-Afrikaanse polisie oor die gesag beskik het om 

die wette wat. op Suidwes-Afrika van to<"passing was, uit. te 

voer en af te dwing. Die "noordelike" sektor het die Kaoko= 

veld, Ovamboland, die Okavangostreek en die Caprivistrook in= 

gesluit. Die twee sektore is deur die sogenaamde "roo.i lyn" 

geskei. ( Kyk kaart 4. 1 • ) 

Die Suid~Afrikaanse regering moes volgens die voorwaardes van 

die Mandaat beheer uitoefen - ook op onderwysgebied - en die 

ont.wikkelingspe.il van die inwoners van die land ophef sodat 

hulle kon inpas en i'lctnpas by die ei r.;e van die "moderne" be~ 

skawing. 
141 

Die diversiteit van volke en die ultgestrekte 

landgebied het hierdie taak bemoeilik. 

Nctdi'lt krygswet op 1 Januarie 1921 herroep ~s. 15
) het die Goe=

werneur-generaal van die Unie van Su.id-Afrika aan die Admini= 

strateur van Suiclwes-Afrika opdrag gegee om WGtg;~wing ( inslui 

tcnde onderwyswetgewinq) vir die qebied af te kr;ndi.g. Enig8 

wetgewing wat rleur die Adrn.inistratenr van Suidwces-Afri ka afqe= 

kondi.g is, was nnclerworpe aan die goedkeurinq van <iie regc.ting 

van die Unie van Suld-Afrika. lG) 

14) SOUTH WEST ld:'IHCA (Admin.istrcJtion). 
\·lest Africa, art. 2. '"J'he Mandatory shall promote to the 
utmost the mat_eric;l and moral well-·b(;in•J and social pro= 
qress of lhe inhabitants of the t erd. tory subject Lo Uae 
present Mandate." 

15) SUID-Af'lUKA (Unie). 

16) SUfDWES-ArRIKA van Suidwt?.s 

lJ') 
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ln die volgende onderafdelings van hierdiQ hoofstuk word daar 

gepoog om die verdere ontwikkelinge met betrekking tot diu be= 

le1d van en die beheer oor die onderwys te beskryf. 

4.2 ONDERWYSBELEID 1921-1975 

4. 2.] 

Onder:wysbeleid is die"breere riglyne, beginsels en ideologiese 

aspekte wat n opvoedingstelsel ten grondslag I dit wil se 
bepaalde rigtinggewende en prinsipiele beginsels sous die on= 

derste en lJoc,nste grense van skooJ plig, gratis ondc;rwys, die 

voert.aa l, goclsdiensonderrig, ouerseggenskap, opl eicJj ng van on= 
18) 

derwysers, en so meer". Onderwysbeleid filO(et daartoe hydra 

dat. elke besondere leerling optimaal to•;gerus word om later as 

volwasse landsburger sy plek in clie gerneenskap in t.e neem en om 

sy roeping op 'n verantwoordelike en verdntwoordbitre ,.;ys<~ t.e 

vervul. Die probleem deur al die jare was of h enkele onder= 

-~yswet vir al die ve.rskillende volksgroepe in Snidwes-Afrika 

kon gAld. l'i,c, ctiversit-.f2it van hevolkingsgroepe, h•1lle v.~,~~= 

s kille in ontwikkel inqspeil en verski 11 e in on(\erwysbf~hoe"f= 

tes het h eenvo.rmige onderwysbeleid vir a]mal onrnoontlik ge= 
19) 

maak. 

Die bte>leid wat 

underwysstelsel nie losqemcwk kan word van die natuurl i kre en 

kulturele n~dale aspekte (resp. vergestaltende faktore) wat on= 

der leiding van die religieuse grondmolief stilan nle. 

181 BARNARD, S.S. 
'.:!_t~nte, pp. 91-92. 

19) SUID-AFHlKll (RepubUf'!k). 
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moet ste~c'ds in gcdd<Jle q<ohou wonl dat_ die onderwysst.elsel 'n 

kutturele ver-skyn:;e] is en dc"<d uitmc~c~k van die betrokke volks"' 

kutt.wr. Die ondenvysbe],,id WdL in onder·wyswetgewing vasgele 
ft • • • 20) 

word, le du:; net nHer wal r.::r-;d£.; 111 rl1e volksw1l bestaan. 
n) 

[jehr ·· sla·yf ~;c,os volg: "'l'h': drivin<) force that determines 

spirillldl conurLiLtllt)nt of th'' people involved." Die onderwys= 

>;lc,l~><•l vc1n 'n ldrvl kry deur middHl Vdll onderwyswetgew.ing ·n ju"' 

ridiPsc,; qrondslii'J waardm1r di<=> sl<l'il gewoonlik die georgani= 

~-;c:erde opvuedende onderwys re~; 1 • 

Vu l g<:ns Barnard 
22) 

iG dit rnuoJJtlik om in y, alma]insluitende 

kultun,]e dit(,r.·enc;jdsie miLs die regering rekening hon met 

di,,• ft,iL UilL eli,; verskilJc:nde bt,volkingsgroepe van ui.teenlo~ 

pc>nde kulLund<> identit,~i lf> en gromlmutiewe in die nasiona]e 

so ·n almiilin:>luil<,nde ond<'rwysstelsel gr:hoor gE,goc~ word aan 

die: beglnsel,c; Vdn b<~skawin<Jsontwikk!c!l.inq, lkl<Hnlik van diffe= 

rensiasie wt individuatimne, integrasie (verryking) en konti= 

nuiteit. Om ac~n die beskdwin<Jsb••ginsel van kontinurteit uit= 

voering te <Jee, moPl. adn ~?Ike kind onderwys verskaf <vord wal 

dctll[ldS by di"' ku] t ll!ele il(jt t:t"<]J:Uitd P!l lewens~ en Wereldbeskou= 

iwJ Vdn die volks•.Jroep wa<~rtoe hy behuort. 

20) UARNARO, S.S. 
pp. 

Die volke van 

21) DEIIR, A.L. N<~w p~so<.;ctives in South African Education, 

p. ] . 
2 2) HAI<NARIJ I s. 

pp. 1 1!2 



Suidwes-Afrika is saarngevoeg t-.ut een st:aatkundige er~nheid, Die 

hoofbevolkingsgroepe bestaan uit Blantes, Cwartes en Bruines. 

Elkeen van die drie hoof-etrtiese volksgroepe is weer saamgestel 

uit verskill•?nde ander subgroepe en stamme. 

4.2.2 

Die regering van die Unie van Suid-Afrika het kragtens die Vre= 

desverdrag v:m Ven;ailles (1919) en die Zuid Wer;t Afrika fvliHl"' 

daat Wet, 1919 (Wet 49 van 1919) volle verantwuordelikheid vir 

Suidwes-Afrika aanvaar. Ten einde die onderwysvoorsieniny op 

georqaniseerde wysc te laat verloop, is die onderwys in 1921 

. 'd' , ~1 d d' 0 d kl· . . 19'll 23 ) JUr~ 1es gcree eur 1.e n erwyspro ... amdsle van ...• 

Alle onderwys, dit wil se vir Blankes, Swartcs en Kleurlinge, 

is kragtens die Proklamasie onder die beheer van die Suichves

Afr ika Administrasie geplaas. 'n Departement von Onderwys is 

in<J"'stel met ·n Di rekt.eur van Onderwys as rhe pert>lan•~nte hoof= 

ujtvoerende beampte. 

'fen einde die verdnderinge in die onderwysvoorsi<>ning wat op 

grond van die Proklamasie van 1921 teweeggebring is Le verdui: 

delik, en rnn behoorlike uitvoering danraan te qee, is daar op 

1 Oktober 1923 n onrlerwyskonferens1e in Windhoek gehou. Op 

hierdie konferensie was verteemvoordigers van die sending<Jc.;= 

nootskappe sowel as van die sl:aat. Die konferensie was rig"" 

tinggewend ten opsigl:e van die onderwys; 

gE!poneer wor:d dat. daar as gevolg van hierdie kr.>nferensi<: r:lilad= 

werklik 'n danvang 'Jeneem is tm~t georganiseerde o!lderwys in 

23) SUTDWES-AF!GKA (Administrasite). 
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~~u idwes-Af r ikn. 
24 

) 

In 1925 wa,; duar 'u belangr ike beleld>werandering met betrekking 

tot dle onch:erwys. Kragtens die zu.iclw,,st-Afrika Konstituti.e Wet, 

J925 (Wet 42 van 192~>) is dle uitvoerende gesaq oor die onder= 

>vys nan die lldmlni"tr;;mie van Stddwes--Afrika to<;geken. Volle= 

dige reelings in verhilnd met die onderwysdienste is deur Pro= 

k w~t die Onderwiis Proklamatie 55 van 1921 

qedeeltelik herroup het, ulteenqesit. In die Onderwys prokla= 

masie van 1926 is voon>iening qemdak vir die kl.assifisering van 

die verskillende soorte skole wat deur die sendinggenootskappe 

Ui.e re~;J irHJ in ver!)dtld I'lc:L dif: onden;yscllenstE>, soos 

bepaal deur die Onderwysproklamasie van 1926, het voor-tgeduur 

t.ot in 1949. Daauw het die l"J('L 25) b12paal dat die wetgewende 

ges<:HJ oor d i onclenvys oorqedra mcHC>t vJord <:wn die Wetgewende 

V<!rgatlering van Suidwes·Afrika. Die Wetqewende Ver-gadcrin9 van 

Su idlvcs~i\fri k<:J h8t op sy bc>ud: wecer omT•:r die finale gesag van 

di Unic van Suid-Afdka gestaan. i\l le wetgewing rakende die 

ondE!rwyr; mor·>s dus deur di .. ~ Ui tvotc!rt!nde Komi tee aan die \vetge= 

wrmde Verg<~dorin<J voorqele word vir oorwegirvJ, wysiging en 
2(,) 

eventue le aarnlrHHe .. 

Di uit.e.indelih? v•~ranlwoordeliklleid vir· die beheer van die on= 

derwys en die uitvoerinq van die onderwysbeleid het by die Ad= 
27) 

nlinist.rateut in~lJitvoHn,n•l•.: Konlit.t?•? berus. llierdie Kom:itee 

24) SlllO\'IES-AFRlKl\ (Mlministrasie). 
1 

25) 

26) Ti.Jid., art. 25. 
Vgl. ook SUID\'II::S-l\FRI.KA (Admi.njstrasle). 

art. 3 (1). 

27) 
Vgl. ool: HUPI~H'l'l, ~·cit., p. 46. 
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het uit die Administrateur en vier lede, wc.t kragt.ens die Zuid= 

west-Afrika Konstitutie Wet, 1925 gekies is, bestadn. 
28) 

Die 

Uitvoerende Komitee het die beleicl van die onderwys bepaal en 

gekontroleer dat dit uitgevoer word. Dit was die beleid om van= 

a.£ die begin van die sogenoemde Mandaattydperk te poog om aan 

elke hoof-etniese bevolkingsgroep volkseie skole te voorsien. 

By skole waar kinders van aile bevolkingsgroepe toegelaat is, 

is in die pra.ktyk probleme ondervind omdat die religieuse en 

kulturele verskille tussen die groepe eerder geaksentueer is in 

plaas da.t dit ge~limineer is. h Beleid van gelntegreerde on= 

derwysvoorsiening, dit wil se waar kinders van verskillende 

kul tuurgroepe saam in een skoo1 onderrig rnoes word, sou die on~' 

vermydelike negatiewe uitwerking he dat kinders van die meer 

ontwikkelde kultuurgroepe "teruggehou" sou rnoes word. Daaren= 

teen sou daar te ho~ else gestel word aan kincltors van ander 

kultunrgroepe wat vanwe~ hulle omge~;inq, levJens- en ont.wikke= 

lingspeil nie by h "ho~" onderwyspeil sou kon aanpas nie. Die 

ouers - afgesien van welke bevolkingsgroep - het seli in die 

praktyk daurop aangedring dat hull e ki nders onderrig word in 

!Jnll e eie kultuurmi lieu en voorberei moes word vir 'n 1 E'v:e 111 

2<)) 
hul eie gemeenskap. 

4.2.3 Onderwyswetgewings 1960-197~ 

4.2.3.1 Ordonnansie 2'7 van 1962 

Op 15 Desemher 1963 het Ordonnansie 27 van 1962 van krag ge= 

wo~d en is Prokla.masie 16 van 1926 met sy vele wysigings en 

28) HUIOWES-AFHIKA (Administraslc). Zuidwest-Afrika Konsti= -----------
Lutie Wet 1925, arts. 1 en 2. 

29) SUfD-AFRfKA (Republiek). Verslag van die Kommissle V3n 
Ondersoek na aangP-leenthede van Suidw_es-Afrika 19b2-196J, 
pp. 242-246. 



qebreke na 3"7 ia<Ir l!erroep. Krayten8 

is die onderwysbeleid 8008 volg vasge5tel: 

fJie onderwys moer; ·n Christelike karakter, wat die vestiging 

van ·n ChrisU>like lewPnstyJ t•~n <Jrondslilg le, he. 

Die IJeginsel van ouerseg<Jen8ki.!p in die onclerwys van die kind 

is danvaar. 

Voon·d.c!ning i_s gemadk vir 'n omvattende onderwysdiens. 

h Gees Vdfl eenslJesindlle i d moes iiangewakker word en die ver= 

houding tussen die vGrskillende bevolkingsgroepe van die ge~ 

b i c.!d moes bevorde r word. 
10

) 

Um uitVO('ring ddll boqenoe>mtie be1<cddspunte te gee is daar in die 

betrokke o~:donnan,;i '" die bevoegdheid aan die Di rekteur verleen 

om kursusse vir die vo1gende groepe voor te skryf: 

* Vir aile 1<-:c:d.in']e tot sLanderd 5 ter verkryging van r1 mate 

V<Hl llasicse kennis, b~>.ldmJst:ellings en gesindhede 

* S<~konner'" unChJrwyskursusse (standerds 6 tot 10) "ter voor= 

* 

bereicl lm1 vir sy deelname <Jcm d.ie volle uur·gerlike lewe en 

vir sy vertiere OIHierrig" 

Onderwyse.:Liopleidingr;kursuss•' vir P<'rsone Wilt buite die 

<Jrens•~ van skoolyaande ouderdom vdl om ongeletterdheid te 

bestry en die geleenlheid te bied om vir die eie en burqer= 
31 ) 

like lewe beter toerusting te verk~:y. 

4.2.3.2 

·l • 2 • 3. 2 • 1 Jnleiding 

Die llervorminqG en ontwikkelinqs op onderwysgebied in Suid-

Afrika na Ropubliokwordi.nq (1961) h<<l ook dje onderwys in 

30) SUTlJ\lE:S·-i\FHIKA (Mlndtlir3trasie). 
art:. 4 ( J ) (c) ( i ) t.oL ( i v) • 

31) , art. 4 (l) (d) (il lot (ivl. 
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Suidwes-Afrika belnvloed. Daar is onder meer ·n belangrike stap 

geneem om die verdeelde beheer oar Blanke onderwys te 

toe die Nasionale Adviserende Onderwysraad (NAOR) in 1962 krag= 

tens die 

(Wet 86 van 1962) tot stand gebring is. Hierdie Raad moes die 

regering adviseer ten opsigte van voorgeste1de onderwyshervor= 

ming. Die NAOR het onder meer be1angrike voorbereidende werk 

gedoen en aanhevelinqs gemaak ten opsigte van dri.e belangrike 

onderwyswette vir Blankes wat in 1967 op die Wetboek verskyn 

het, naamlik die 

(Wet .39 van 1967), die Wet op Gevorderde 'l'egniese Onderwys, 

(Wet 39 van 1967) en die 

(Wet 41 van 1967). Hierdie drie wette het n nuwe bedelinq in 

die Suid-Afrikaanse (insluitende die Suidwes-Afrikaanse) ona 

derwyswese ingelui. 

4.2.3.2.2. 

(Wet 39 van 1967) 

Die ~Jet maak voorsiening vir sterk sentrale wetgewing en be= 

heeruitoefening. Die Minister van Nasionale Opvoeding is ver= 

antwoordelik, na oorlegpleging met die Administrateur en die 

Nasionale 1\dviserende Onderwysraad (vanaf 1969 die Nasionale 

Onderwysraad) vir die beleidsbepalings ten opsigte van alle 

Blanke onderwysaangeleenthede binne die raamwerk van die val= 

gende tien beleidsbeginsels: 
32) 

Die onderwys in staatskole en staatsondersteunde skole moet 

n Christelike karakter h~ met eerbiediging van die geloofs= 

oortuiging van die ouers van leerlinge. 

32) SUID-AFRIKA ( Republiek). Die lvel op die Nasionale Onder= 
wysbeleid, 1967 art. 2 ( l) (a) tot (d). 
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Die onderwys moet ·n bree nasionale karakter he. 

Die moedertaal sal die onderrigmedium wees (in Suidwes-Af~ 

rika, Afrikaans, Engels of Duits). 

Skoolpligvereiste moet eenvormig wees. 

Gratis onderwys in staatskole is h vereiste (dit sluit 

skoolboeke en skryfbehoeftes in). 

Onderwys moet ooreenkomsU g die bekwaamheid, aanleg en be= 

langstell,ing van tHe leerl inge en die behoeftes van die .land 

wees. 

Aile sillabusse, kursusse, eksamenstandaarde, navorsing en 

beplanning op onderwysgebied moet op nasionale grondslag ge= 

koordineerd wees. 

Die ouergemeenskap moet h plek in die onderwysstelsel verkry 

deur skoolkomitees, beheerrade en skoolrade. 

By die onderwysbeplanning moet oorweging geskenk word aan 

wenke en aanbevelings van die amptelik erkende onderwys= 

verenigings. 

Diensvoorwaardes en salarisskale van onderwysers moet een= 

vormig wees. 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 bepaal. voorts 

dat: 

* 
33) 

die Minister h Nasionale Adviserende Onderwysraad sou 

instel bestaande uit 19 lede, waarvan een lid ten opsigte 

van Suidwes-Afrika aanyestel word; 
34) 

33) Kragtens die Wysigingswet op d.te Nasionale Onderwysbeleid, 
1969, art. 5 word die Nasionale Adviserende Onderwysraad 
vervang met die "Nasionale Onderwysraad". 

34) SUID-AF'RIKA (Republiek). 
wysbeleid, 1967, art. 4. 
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* daar \1 KomiteEe van Onderwyshooj:de (KOHl rnoet. wees wat be= 

staan nit die onderwyshoofde van die verskillende provin= 

sies van die Republiek van Suid-Afrlka asook di<el ondenvys= 

hoof van Suidwes-Afrika. Die Komitee van Onderwyshoofde 

bedien die Minister van Nasionale Opvoeding en/of die Ad= 

ministrateur van die vier provinsies en van Suidwes-Afrika 

met advies aangaande onderwysaangeleenthede wat die Mini= 

ster of die Administrateurs na hom verwys. Die KOH doen 

ook aanbevelings met be trekking t.ot die grokoordineerde ui t= 
35) 

veering van die nasionale onderwysbeleid. 

4.2.3.2.3 

(Wet 40 van 1967) 

Kragtens hierdie Wet is die Kaapse, Natalse, Pretoriase en 

Witwatersrandse tegniese ko!Jeges as kollegci's vir <Jevorderde 
36) 

tegniese onderwys (tans bekend as technikons) verklaar. 

Intussen het. die volgende t.~chnikons bygekom: Port EliZ<:ib•?th, 

Vaaldriehoek, Bloemfontein en RSA. r.aasgenoemde technikon is 

opgerig vir afstandsonderrig. 

Die doel van die Wet was om inrigtings daar te st.;;l wat Lor= 

si~ro onderwys op h tegniese vlak kon aanbied. Die technikons 

ressorteer onder die jurisdiksie van die Minister van Nasio• 

nale Opvoeding en word hoofsaaklik deur die staat gefinansier. 

4.2.3.2.4 (Wet dl van 1967) 

Die Minister van tlasionale Opvoedin9 het kragtens die Wet o.e 

(Wet 41 van 1967) die "ou" ste]sel van 

verdeelde provinsiale beheer oor onderwys tot en met die stan= 

35) ~~~., art. 6. 
36) SUID-AFRlKA (Republiek). 

art. 4 (l). 



derd 10-vJaJ' op<J<'hef. Dit bet.ek0n dut beroepsgerigte sekon= 

d~re skole van die destydse Departement van Onderwys, Kuns en 

I'Jetenskap (ldterd.ie Depart:ernent Vdll Nasiona]e Opvoeding) oor= 
17) 

<Je[llde!S is na rli provinsial.(; onderwysdeparternente. lherdie 

w~,t het: op 1 .Janu,Jr i e 19f>B in wer king gelree en d.ie beroepsge= 

riqLe skole, nacunlik teyniese, huishoudkunde en handelskole is 

op 1 April l9ti8 ban die provinsi owerhede oorgedra. Hierdie 

st.ap was 'n noodsaakt.ike vere.iste vir die deurvoering van die 

beoogde stelsel van gedi.fferensieerde sekondgre onderwys. 

In Suidwas-Afrika was daar nie dieselfde mate van verdeelde be= 

heer oor die onden•1ys soos wat diL die qeval was in die R<3pu= 

bliek van Suid-1\Lr ka nic. Leerlinge vanaf Suidwes-Afrika wat 

by handel-, tegniese- e11 huishoudkunde skolo (sekondere skole) 

onder lleheer van die destydse Departement: van Onderwys, Kuns en 

Wetenskap ingeskryf was, het na 1 April 1968 onder een van die 

provinsia Le "ndervJys<k~partem.,nte van die Republiek van Suid-

Afrika (wressortee r. Die Onderwysdepa rtement van Su idwes-Af= 

r i ka InOQ'.i secltH td i en reel .i ngs Lref met: die provinsia] e onder= 

wysd<!partement<'- in die Hep11bliek van Suid-r,frika vir die toe= 

1 . l 1. . . f . k 38 ) at1ng van .eer Jn<J<.'! vam.nt .SuuJvms-A r·1 a. 

ln 196B het die Direkleur van OnderwyG van Sllidwes-Afrika ge= 

rappo.r:teer dat die gt"ko()rd i n<,•erde werksoamhcde op nasionale 

vlc:k alreeds <JOed gevorder hcc,t. Die volgende aangf}leenthede 

het btesonderu adndag 9enJ.ot.: 

37) SUJD-AFHJKA (Hcopuhliek). Die I'IE't op Onderwysdienste, 1967, 
art. 9. 

J8) :mtDWES-lll:''IUI<A (Administrdsie). Departernent van Onderwys. 
p. 1. 
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die hersiening van die sillabusse van prim~re en snkond~re 

skoJe; 

landswye gelykstelling van ver]ofvoorwaardes vir onderwy= 

sers; 

Jie oordra van tegniese onJerwys op sekond~re skoolvlak aan 

die verskillende provinsiale onderwysdeparlemente in die Re= 

publiek van Suid-Afrika1 

h nasionale onderwysbeleid; 

die uitbouing van pre-primere onderwys; en 
39) 

'n drietermyn skool jaar. 

4.2.3.2.5 Die invloed van die onderwyswelte van 1967 op die 

onderwys aun S'.Jart.es en K] eurl inge 

Die verskyning van die drie onderwyswette van 1967 het ook die 

onderwysbeleicl en -·beheer van die verskillende Ni.e-Blanke be= 

volkingsgroepe van Suidwes-Afrika beinvloed. 

Die onderwys van Swartes en KJeurlinge het tot aan die einde 

van 1968 onder die (Jnderwysdepartement van Suidwes-Afrika ge= 

ressorteer. Vanaf 1969 is die onderwys van die Swartes van 

Suidwes-Afri ka on<'lcr die destydse Depa rtement v<m Bc:mtoe-on= 

derW~'S (tans Depal·temE,nt van Onderwys en Opl eidi ng) van die 

Republiek van Suid·Afrika ingeskake]. Die onderwys van die 

Kleurling'' van Suidwes-l,frika is se<iert 19G9 onder die des= 

tydse D~>part.ement van KleurU ngsdke van die Repuld i.Pk van Suid-

Afrika (latc:rdie Departernent van Binnelandse Aangeleent.llede) 

ingesk<Jkel. 

39) Ibi.:.!_., pp. 1-2. 
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4.2.3.3 Onderwysw,,ttP vir Swetrtes vanaf die vyft.igerjan~ 

Die sentrale rugering van die Republiek van Suid-Afrika was 
40

) v"r~ntwoorclel.l. k v.1.· r Swart volg<;ns wet.ge\v i ng sed8rL 1954 ~ ~ 

onderwys. Die S\vdrl. OmlHrwyswysigingsweL, 1970 (\'let 44 van 

1970) het die Wet op Swart Onderwys, 1953 (Wet 47 van 1953) 

ge1vysig sodat laasqenoemde Wet ook van toepassing op die on= 

denvys van S1vartes in Suidwes-Afri.ka kotl wees. 

H202, CJedateer 21 Augustus 1970, wat die riglyne van die on= 

derwys van die Swortes in Suidwes-Afrika bepaal het, het nog 

ir1 dieselfde jaar in werkin<J <JeLree. 

(Wet 90 vau 1979). het 

op I ,Tanuarie 1980 in wt~rking getree en het die Wet op Swart 

(Wet 47 van 1953) met sy vele wysigings vervang 

en qekonso1ideer. MeL Wet ')O van 1919 .is beoog om die wet= 

gewinq vir Swart onderwys op dieselfde vlak te bring as die 

wetgewin<J van die arKier onderwyudepartemente in Suid-Afrika 

(jnsluitendc [;uidwes-Afrika). Deur \~et 90 van 19"19 is die De= 

pal tem('nt van Ond(•twys en Opleiding in staat gestel om die to= 

ta.le onlwikkel inrJ van onderwys en opleidingsbehoeftes van S1.,rar= 

u,s sinvol te heplan en tLit te hou. 

4.2. 3.4 clttridi'"-"'' bupalinqs vir Klr=urlinqonderwys 

ll.ie olldet·wysv;eLte IH<?L betrekking tot KleurUngonderwys in die 

Repub1 iek Vdfl Suid-Afri kd was ook van toepassin·J op Kleurling= 

onderwys in Stdch·J<•s-Afrika. Die l~t?tte wat van besondere be= 

tc,ken.i s v.i c etie onclen.;ys van Bruines was, was die Wet op die 

(Wet 45 van 1959), 

di<~ \'le!l on Onderwys vir Kleurlinq<c!, 1963 (Wet 47 van ]963) en 

40) SUrD-AFHIKA (Republiek). 
(Wet 47 van 1953). 
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die W~ die Verteenwoordigende Kleurlingraad, 1968 (Wet 52 

van 1968). 

Vir die K1eur1inge wm Suidwes-Afrika, wat ingeskakel het by 

Kleur1ingonderwys van die Repub1iek van Suid-Afrika, is daar 

voorsiening gemaak in die Wet op Onderwys vir Kleurlinge in 

Suidwes-Afrika, 1972 (Wet 63 van 1972). Terse1fdertyd is daar 

ook voorsiening gemaak vir die onderwys van die Rehoboth-Bas~ 

ters in die Wet op Onderwys vir Basters van Rehoboth, 1972 

(Wet 85 van 1972). Die Rehoboth-Basters het onder die destyd~ 

se Departement van K1eurlingbetrekkinge en Rehobothaange1eent~ 

hede geressorteer. Die oogmerke met die 1972-wette was om die 

onderwys van die Bruines van Suidwes-Afrika op diese1fde v1ak 

te plaas as die onderwys van die ander bevolkingsgroepe van 

die Repub1iek van Suid-Afrika. 

Die Namas het tot die einde van 1968 onder die Swart volke van 

Suidwes-Afrika geressorteer, maar is vanaf 1969 by die Kleur= 

1inge van Suidwes-Afrika ingeskakel. Die 

die Namas in Suidwes-Afrika, 1972 (Wet 86 van 19J2) is daarna 

afaekondig en sedertdien ressorteer die Namas onder die des= 

tydse Departement van Kleurlingbetrekkinge en Rehobothaange= 

leenthede. Hierdie Departement het in 1974 verander na die 

Departement van Kleurling-, Rehoboth-, en Nama-aangeleenthedc, 

en was oak bekend as die Departement van Binne1andse Aange= 

1 th d D ' ' d' 41) ' ' k ' een e e. aar 1s 1n 1e wette voors1en1ng gemaa v1r 

onderwys- en op1eidingsge1eenthede in verski1lende skoo1vakke 

asook vir alle ander onderwysaangeleenthede. 

41) en 
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4.2.4 Onderwyswetgewingstrukture 1975 

In organogram 4.1, p. 155 word die onderwyswetgewing en -uit= 

voering van Blankes in Suidwes-Afrika in 1975, voorgestel. In 

die organogram word die sleutelorgane en ampsbekleers in die 

wetgewing, hulle rol in die onderwysste1sel en die onderlinge 

verhoudinge van die sleutelorgane (liggame en ampsbekleers) aan= 

getoon. 

Vir die Swartes in Suidwes-Atrika was daar in 1975 aangaande 

die onderwys, twee afsonderlike organisasiestrukture. Die 

onderwys van Swartes wat in die Blanke gebiede van Suidwes

Afrika gewoon het, het dieselfde organisasiestruktuur gehad 

as die onderwys van Swartes wat in die Blanke gebiede van die 

Republiek van Suid-Afrika gewoon het (vgl. organogram 4.2, 

p. 156). Swart onderwys in die nasiona1e state van Suidwes

Afrika het sy eie organisasiestruktuur gehad (vgl. organogram 

4.3, p. 157). 

Die organogram rakende die wetgewende en uitvoerende 1iggame 

in die onderwys van Kleurlinge dui ook grotendeels op dieself= 

de sleutelorgane as die vir Blankes en die vir Swartes (vgl. 

organogram 4.4, p. 158). 

4.3 BEHEER OOR DIE ONDERWYS 

4.3.1 Inleiding 
42) 

Vo1gens Barnard is beheer "die aanvaarding van die verant= 

woorde1ikheid vir die uitvoering van die neerge1egde beleid". 

In Suidwes-Afrika was die beheer oor die onderwys van alle be= 

vo1kingsgroepe tot aan die einde van 1968 gesetel in n sentrale 

42) BARNARD, s.s. Verge1ykende Opvoedkunde vir onderwysstu= 
dente, pp. 91-92. 
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ORGANOGRAM 4.1 

SLEU'l'ELORGANr~ EN AMPSBEKLEeRS WA'l' GEMOE:ID 1 S Mr;T DIE ONDERWYS= 

WE'l'GEI-HNGS VAN BI.ANKES IN SUIDHES-AFRTKA 19'7') 
43

) 

I WETGEWENDE VEHGADERING I 
I 

Administrateur (aangestel deur die Suid-Afrikaanse regering) 
en Uitvoerende Komi tee van die Wetgewende Vergadering 
Hoofbeleidsbepalende en -uitvoerende gesag 

I I 
Departement van Onderwys Adviser end en kcJOrdinerend 
Direkteur van Ondenvys * Nasionale Onderwysraacl 
(rermanente hoofuitvoeren= (NOH) 
df.~ beam pte) * Komi tee van Onderwys= 

hoofde (KOH) 

--

I I 
.Komi t}es I Onderwysinrigtings lakkundig<:?·- Plaaslike 

* en Hulpdien= beheerlig= ".Aial. onder 
skole st.e gartH:~~ meer met a e 

* Sekondere skole * Skoal== van Su.id-

* Spesiale skole komilees Afrika skake l 
* Beroepsgerigte t Reheenado 

skole Ei.r"naars 
van skole 
of skoal= 
bestuurders 

43) Vgl. HUPERTI, RUTH, M. 
pp. 8-9. 
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ORGANOGRAM 4.2 

DIE WETGEWENDI~ LHiGIIMF; VIR ONDERWYS VAN SWIIR'I'ES IN DIE DLANKE 
44) 

lfiOONGEBlEOE (IN SUIIJ-1\FIUKA SOWEL AS IN SUIDWES•AFRIKA) 1975 

Parlement (sentrale wetgewende liggaam) 

I 
f.1 i 11 i ~it' P r Vdn Ond<·r·wys en Opll'irlinq (met 
Wl-!t<J4!WU1Hk~ u i. Lvuert:rt<.iC! eu belel<Jsbepa= 
lende funksies) 

-r 
B!':l'l,ANN 1 NG wat d<'S'· Ill TVOER I NG van wetgewing 
noods op nuwe wet= Department van Onderwys en 
gewing uitloop lpleiding met Sekretaris van 

lnderwys en Opleiding (per= 
nanente hoofuitvoerende be= 

[ """' "i "'' ] 1mpte) 

B•,r.:~ads I agi n<J 

I U•~l eidsbepal ing 

ilre.:::kskantore elk met )) 

I Jt£eeksdirekteur 

UNDI·:JU-IYS l NK 1 G'J' I NeE> OllDI::H I I I 'N S'J'HEEKKAN'J'OOR 

I • Staats PROFESSlONELEl !liENS AAN= rOESIG= 
Opleidingskolle~es vir IIULPOl ENS'l"~~ B VULLE:NO BY lOUDING 
Ot1derwysers, Tt!(Jitiese D a: SK001.= 'f DIE SKOOL= 
lustilute, Deparlemen= lNDEHWYS JNDEHI\IYS rnspek'-' 

tele 'l'ccJn ietoe Sentrums toraat 

lfo(~r (~I) •rr:tJn i t..:~E) lloer 
staal.skolt.:~, llospilaal~ 

skole 
2. Stt"ldLSt)n<it;r~;t E;ulld 

Gunu.:;en~,;kapsko le 

Plaas ' 
myn--·, ·fa:: 

bri.ekskole 

.L ~1_!:. (staats~ 
geregistreHrd) 

r ·"13 r en hot~rskuJe 
Bewda l·sko I.e 

4,1) lhid., pp. 10-11. 
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ORGANOGRAM 4.3 

WETGEWINGSTRlJK'l'UHE RAKENDE DIE ONDERWYS VAN SWARTES VAN DIE 

S\'JAR'I' NASIONALE S'I'ATE IN SUIDWES-AF'RIKA, BYVOORBEELD OVAMBO= 

LAND 1975 
45

) 

Parlement (sentrale wetgewendel 
li<Jgaam) _j 

I 
·1iniste.r van Onderwys en Oplei= 
Jj ng (met wetgewende funks] e) 
-~ 

I r--
I I 

BEPLANNING wat op nuwe wetge= 
wing kan u it lo•op 

l 
0(~partement van Onderwys en 
Opleiding met Sekretaris van 
Onderwys en Opleiding (perma= 
nente hoofuitvoen!nde beam pte 
van sy DE,partement) 

ALLE ONDERWYS= 
INR [G'riNGS 

45) Vql. 

PROFESSIONELE 
liULPDIENS'I'E 
BY DIE SKOOL,= 

NDERWYS 

' pp. 12-13. 

Wetg<,wende vergadering (on-
denJeskikte wetqewen<ie lig~ 

gaarn) 

I 
Minister van Onderwys (met 
wetgewende funksie) 

-----. ____ ___J 

I 
UI'l'VOERlNG van wetgewing 

I 
r--· 

l_ 
Departement van Onrlerwys 
met Sekretaris van Onderwys 
(permanente hoofuitvoerende 
beampte van sy 

[nr ENS'I'E AANVUL= 
LEND BY DIE 
SKOOJJONDERWYS 

Depc~rtGment) 

I'OESIG= 
ilOlJUlNG 

fnspr"ktoo 
raal 
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ORI;ANOGRM1 4. 4 

WE'T'C;mvl::NDE EN -(JJ'l'VOERl'NDE LlGGTIJ•H:: VJR KLElJRLINGE, ASOOK VIR DIE 

KLEURLJNGE VAN SU!DWP.S-1\FRlKl\ 46
) 

,Hl van Onderwys van die Uitvoe= 

unksle) 

I irv.;betrt:kkl llfJe mel 
:~ckroL'1ris vctn Kleur"" 

,-------it inql;(-d·rpkkinge (pet'""" 

r ____ l_ ___ j 
. 

',ldi_"."' __ y~; in r i '-J~"', l WJS O!Hit'•r clJ t! 

lli rcktoradl 

l. St<:htLS 

2. :..-;t,,dtsundt:t·· 

!~f ''lHI<l 

llldflent~~ hoofui tvoe"-

·r ,-!lldP be,1fll11te vir sy 
Pepdrl~~menl) 

__ r=1 Prut(~ssi(JHClt.l 

t\1}pillPII~.>te hy 
.;kf_,\Jlon{k·r ~vys 

4G) V<Jl. ibid., pp. J4-l'J. 

lSB 

terwys rnHt Oi r:ek leur va 
.leurlin9o1ujerwys (per= 
nancnte hoofuitvoereude 
e:ampt~) 

ro~;r; i qhoudend 

Jnspt!ktordat 



Onderwysdepartement. Sedert 1 Januarie 1969 l1et die Onder= 

wysdepartement van Suidwes-Afrika slegs Blanke nnderwys be= 

heer Lerwyl beheer oor Swart onderwys oorgeneem is deur die 

destydse Departement van Bantoe-nnderwys (tans Departement 

Onderwys en Opleiding) van die Republiek van Suid-Afrika. 

Die beheer van die onderwys van die Kleurlingvolke van 

Suidwes-Afrika het sedert die begin van 1969 by die Kleur= 

lingonderwys onder die destydse Departernent van Kleurling= 

sake van die Republiek van Suid-Afrika ingeskakel. Daar was 

dus vanaf 1969 drie afsonderlike sub-onderwysstelse1s. 

Om 'n beter begrip te vorm van die beheer oor Blanke-, Swart

en K1eurlingonderwys, word die betrokke beheerstrukture ver= 

volgens afsonderlik beskryf. 

4.3.2 Beheer oar Blanke onderwys 

4.3.2.1 Sentrale beheer oor Blanke onderwys 

4.3.2.1.1 Wetgewende en uitvoerende gesag 

Die beheer oar die onderwys in Suidwes-Afrika is vir die eerste 

keer juridies bepaal deur die Onderwysproklarnasie var1 1921. 
471 

48) 
Die Administrateur het kragtens die Zuidwest-Afrika Kon= 

stitutie Wet, 1925 valle seggenskap oor die onderwys van die 
. 49) 

geb1ed verkry. Die Administraleur was sJegs verantwoor= 

ding verskuldig aan die Goewerneur-generaa1 van die destydse 

47) .SUIDWES-AFRlKA (Admini strasie). Onderwi js ProkL!!:tatirc 55 

van 1921. H LE:rdie ProklarnaOJie is grotendeEds deur 
Onderwys Prok1arnasie 16 van 1926 vervang. 

·18) A •. J. Werth h<ct in 1926 vir Gysbert Hofmeyer opgpvolg as 
Administ:rateur '"n D.G. Conrarlie lS in 193:3 as die vierde 
Adrni.ni"trateur aangest<el. 'l'WORECK, .'2!2..!_cit., p. 12. 

49) SUIDWES-AFRIKA (Adrninistrasie). Zuldwest-AfrJka Kon= 
slitutie Wet 1925, art. 3 (1). 
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Unie van Suld-Afrika. Die uitgebrc~irle maqte van die Admini= 

strateur is deut~ dt" Wysigingswet op Aangeleenthede van Suid= 

wes-Afrika, 1949 opgahaf, art die uileindelike verantwoordelik= 

held vir die admirtistrasie is oorgedra aan die Administrateur 

en Uitvuerende Kc::>mi lee. Die Uitvoarende Komilee het bestaan 

uit die Adminif:tr·dleut: "'n vier lede Wdl kragtens die ZuiclvJest

Afrika Konstit.nt·i<e \vet, 1925 gakies is. 
50

) Die Uitvoerende 

Kon1ilee het die beleid van die onderwys bepaal en die uitvoe= 

ring daarvan <Jekontro1cer. 

In 1962 he t f) i e Onlonnans ic lot sameva t t111g en wys ig ing van die 

wetla betreffende die ondet-wys in Suidwes-Afrika 
51

) op die 

wetboek verskyn en die regulasies wat daaruit voortgespruit het, 

hat op 15 Desccmher 1963 van kt~ag <J<eword. Volgens laasgenoemde 

onionnansie het die algc,merw beheer en loesig oor die onderwys 

by die AdiiLini.struLetu· bents en h~et hy die uiteindelike reg voor= 

lJeltou om enicJe hepadlde hanc'leling in verband met die onderwys 

Le kon t rol Ot~r. 

4.1.2.1.2 Die Adviserancle Onderwysraad 

4. 3.2.1.2.1 Samesl<>Lling Vdn die Actviserende Onderwysraad 

Die Onderwysproklamasie vdn 1921 
52

) het voorsiening CJemaak vir 

die inslellitHJ V<>ll 'n "Ovvoeding-Adviserende Haad". Die same= 

c;Le!Un<J van die l<dild is vonrCJt~skryt in die Offisic~le Koerant 

50) lbid., drts. 1 en 2. 
VCJl. ook SUJD-AFRJKA (Hepubliek). Verslag van die Kommis= 
sie van Ondersoek na aAngeleenthede van Suidwes-Afrika 

51) 

lCO 

1962-196.3, p. 220. 
SUIDWES-AFH1KA (Aclministrasie). 
van 19C;J. 
SULtME::i-l\l,.RJ KA (Aclmi ni strets ie). 
5':> van 192.1, art. 2. 

Onderwysordonnansie 27 

Onderwi js Proklamc~ti e 



(G.K.l 29 van 1922. Volgens regulasie is die Direkteur van On= 

derwys as Voorsitter van die Raad aangewys maar hy het geen 

d 
. 53) 

stemreg geha n1e. 

Die eerste Adviserende Onderwysraad is in 1922 deur die Admi= 

nistrateur benoem en het uit die volgende lede bestaan: die 

Direkteur van Onderwys, advokaat F.P. van der Heever, P. Mul"' 

ler en ds. J. Wood. 
541 

Raadslede is vir 'n dienstermyn van 

een jaar benoem. Daar moes twee verteenwoordigers wees vir 

elkeen van die drie Blanke bevolkingsgroepe, naamlik Afrikaners, 

Duitsers en Engelse asook een verteenwoordiger vir die Nie-
55) 

Blanke bevolkingsgroepe. 

Die samestelling van die Raad het egter in die praktyk proble= 

me opgelewer. Eerstens was die lede meestal leke op die ge= 

bied van die onderwys en tweedens het daar voortdurend 'n ver= 

. 1 d . d 561 . . wissel1ng van e e plaasgev1n • D1e D1rekteur het probleme 

ondervind om geskikte en gewillige persone te vind om in die 

Raad te dien. Voorts het die Landesverband der Deutchen Schul= 

vereine sender sukses dringende vertoe gerig vir die aanstelling 

van 'n kandidaat in die Raad wat deur bulle voorgestel is. 
571 

Daar was nie voldoende voorsiening in die regulasies om te be= 

paal by wie die inisiatief berus het om jaarliks die Raadslede 

te benoem en aan te stel nie. 
581 

Somtyds is da<n met die be" 

53) 

54) 
55) 

56) 
57) 
58) 

SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
29) van 1922, reg. 1. 
VANWYK, op. cit., p. 30. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
Afrika 1949, arts. 3 en 4 (1). 
VAN ~YK, op. cit., p. 30. 

' p. 31. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
33) van 1922. 

Onderwyswet van Suidwes-

Offisiele Koerant (G.K. 
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noeming van die Ractdslede gesloer tot naddt die beoogde diens= 

termyn reeds verstryk het. In 1932 kon die Direkteur slegs vyf 

f.Jersone vind wat gewillig was om in die Raad te dien. Geen 
59) 

Engelstaliges kon vir hierdie diens verkry word nie. 

60) 
Volgens regulasie het die lede nie vergoeding vir hulle 

dienste ontvang nie. Die feit dat Raadslede geen vergoeding 

vir bulle dienste ontvang het nie kon n rede wees vir die on= 

willigheid om in die Raad le dien asook vir die swak bywoning 

van vergaderings. Die Administratt:ur het. in 1932 weens die 

swak finansiele toestand van die land besluit om nie vir daar= 
61) 

die jaar 'n Raad te benoem nie. Die Raad is sedert 1932 

nie weer benoem nie. 

Die Onderwyskouuoissie van 1958 het met sy ondersoeke gevind 

dat die Adviserende Raad nie n sukses was nie. Volgens die 

Onderwyskonunissie was daar 'n Uitvoerende Kornitee wat onder 

meer toesig gehou het oar die land se onderwysontwikkelings 

en sodoende die vernaamste funksies van die Adviserende Raad 

vervul het. Volgens die Kommissie was dit egter wenslik so= 

wel as noodsaaklik dat die Uitvoerende Komitee oar die dienste 

van ·n Onderwysadviesraad moes beskik wat die Uitvoerende Komi"" 

tee oor alle IJrofessionele aangeleenthede in die onderwys met 
62) 

raad kon bedien. 

59) VANWYK, op. cit., pp. 31-32. 
60) StJilME:S-AFRIKA (Administra>;ie). 

29) van 1922. 
61) SUIDWES--AFRlKA (Administrasie). Administrateursrapport 

1932, p. 44. 
62) SOU'J'H 1-JES'l' AFRICA (Administration). 

cation Commission 1958, pp. 180-182. 
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Die Onderwyskommissie van 1958 het voorgestel dat die Direk= 

teur of 'n per soon deur hom benoem, as voorsi tter van die On= 

derwysadviesraad woes optree. Die ander led~;; moes bestaan uit 

'n inspekteur van ond0rwys, 'n skoolsielkundigo, drie persune 

wat 'n deeglike kennis van onderwysaangeleenthedG het (nomina= 

sies deur die ondenvysprofessie sou hier oorweeg word} en nog 

drie ander persone met 'n grondige kennis Viln die onderwys. 

Een van die laasgenoemde drie lede moes oor ·n deeglike kennis 

van die onderwys van die Nie-Blankes van Suidwes-Afrika be= 
63) 

skik, 

Die Uitvoerende Komitee het egter besluit om ttie uitvoerlng te 

gee z.wn die cwnbeveling van die Onderv;yskommissie om 'n Onder= 

wysadviesraad saarn te stel nie. Die Uitvoerende Komitee het 

besluit dat die Direl~teur afsonderlike departemente.Je komitees 

kon aanstel om op b2paalde fasette in raadgewende boedanigheid 

diens t.e lewer, byvoorbeeld ten opsigte van geboue, eksamens, 

1 k d
. d 64) 

skoo. boe e en -beno 1gdhe e. 

Daar is sedert die vroe~ dertigerjare eers weer in 1967, en 

we l kragtens die \oJet op die Nasionale Onderwysbeleid 1967, 

voorsiening gernaak vir 'n Nasionale Advis,_,rende Onr1en·Jysraad. 

In 1969 is die Nasionale Adviserende Onderwysraad vervang met 

n Nasionale Onderwysraad waarln Suidwes-Afrika verteenwoordi= 

ging verkry het. 

63) I.oc. cit. 
64) SUlD\•JES·-AFRIK.I\ (Admin istrasie). 

besluit 1 095. 
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4.3.2.1.2.2 JJie werksaamilvde c;n funksies van die Adviserende 

OttderwysrCJad 

Vo1gt?ns diu regulasi e 
65) 

wat in 1922 afgekondig is, was dit 

die fuuksie van die kaLJd om die Administrateur te adviseer in= 

sake wetgewing rakende die onderwys. Die Raad moes nie net 

behulpsaam 1vees mc:L die uitvoering van die Onderwysproklamasie 

van 1921 nie mdar moes ook help met enige ander saak wat die 

Administraleur na die Raad verwys het. 

Die hersiene requlasies van 1926 ilet die funksies van die Raad 

nader omskryf, naLlmlik "om die Adm.inistrasie van Suidwes-Afri= 

ka raad te gee op alles wat die onderwys politiek aangaan, op 

die beheer van onderwyssake en op d.ie uitgawe van gelde. wat 
66) 

vir onderwys toege~>taan is". 

Volgens 'n voorste1 van die Onclerwyskommissie van 1958 moes die 

volgende funksics ook detlr die Adviserende Onderwysraad vervul 

word: 67 ) 

die slimulering en organisering van ondersoeke na onderwys= 

probleme in Suidwes-AfrikLJ, 

die sistematiese beplanning van sillabusse en die organl= 

s~ring vctn skole; 

die beplanning van nuwe onderwysinrigtings en die uitbrei= 

ding aan Lestadnde inrigtitFJS, en 

die aclvisering van die Uitvoerende Komitee in enige saak 

wat die Uitvoerende Komitee of die Direkteur na die Raad 

verwys. 

65) SUIDWES-AFRJKA (Administrasie). Offisi~le Koerant (G.K. 
29) van 1')22, reg. 1. 

66) Tbid., 8 Vdn 1927, reg. 1. 
67) SOU'l'H WES'l' Al-'HJCA (Administration). Report of the Edu= 

cation Commission 1958, pp. 180-182. 
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Deu.r middel van die Wet op Nnsionale Adviserende Onderwysraad, 
68) 

is voorsiening gemaak vir die instelling van h Nasio• 

nale Adviserende Onderwysraad (NAOR} vir die Republiek van 

Suid-Afrika. Die 

(Wet 39 van 1967) 

Onderwysraad (NAOH) ingestel kon worcl wat ook verteenwoordi= 

. . f . k 70 } 1 ging verleen het aan Su~dwes-A·r~ a, Vo gens 

op die Nasionale Onderwysbeleid, 1969.! is die NJ>.OR vervang deur 

die Nasionale Onderwysraad (NOR) 
71

) met onder meer die volgen= 

de hooffunksies: 

die Raad funksioneer in )1 adviserende boedanigheid teenoor 

die Minister, 

sekere lede van die Raad behartig sake rakende onderwysers= 

opleiding terwyl ander lede sake rakende die onderwys in 

skole behartig, 

die Raad kan met die goedkeuring van (lie Minister komitees 

aanstel om aangeleenthede wat besondere kennis en ondm:vin= 

ding vereis, te ondersoek en die Raad daaroor van advies te 

bedien, 

die Raad moet jaarliks h verslag aan die Minister voorlg 
A 72) 

wat in die Senaat en Volksraad t.er tafel gele word. 

68) SUID-AFRIKA (Republiek). viet op Nasionale Adviserende On= 
derwysraad, 1962, (Wet 86 van 1962}. 

69) SUID-AFRIKA ( Republiek). Wet op 
beleid, 1967, (Wet 39 Viln ")967). 

70) Ibid., art. 4 (1) (b). 
71) SUID-AFRIKA (Republiek). Wysigingswet op die Nasionale 

Wet 73 van 1969) art. 5 (1). 
72) 
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4.3.2.1.3 

4.3.2.1.3.1 

Volgens die Onderwysproklamasie van 1921 is 'n Onderwysdeparte= 

men t ingc,stel. Gedurende die ia re J 921- J 968 was die sentrale 

beheer van onderwys vir al eli" hoofbevolkingsgroepe, naamlik 

!Hankes, Swat:tes en Kleur] inge, in die Departement van Onderwys 

van Suiclwes-1\frika gevestig. Die Direkteur van Onderwys was die 

peunanente hoofuit:voerende bec1mpt:e van die Onderwysdepartement. 

Sy pligte wat in die Onderwysproklamasies van 1921 en 1926 
73

) 

nitc,engesit is, kan soos volg opgesom word: 

'l'oesiqhoudinq oor die onderwys. 

Samestelling en uitvoering van kurrikulurns en si.llabusse. 

Die opstel en afneern van eksamens. 

Inspeksies van sko1e, onderwysers en leerlinge. 

Enige ander funksies soos deur verdere proklamasie of regu= 

lasie aan hom opqedra. 

Die Direkt,eur was direk aan die Administrateur verantwoording 

verskuldig. 

G8durencle die tydperk 1922 tot 1975 het die volgende persone die 

amp van Direkteur van Onderwys beklee (vgl. tabel 4.1, p. 167). 

4.3.2.1.3.2 

Ondenvys 

Die Depar.teme>nL vdn Onderwys het van meot af aan uit twee hoof= 

afdelings bestaan, naamlik 'u rwofeosionele (vakkundige) en 'n ad= 

ministratiewe afdeling. Die personeel van beide afdelings 

73) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
art. 3 (a). 

Vgl. ooka.rt. 4 (1) en (2), 



'J'ABEL 4.1 

DIE VERSKILLENDE DIREKTEURE VAN ONDER\~YS OOR Dl E 'PYDPERK 

1922-1975 
741 

Tydperk 

1922-1923 
1923-1935 
1935-1948 
1948-1959 
1959-1963 
1964-1970 
1971-1974 
1975-

Naam 

J.G.R. Lewis 
H.D.G. Kreft 
W. Orban 
M.H. GL·eef 
J.o. Mohr 
J.T. van Wyk 
H.D. Trmnpelrnan 
P.S. Malan 

is die Direkteur behulpsaam in die uitvoering van sy pligte. 

Volgens die Onderwyaproklamasie van 1926 kon die Direkteur van 

tyd tot tyd skoolinspekteurs, geneeskundige inspekteurs en 
75) 

vakinspekteurs aanstel. 

In 1923 was die personeel verbonde aan die Departement maar 

gering etJ het bestaan uit die Direkteur en drie personRelle= 
76) 

de. In 19?.8 het die getal personeellede vermeerder tot 
77) 

vyf. As gevolg van die swak ekonorniese toestande in 1931 

is die personeel met een verminder. ?H) Na die depressietyd= 

perk (1933-19:36) is die personeelposisie gaandeweq uitgebrei 

en teen 1960 w<ts daar a1reeds 32 administratj ewe beampt:es 

74) SUIDWES-AFHIKA (Administrasie). 
75) SUIDWES-AFRIKA {Administrasie). 

art .. !3 .. 
76) VAN >vYK, , p. 38. 
77) SUID-AFRIKA ) . 

1928, p. 6. 
78) Ibid. I 1931, p. 5. 
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(vgl. Lcibel 4.3, p. 170). 79) 
Di~ vermeerdering was nie slegs 

kwantitatief ni''· Omdat die onderwys meer gespesialiseerd ge= 

raak het, het dil die aanstelling van beter ifiseerde 

persone ver-eis. In 1943 is h Mediese lnspekteur van Skole aan= 

gestel, in 1952 ·n Depart:emenlele Sielkundige, in 1953 'n Be= 

roepsvoorl igter en in 1957 h OrganiS("!enler vir Hout- en Metaal= 

werk. 80 ) 

Die wysigings en aaltSlellings in die professionele afdeling van 

die Onderwysdepartement qedurende die tydperk 1916-1960 het in 

die praktyk soos in tabel 4.2, p. 169, plaasgevind. 

Om tred te hou met dice vermecrdt:rinq van die administratiewe 

werksadmhede van die Departement moes daar ook voortdurend meer 

klerklike poste ingestel word. Die verrneerderinq van klerklike 

poste word in tahel 4.3, p. 170 aangetoon. 

Die 'l'we0de Werelcloorloy (1939-1945) het geen noemenswaardige 

uitw0rkiny op die personeelposisie van die Ondenvysdepartement 

gehad nie. Die haofkantoorpersoneel (administratief en profes= 

sioneel) !tel vau 7 in 1936 tot 15 in 1946 en 36 in 1956 vermeer= 

der, ~it wil se h bestendlge vermeerdering. 

3 I c I . c 81) l , d c ln l95t let cl i e Underwys '\Olllm 1 ss1 e voorgeste c. at 1e orga~ 

nisasiestruktuur vir die professionele en administratiewe af= 

delings van die Onderwysdepartemt:nt moes funksioneer soos voor= 

gestel in orqe~noc]rdm 4.5, p. 171. 

79) SUIDWES-l\FHJK/\ (l\dministrasie). Departement van Onclerwys. 
p. 3. 

80) 
cation Com11ti.ss.ion 1958, 

81) SUlD\'-Il=:S-AFIUK/\ (/\dministrasie). Verslag van die Onderwys= 
komrnissie l95li, p. 190. 
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TABEL 4.2 

BYKONENDE PROF'ESSIONELE POSTE IN DIE ONDERWYSDEPARTEHENT 

I916-I960 
821 

Hoofkantoor 

Jaartal 

I9I6 
I92I 
I957 
1959 

Buite Personee] 

Jaarta1 

1921 
1923 
1938 
1943 

1944 
1953 
1957 
1960 

Renaming van pos 

. d 83) Organ1seerder van On erwys 
Direkteur van Onderwys 
Adjunk-direkteur van Onderwys 
Professione1e Assistent 

Benaming van pos 

Eerste Inspekteur van Skole 
Tweede Inspekteur van Skole 
Derde Inspekteur van Skole 
Organiseerder van Huishoudkunde en N~ald= 
werk 
Hoofinspekteur van Sko1e 
Vierde lnspekteur van Sko1e 
Organiseerder vir Handwerk vir Seuns 
Organiseerder vir K1euteronderwys 

82) SOUTH WEST AFRJCA (Administration). A memorandum on edu= 
cation in South West Africa 1964, pp. 3-4. 

83) Hierdie pos is ingeste1 die jaar nadat Suidwes-Afrika 
deur die Uniemagte ingeneem is. Eers vyf jaar later is 
die Onderwysdepartement ingeste1 met 'n Direkteur van On= 
derwys aan die hoof. 
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TABEI. 4.3 

DJE Vlm~lEEIWERING VAN KLERKLIKE POS'l'E lN DIE ADMINIS'l'RATIEWE 
84) 

llf'DELJNG VAN DIE ONDEH\vYSDEP/\H'I'EMENT l 923--1960 

Jdartal Benaming van ~ Aantal Totaal ----

1923 Senior klPrk 1 

Ass.istent.e 2 3 

1931 Senior klerk 
AssisLrcnLe 1 2 

1944 Senior klerk 1 
Eerstegraad klerk 1 
Assistente 4 6 

1951 Hoofkle1·k 1 

Aclrni ni stra·tiewe bcamptes 11 12 

1960 Eerste Adrn.inistrat.iewe bearnpte 1 

Aclministrat.iewe heamptes 31 32 

Die vermi nder i ng van k lerk like pos t:e in 1931 was as gevolg van 

die swak ekonomiese toestande van die vroee dertigerjare. 

84) VAN \..JYK, op. cit., [>. 38. 
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ORGANOGHAM 4.5 

DIE VOORGESTELDE ORGANISASIES'l'RUKTUUR VAN DIE ONLJEHWYSDEPliH'J'E= 
85) 

BENT IN 1958 

DIREKTEUR VAN ONDERWYS 
(permanente hoof-uit= 
voerende beampte) 

Adjunk-direkteur van Onderwys 

Hoofinspekteur 
.I 

Profess1onele funksies 

* Inspekteurs van Skole 
* Kurrikulums, sillabusse 

en eksamens 
* Vakinspeksies 
* Tegniese dienste 
* Administratiewe werk 

wat direk in verband 
staan met bogenoemde 
funksies 

Eerste Administratiewe Beampte 
I 

Administratiewe funksies 

* Koshuise en vervoer 
* Finansiele beheer en toesig 

oor koshuise 
* Uitreiking van v0orrade 
* Rekeninge 
* Personeeladministrasie 
* Eksamens 
* Algemeen 

- Geboue 
- Publikasies en statistieke 
- Lenings en beurse 
- Toelating tot opleidings= 

kolleges en tegniese skole 
- Skoo l komi b;es 
- Lewende hawe 
- R-vir-R bydraes 

Die voorgestelde organisasiestruktuur is onverwyld in werking 

gestel. Die aantal personeellede het steeds toegeneem en daar 

was in 1963 reeds 26 professionele en 44 admiitistratiewe per= 

85) SUlDWES-AFRIKA (Administrasie). Verslag van die Onderwys= 
kommissie 1958, p. 190. 
Vgl. ook SlllD-AF'RIKA (Republiek). Verslag van die Kornm.is= 
sie van Ondersoek na aangeleenthede van Suldwes-Afrika 
1962-1963, p. 240. 
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sonee1lecl.e in d i ens van die De par tement. Sommige van die pro= 

fessionele personeel was verar1twoordelik vir dienste aan B1an= 

kes, K1eurlinge en Basters, terwy1 afsonder1ike professione1e 

personeeJ slegs vir die onderwys van die verski11ende Swart 

volke verantwoorde1ik was. 
861 

Die Konunissie vc~n 1962-1963 het in sy vers1ag daarop gewys dat 

daar gee11 verskil gemaak is in die adminislrasie van die on= 

derwysdienste aar1 die verski11ende bevolkingsgroepe nie (vg1. 

organogram 4.5, p. l)l). 
871 

Die Komrnissie het aan die hand 

van·n orgz.mmJrdm (V•Jl. or.ganogram4.6, p. 173) aangetoon hoe 

die organisasiestruktuur in 1963 daar uitgesien het. 

Volgens organogram 4.6 is daar in 1963 nog steeds geen verde= 

ling in die administratiewe werksaamhede van die onderwys ten 

opsigt.e van die verskillende bevo1kingsgroepe gemaak nie. 

Daar is egter beter afbakenitlg in verskil1ende afde1ings voor= 

gestel en aanvaar. Die beheerstrukluur soos uitgebeeld in di~ 

organogram het van krarJ gE:bly tot 1968 toe die Nie-l31anke on= 

derwys-afd,cl inqs uit die Onderwysdepartement van Suidwes-Afri= 

ka oorgeskakc'l h<"t na hu1le eie Departernente. 

Jn 1969 is di<~ Swart en K1eurlingonderwys van Suidwes-Afrika 

by die Swart en Kleurlingonderwysdeparternent van Suidwes-Afri= 

kn ingeskakel. Dit het tot gevo1g gehad dat die personeelta1 

i ngrypend vc>rdrJder het. Die Deparlement van Onderwys in Suid= 

wes-Afrika was voortaa11 slegs gernoeid met Blanke onderwys en 

daarom is die personeel ta 1 in 1970 ge~1ysig soos aangetoon in 

label 4.4, p. l )4. 

86) SUID-AFRTKA (Republiek). Ven;J ag van die Kommissi e van 
Ondersoek na Aanqeleentbede van Suidwes-Afrika 1962-1963, 
p. 240. 

8 7 ) Loe. cit. 
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ORGANOGRAM 4.6 

ORGANISASIESTRUKTUUR VAN DIE ONDERWYSDEPAR'rEMENT VAN SUTDWF.S-

88) 
AFRIKA 1963 

Voorligting 
Professionele assis
tent (1) 

Sielkundiqo Dienste 
f!oofskoolvoor-lig= 
ter (I) 
Skoolvoorligterz (2) 
Kliniese sielkundige 
(I) 

Spraakteraptmt ( 1) 

Bibl iote~kdienste l 
Senior bjbJiotek3= 

~~~11!~eekassis= I 
tente (1) _ 

[Museum I 
lMuseurndirekteur (1) 

Kultuur= I 
histories 
Vakk1mdige 
b•~ampte ( 1) 
__ _j 

Blanke/Kleurlingonderwys 

Inspekteurs van skole (4) 
rganiseerder van Bout- en 

elda1werk (1) ~] rganiseerder van Kinder= 
t:uinmetodiek ( 1) 
Jrganiseerder van Huis= 
loudkundf> ell Naalch .. t-'t-k ( 1) 

lnspekteurs 1luro vir 
an Swart on Swart tale 

Jerwys ( 3) Senior vak= 
psieners va kundige be= 
kale (3) dmpte (1) 

t:H:l) SUID-AFRIKA ( He::>ubliek). Verslag van di.:: Kommissie v;:m 
Ondersoek na aangeleenthede van Suidwes-Afrika lY6~-1Yb3, 

p. :<4Ua. 
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'l'ABEL 4. 4 

PEHSONEEL (proiessioneel t~n administratief) VERllONDE AAN DIE 
89) 

ONDERi'JYSDEPi\R'l'EME!'J'I' VAN SUI Oi,ms- AFH IKA 1970 

Direkt(cttr van On<lerwys 
Ad ·junk-direkteur van Ondcrwys 
lloof inspckteur Vclll Onderwys 
Hoofonclerwysheplanner 
Onderr;ekretar is 
AdministraLiewe bdteerbearnpt,<c' m~Jt 40 
hu.lpbeamptes en dSed stente 
lnspekteurs van Onderv1ys 
Vakinspekteurs en -adviseurs 
Sielkundiges en voor1igters 
lloofbib1ioLekaris met 29 hulppersoneel 

1 
1 

1 
1 

41 
5 

11 

5 
30 

97 

Gedurende die tydperk 1970 tot 1975 hel daar s1egs geringe 

aanpassings in die p<~rsoneelposisie van die Onderwysdeparte= 

ment vooryekom. 

4.3.2.1.3.3 

Die funks i es van die Ondenvysdepa r-ternen t is deur: 

wette, prokla111dsies tm ordonnansies van die Adminlstrasie 

van Suidwes-Afrika <JO) 

rc:><Jtllasi es en n.,sol usies qemi".ak deur die ;,dministrateur 

fl9) SUlmms··AFRfKA (A<lministrasie). Departement van Onder= 
\Jys. pp. 3-4. 

')()) 
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en/of die Sekretaris van Suidwes-Afrika. 

In Onderwysordonnansie 27 van 1962 91 ) word die funksies van 

die Departement soos volq aangegee: 

Die opstelling en uitvoerinq van onderrigleerinhoude. 

Die 1nstelling Vf'ln en heheeruitoefening oor eksamens asook 

die uitreiking van sertifikate aan leerlinge. 

Die toepassing van skolastiese, sielkundige1 beroeps- en 

ander toetse. 

Die inisi~le opleiding asook verdere opleiding van onder= 

wysers, die afneem van eksamens by onderwysersopleiding en 

die uitreiking v<:m onderwyssertifikate. 

Die lnspeksie van onderwysinrigtings, onderwysers en leer= 

linge. 

Die hepaling van die aantal personeellecte by skole. 

Die bepaling van skoolure, vakansietye en die opstel van 

·n skoolkalender. 

Die bepaling en voorsiening van die nodiqe fisiese f<1sili= 

teite aan onderwysinrigtings 

Uit ·n konsti t:usionele oogpunt beskou, kon daar in 1958 tussen 

primere en sekondere fnnksies van die OnclerwysdP.partement on= 

derskei word. 

* Primere funksies 

Vir die uitvoering van hierdie funksies was die Direkteur 

veruntwoordinq VGrskuldig aan die Administrateur. Primere 

funksies sluit. onder me•::r die vo.lgende in: 

91) SUIDWES-Afrika (Administrasie). 
e1rt. 4 ( 2). 
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* 

beheer oor en uitvoering van die onderwysbeleid, 

beskikbaarstelling, instandhouding en toesighouding oor 

toerustinry van onderwysinrigtings, 

voorsien.ing van onclerwyspt~rsoneel en 
92) 

oprigting en instandhouding van sl<oolgeboue. 

Hierdi e funksies i>> deur di<e D:i rektem.: verrig vanwee sy 

amp en dit spruit voort uit die primere funksies. Wanneer 

finansies in gedrang gekom het, moes die Direkteur eers 

goedkeuring verkry van die Sekretaris van Suidwes-Afrika 

alvorens koste oangegaan kon word. Het die meeste van 

die sekondere funksies het die Dlrekteur onafhanklik opqe= 

tree en was hy aileen vir die uitvoering daarvan verant= 
93} 

woordelik. Die sekondere fnnksies het in 1958 die vol= 

gende behels: 

wetenskaplike ondersoek von eniqe onderwysvraagstuk, 

opstel van verslae oor die Onderwysdepartement se werk= 

saamhede, 

instellin9 van h skoolinspeksiestelsel, 

ondersoek na die behoefte van die gemeenskap vir sover 

dit die onderwys aangaan, 

ondursoek en aanbevelings insake personeelvoorsiening 

en opvoed.:ende onderwys en 
94) 

aanbevelings insake skoolkoshuise. 

9 2 ) SOU'l'!! \VES'l' A FlU Cl\ 

93) 

94} 
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Daar was geen wesentlike wysigings van die funksies van die 

Qnderwysdepar.tement na 1962 nie. Aan die begin van 1969 is 

Swart en Kleurlingonderwys wat tot aan die einde van 1968 on= 

der die Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika geressorteer 

het, ingeskakel by eie departemente in die Republiek van Suid

Afrika. 

Die funksies wat die Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika 

vervul het ten opsigte van die Nie-Blanke onderwys het dus 

aan die einde van 1968 verval en tot in 1975 was die Onderwys= 

departement van Suidwes-Afrika se funksies slags van toepas= 

sing op Blanke onderwys. 

4.3.2.2 Plaaslike beheer oor Blanke onderwys 

4.3.2.2.1 

Om uitvoering te kon gee aan die beleid wat neerge1e is ten 

opsigte van die Reformatoriese beginsel van ouerseggenskap in 

die onderwys, was dit nodig om plaaslike beheerligga~ne in te 

stel. qo ·n stap sou die ouergemeenskap by die onderwys be= 

trokke laat raak. 

1n Suidwes-Afrika was daar tot en met 1975 nie skoolrade nie. 

Die getal Blanke inwoners was so Inin en die aantal skole per 

streek so beperk dat die installing van skoolrade nie prakties 

geag is nie. Boonop was die skole oor sulke lang afstande van 

mekaar verspre.id dat dit moeilik vir skoolrade sou wees om 

doelmatig te funksioneer. Dit sou ook onprakties wees om oor 

'\ groot ui tgestrekte gebied 'n paar skole saam te groepeer in 

n skoolraadsgebied. 

Daar is in 1960 wel voorsiening gemaak vir die installing van 

'n Adviserende Raad oor spesia le skole waar daar Gpesiale on= 

derwys aan verstandelik gestremde leerlinge verskaf sou 

] 77 



95) 
word. Die eerste Adviaerende Raad vir spesiale skole is 

deur die Administrateur, op aanbeveling van die Direkteur, be= 

noem, nadat n spesiale skool in Windhoek gestig is vir senior 

verstandelik gestremde leerlinge. Die Adviserende Raad moes 

die Direkteur adviseer insake die beplanning en werksaamhede 

. l k l 96 ) van spes~a e s o e. 

4.3.2.2.2 Skoolkomite~s 

4.3.2.2.2.1 Die instelling van skoolkomitees 

Die Onderwysproklamasie van 1921 het daarvoor voorsiening ge= 

maak dat skoolkomitees vir alle skole, behalwe plaasskole,in= 
97) 

gestel kon word. Die eerste skoolkomitee is dan ook reeds 

. . d k . k l 98 ) in 1922 ingestel v~r die w~n hoe se reger~ngs oo . 

Die Onderwysproklamasie van 1926 het vollediger bepalings be= 

vat aangaande skoolkomitees. Daar is toe voorsiening gemaak 

vir die instelling van n skoolkomitee vir elke afsonderlike 

k l f . . l d d. d . . . d . 99 ) s oo wat ~nans~ee eur ~e A m1.n~stras~e on ersteun ~s, 

behalwe vir opleidingskole, plaasskole, nywerheidskole, pri= 

vaatskole en spesiale skole. Die Direkteur kon bepaal of n 

skoolkomitee uit drie, vyf of sewe lede sou bestaan. lOO) 

Enige volwasse Blanke persoon kon in die landdrosdistrik waar= 

in hy woonagtig was, verkies word om in n skoolkomitee te dien. 

95) 

96) 
97) 

98) 
99) 

SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
art. 14. 
VANWYK, op. cit., p. 39. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
55 van 1921, art. 9. 
VANWYK, op. cit., p. 405. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
van 1926, art. 10. 

100) Loc. cit. 
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Die volgende persone kon egter nie verkies word om in n skoal= 

komitee te dien nie: 
101

) 

persone wat nie Suid-Afrikaanse burgers was nie, (Blanke 

inwoners van Suidwes-Afrika is beskou as Suid-Afrikaanse 

burgers), 

persone wat weens misdrywe skuldig bevind is en gevangenis= 

straf sander die keuse van boete opgelg is, 

persone wat in diens was by enige skoal of koshuis, 

geestelik gestremdes, 

ongerehabiliteerde insolvente persone en 

onderwysers. 

4.3.2.2.2.2 Die verkiesing van skoolkomiteelede 

Die Onderwysproklamasie van 1921 het geen voorgestelde voor= 

skrifte vir die verkiesing van skoolkomiteelede gehad nie. In 

n Offisiele Koerant is daar in 1921 voorskrifte vir die verkie= 

sing van skoolkomiteelede deur n regulasie omskryf. 
102) 

Hiervolgens moes die landdros van elke skooldistrik die datum, 

plek en tyd van die ve.t.kiesing bepaal en ook die kiesbeampte 

benoem. 

10:3) 
In die Onderwysproklamasie van 1926 verskyn volledige voor= 

skrifte ten opsigte van die verkiesing van skoolkomiteelede. 

Die Direkteur is as die verantwoordelike beampte van die ver= 
lOt]) 

kiesing benoem. 

101) 
102) 

, 16 van 1926, drt. 10. 
SUIDI'IES-AFRIKA (Administrasie). 
159) van 1921. 

Offisiele Koerant (G.K. 

103) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Onderwys Proklamasie 16 
van 1926, art. 13. 

104) Ibid., 1921, art. 9 (c). 
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Skoolkomiteelede is vir n tydperk van drie jaar verkies. Die 

dienstermyn van alle skoolkomiteelede het op 30 Juni.e van die 

derde jaar verstryk. Alle nuwe skoolkomiteelede moes dan weer 
105) 

landswyd op dieselfde datum verkies word. IJie eerste al= 

gemene verkiesing van skoolkomiteelede is hepaal vir 17 Junie 

1927. 106 ) 

In 1931 is daar voorsiening gemaak vir die vul van '1 vakature 

wat in ·n skoolkomitee mag ontstaan en die oorblywende komitee=-
107) 

lede kon n lid vir die vakature koopteer. 

Die verkiesing van 1ede vir ·n skoo1komilee het plaasgevind by 

ouervergaderings nadat die ouers bevoegde lede voorgestel en 

gesekondeer het. Indien daar gestem moes word, kon dit gedoen 

word deur die opsteek van hande of deur middel van stembrie=

fies. 
108

) Alle ouers van leerlinge by die bepaa1de skool kon 

stem. 
109) 

Aanvanklik kon net een bepaalde ouer stem maar in 
110) 

1954 is besluit dat enigeen van die ouerpaar kon stem. 

In 1957 het beide ouers van die ingeskrewe skoo1kind die reg 

verkry om te stem. 
111

) Vo1gens die Ordonnansie van 1962 
112

) 

105) 
106) 
107) 

108) 

109) 

110) 

lll) 

112) 

180 

Ibid., 1926, art. 17. 
VANWYK, op. cit., p. 46. 
SUI!J\vES-AFRIKA (Administrasie). 
art. 2. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
159) van 1921, regs. 4-8. 
Vgl. ook SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Onderwys Pro= 
k1amasie 16 van 1926, arts. 13 (3) en 13 (5) en VAN lvYK, 
op. cit., p. 43. 
SUIDWES-kFRIKA (Administrasie). 

regs. 12-13. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie), Departement van Onder= 
wys. Verslag van die Direkteur 1954, p. 6. 
SUID\•!ES-AFRIKA (}'.dministrasie). Ordonnansie 21 van 1957, 
p. 6. 
lbid,, 27 van 1962, arts. 1-15. 



het rlie bepalings van die verkiesing van skonlkomiteeiede gro= 

tendeel s onverander,i geb1 y en ;.n 1 97 5 was di t noq stc,eds v-:m k ra'J. 

4.3.2.2.2.3 Pligte van die plaasJ:ike skoolJ.:om}c~ee2 

l . ".3 llJ) d. ~· l' l Kra•:Jtens 'n rtegu. as.Le van l :;,'2. was l t ule p lCJ van s <:ool 

komilees om: 

namens die skoolouers toesig te hou oor alle sake Wdt die 

skole raak, 

take uit te voer wat die Administrnsle aan bulle toevertrou, 

ondersoek in te stel na verto~ wat deur die ouers van die 

leerlinge gerig word en daarna die Direkteur van die be= 

vindings in te lig, 

die Direkteur van advies te bedien, 

inspeksierapporte van hulle onderskei.e skole te bestudeer, 

verslag te doen oor aansoeke om vrystelling van skooJ- en 

koshuisgeld, 

ondersoek in Le stel na swak gedrag van leerlinge, 

verslag Le hou oor die afwesigheid van skoolpligti9e leer= 

linge en 

verslag te doen oor die verander.ing van di£e voonresb·dde 

skoolkalencler. 

Behalwe die bog~noemde funksies wat volgens rGqulasies vasge= 

stel is, was dit ook wett.ig vi.r skoolkomitees orn: 

van sy lede opdrag te gee om n skool te besoek en verslag 

oor hul bevindings te doen, 

veranderings in die skoolure voor te stel, 

vergader-ings van oners hyeen te roep en eniq(e s<>ak wat in 

llJ) SUlDWES-M'RIKll (Administrasie). 
reg. 1. 

Vgl. ook SUIDWES-AFRJKA (Administrasie). Onderwyswet 
arts. 10-27. 
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die skuul so 
114) 

belang is in oorwPging te neem en 

·n onderwy<>er oor wanyedrag tyclel ik te ;;kors en ctJ.e Direk= 
115) 

leur onverwyld d~arvan in kennis te slel. 

VoJgens die Under·v;yson!onnansie van 1962 
116

) moes ·n skoolkomi= 

Lee: 

algemene toesig oor die betrokke skool uitoefen, 

die vertoe van ouers behandel, 

die Direkteur adviseer oor sake rakende die welsyn van die 

skool. 

Volgens rapporte (1929 en 1930) van die Administrateur het die 

skoolkomitees hulle yued van hulle taak gekwyt. Bulle is 

steeds deur die Administrateur aanqemoedig om hulle te beywer 
117) 

vir die algemene welsyn van hulle skole. 

'l'ot in 1':.l26 kon ·n skuolkomitee die Direkteur in ~~ raadgewende 

hoedcmiglwicl bystuan met die aanstelling van onrlerwysers in 

skole asook by die aanslelling van superintendente, opsigters 

en matrones in koshuise. llierdie bepaling is egter in 1926 
118) 

ye,;krap en alhoewel daar bykans 34 jaar lank deur ver= 
119) .. . 

skeie instansies verloe ger1g is dat skoolkomitees seggen= 

skap moes he by die ac1nbeveling vir aanstelling van onder= 

114) SU[lJ\,-JES-AF'HIKA (tlclroin istrasie). Offisj ele Koerant (G.K. 
130) van 1923, reg. 2. 

115) SUIDWES-AFRTKA (Administrasie). Onderwijs Proklamatie 
55 V<'trl 1921, art.. 38 (a). 

116) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Onderwysordonnansie 27 
~.Q_lCJC2, art:. 14 (a-c). 

11 '7) SUID-AI"Hl Kl' ( UniP.). Rapport aangai'nde Suidwes-Afr i ka 
1929, [>. 4'7. 
Vgl. ook Ibid., 1930, p. 49. 

118) VANWYK, .Q£• cit., p. 48. 
119) Ibi~., pp. 52-62. 
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wysers, is die funksie nie weer ingestel nie. In 1960 is toe= 

gestem dat skoolkomitees medeseggenskap kon he by die aanstel= 
. 120) . . . 

l1ng van skoolhoofde. D1e funks1es van skoolkomttees wat 
121) 

in 1962 in die Onderwysordonnansie vasgele is, was tot in 

1975 sonder enige noemenswaardige wysigings van krag. 

4.3.3 Beheer oor Swart onderwys 

4.3.3.1 Ori~ntering 

Tot in Maart 1955 het die "Administrasje van Naturellesuke" in 

Suidwes-Afrika ingevolge die Zuidwest-Afrika Konstitutiewet van 

1925 buite die bestek van die bevoegdheid van die Wetgewende 

Vergadering en Uitvoerende Komitee van di~ gebied geval en het 

dit direk onder die beheer van die Administrateur geressorteer. 

Ingevolge die Wet op die Administrasie van Naturel1e in Suid= 
122) . ' . 

wes-Afrika van 1954 (Wet 56 van 1954) het d1e bevoegdhe1d 

(administrasie) sedert 1 April 1955 onder die Minister van Na= 

ture1lesake van die destydse Unie van Suid-Afrika geressorteer. 

Die administrasie van "Naturel1esake" is dus direk vanuit die 

destydse Unie van Suid-Afrika verrig en die hoof-uitvoerende 

beampte (benewens die Administrateur in Suidwes-Afrika) was die 

Hoofnaturellekorrunissaris wat in Windhoek gesetel was. Binne 

die polisiesone (die suide1ike sektor) het die landdros van el= 

ke distrik en soms ook die stasiebevelvoerder van die naaste 

polisiepos opgetree as "Naturellekorrunissaris". "Buite die po= 

lisiesone" (kyk kaart 4.1) was voltydse "Naturellekommissaris= 

se" in beheer. Bulle het direk verslag gedoen aan die lloofna= 

120) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). U.K. Notule 1959. Be= 
s1uit l 095 dd. 5 November 1959. 

121) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Onderwysordonnansie 27 
van 1962, arts. 14 en 30 (1) (a), (b) en (c). 

122) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Wet 56 van 1954. 
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turellekommissaris. 
123

) 

Afgesien daarvan dat daar vir die Administrasie van "naturelle= 

sake" voorsiening gemaak is in Wet 56 van 1954 soos hierbo uit= 

eengesit, het die Administrasie van die onderwys van die Swar= 

tes van Suidwes-Afrika geressorteer onder die Departement van 

Onderwys van Suidwes-Afrika. Die beheer oor die onderwys van 

die Swartes van die land het dus plaasgevind in Suidwes-Afrika 

en nie uit die destydse Unie van Suid-Afrika nie. 

Alhoewel die sentrale beheer vir die suidelike sowel as die 

noordelike gebiede deur dieselfde onderwysdepartement uitgeoe= 

fen is, was daar wesentlike verskille in die twee genoemde sek= 

tore ten opsigte van die kurrikulums, inspeksies, subsidiering, 

opleiding en diensvoorwaardes van onderwysers, eksamens en be= 

vorderings. Daar was selfs ook verskille sover dit die toepas= 

sing van sekere opvoedkundlge en onderwyskundige beginsels be= 

tref. 124 ) 

Binne die polisiesone was die Administrasie verantwoordelik vir 

die onderrig in staatskole met die uitsondering van onderrig in 

spesiale vakke huite die gewone skoolkursus. Die Administrasie 

was ook verantwoordelik vir ~ie uitrusting van skole en skool= 

benodigdhede, salarissevan onderwysers, skoolboeke teen vermin= 

derde pryse en alle koste insluitende losiesonkoste van die 
. 125) 

staatsopleidingskoo~ naamlik die August1neum. Die Admi= 

nistrasie was verantwoordelik vir die oprigting en instandhou= 

ding van sko1e en onderwysersopleidingskole, die bepaling van 

123) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Vers1ag van die Kommis= 
sie van Ondersoek na Nie-Blanke onderwys in Suidwes
Afrika, d1. I, pp. 20-21. 

12 4 ) Loc • cit. • 
125) Ibid., p. 52. 
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d1e hoogstfl en die laagste r.;tanderds in elke skool, die skool 

vakke en kurrikulums, die toelating van leerlinge en personeel= 

aan')eleenthedr;. 
126} 

4.3.3.?. 

~L~ Departement van Onderwys van Suidwes-Afr~!:>.l':. 

"Binne dle poJi,~iesorv:;" was die bt'trokke kerk of scndingqenoot= 

skap verantwonrde 1 ik om toe te sien dat die bepa ling'' van dH? 
127) 

Onderwysproklc;masie nagekom word. Die beheer van '"rkende 

sendingskole bet by die kerk of sendinggenootskap wat vi(' die 

opriqting van <He skole vcerant.woordellk wds, berns. 

"Buite diP polisiesone" het die sendinggenootskappe rneer self= 

standiy opgPt('ee 1net betr·ekk ing tot die onderwys en he!: tot ·n 

grater male behcer oor die skole uitgeoefen. Die Administrasie 

van Suidwes-Afrika het 'n subsidie aan die sendelinge !Jetaal en 

die to<?.Gig oor die onrlerwys is oorgedra aan 'n "Organiseerder 

van liJboorling-onderwys" bygestaan deur 'n assistent-organiseer= 
. 128) 
der. 

As gevolg van die nmvL~ bedelinq waardeur skole omskep sou v:ord 

na gemeenskapskole was dit noodsaaklik vir die Onderwysdeparte= 

ment van Suidwes-Afrika om 'n aparte afdeling te skep waar die 

ondcrwys van diP Swartes geadministreer son word. Vir die snk= 

ses van die voorgestelde stelsel van gemeenskapskole was so 'n 

aparte afdel inq vir die S\·Jartes in die Onderwysdr1partement ·n 

noodsaaklikheid. Om die stelsel suksesvol te ladt. funksioneer 

126) 
127) SUID\-IES-AFRlKA (Administrasie). 

128) 
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het die KonmtLssi e Viln 19')3 voorqestel dat die Direkteur en 

die Adjunk-clirekteur die hoof-beheerheamptes van die Blanke, 
129) [ k . 

Swart en KJ eur 1 i nqondet wys moes wees. Jailr moes oo VlX 

e 1 keen van d ic~ cJ r i e genoornrlG hoofbevo lki ngsgroepe 'n hoof in= 
LlO) 

spekteurspos geskep word. 

Die eerste Hoofinspekteur vir Swurt onderwys is op 1 Septem= 
131) 

ber 1960 aan<Jestel, en hy WdS direk aan die Adjunk-direk= 

teur verantwoorde 1 i k. lly is in sy taak deur 'n Blanke inspek= 
132) 

teur en twee S>vdrt opsieners van ~;k.ole byCJestaan. 

Vanaf die begin van die sestigeriare tot aan die einde van 

1968, uas Swart onderwys in Suidwes-Afrika 'n aparte ufdeling 

Vdn die organisdsiestruktuur van die Departement van Onderwys 
. 133) 

van Suidwes-Afrika, met sy eie hoofn1spekteur. Die afde= 

ling vir Swart onderwys bet oor die volgende personeel in die 

hoofkantoor beskik: 'n Blanke hoof inspekteur van skole, twee 

Blanke inspekteurs, t.wee BlankG administratiewe organiseerders 

en twGe S>vart opsieners van skole. 
134

) 

129) Ibid., pp. 2;~-23. 

130) Loc. ci~. 

131) P.J. Brand het op 11 Oktober 1960 diens aanvaar. 
SCHOLTZ, op. cit., p. 175. 

132) Die eerste tv1ee Swartes wat. hierdie pos beklee het \vas 
A.J. Tjikenuna en M. Shipanga. Loc. cit. 

133) SUTDWES-AFRTKA (Administrasie). Departement van Onder= 
wys. Mc'morandum van Cmderwysbeleid 1960, p. 33. 

Ll4) surD-AF'HJKA (I<epubliek). Verslag van die Komrnissie van 
Ondersoek na aon<Jel eenthede van Suidwes-Afri ka 1962-1963, 
p. 246. 

1U6 

Vgl. ook surmms~11F'RTKA (Administrasie). Verslag van 
die Kornmi ssi e van Ond~,rsoek na Ni.e-Blanke onderwys in 
SuiclvJes~-Afri.ka, <ll. l, p. 138. 



4.3.3.3 Wysigings in die organisasiestruktuur van Swart 

onderwys na 1969 
135) 

Die Odendaa1kommissie het in sy vers1ag ::~anbevee1 dat die 

verdere ontwikke1ing en finansiering van die onderwys asook die 

bestaande onderwysdienste vir die Swartes die direkte verant= 

woorde1ikheid van die Repub1iek van Suid-Afrika moes word. Die 

feit1ike besonderhede van die aanbeve1ing was dat die onder= 

wysdienste vir Boesmans, Damaras, Herero's, Tswanas, Kaokove1= 

ders, Ovambo's1 0kavango's en die Oos-Capriviane ingeskakel moes 

word by die organisasiestruktuur van die destydse Departement 

van Bantoe-onderwys van die Repub1iek van Suid-Afrika. Om aan 

hierdie aanbeve1ings van die Kommissie uitvoering te kon gee, 

was dit nodig dat n streekdirekteur in Suidwes-Afrika aangeste1 
136) 

word, bygestaan deur die nodige gespesia1iseerde personee1. 

Reeds op daardie stadium (1962) was dit duidelik dat die Namas 

nie saam met die Swart vo1ke onder die destydse Departement 

van Bantoe-onderwys kon ressorteer ni~ maar wel onder die ju= 

risdiksie van die destydse Departement van K1eurlingsake van 

die Repub1iek van Suid-Afrika 

Die voorstelJ e van die Odendaa1kommissie is aanvaar en in 1969 

is Swart onderwys van Suidwes-Afrika deur die destydse D9par= 

tement van Bantoe-onderwys van die Repub1iek van Suid-Afrika 

kragtens Wet 25 van 19G9 aorgeneem. In Windhoek is n streek= 

kantoor geopen onde~ beheer van die Hoofinspekteur van Onderwys 

van Suidwes-Afrika (kyk tabe1 4.5, p. 189). 

135) SlliD-AFRTKA (Repub1iek). Vers1ag van die Kommissie van 
Ondersoek na aange1eenthede van Suidwes-Afrika 1962-1963, 
p. 246. 

136) Ibid., pp. 261-262. 
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Die beheerstelsel wat in 1969 in werking getree het, het tot ge= 

volg gehad dat n aantal nuwe poste in die onderwys geskep moes 

word (vgl. tabel 4.5). Die Hoofinspekteur van Onderwys wat die 

verantwoordelike beampte vir Swart onderwys in Suidwes-Afrika 

was, is in 1971 vervang deur 'n Streekdirekteur van Onderwys. 

Volgens tabel 4.5 blyk dit dat daar n sterk professionele groep 

persone in die Ovambolandse onderwyswese aangestel is. 

Die verskillende Swart nasionale state(ook Ovamboland in 1969) 

het met die verkryging van selfregering hulle eie Departement 

van Onderwys en Kultuur ingestel, elk met 'n eie Minister. Hier= 

die Departemente was nou verbonde aan die Departement van Ban= 

toe-onderwys van die Republ. iek van Suid-Afrika. Laasgenoemde 

Departement was verantwoordelik vir die beheer en leiding in= 

sake eksamens, sillabusse, kursusse en die onderwysstandaard. 

Die Departemente van Onderwys en Kultuur van die Swart nasio= 

nale state het hulle eie beheer uitgeoefen oor die interne be= 

heer en administrasie van' hulle skole., insluitende die aanstel= 

ling van onderwysers, voorsiening van geboue, meubels, boeke en 

toerusting. 

Die beheer oor en die administrasie van Swart onderwys vir Swar= 

tes wat in Blanke gebiede woon ressorteer sedert 1969 onder die 

Departement van Bantoe-onderwys/ terw:'l die Swartes in die ver= 

skillende nasionale state onder die Departement van Onderwys en 

Kultu~r ressorteer. 

Die Departement van Bantoe-onderwys (tans die Departement van 

Onderwys en Opleiding) se sentrale organisRsiestruktuur van 

1975 word in organogram 4.71 p. 190 uitgebeeld. 
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Tl\RF:L 4.5 

DIENSSTAl\T VIR DIE Vl\KKfJNDTGE SOWEL l\S DIE l\DMINISTRl\TTP.\vE 

p£qSONEEL VERRONDE l\l\N DIE ONDERWYSDEPl\RTEMENTE VTR SWl\RTES 

IN SUIDWES-AFRIKA EN IN OVAMBOLAND 1969 
1371 

Benaming van pas 

Direkteur van Onderwys 
Hoofinspekteur van Onderwys (na 1970 
Streekdirekteur) 
Inspekteur van Onderwys 
Vakinspekteur (spesia1e vakke) 
Onderwysbeplanner 
Assistent-inspektenr van Onderwys 
Administratiewe beampte 
Administratiewe assistent 
Eerste k1erk 
Organiseerder van spesiale vakke 
K1erk1ike assistent 
Vertaler 
Klerk Grand·-1 
Klerk Graad-2 
Tikster 
Swart assistent-illsc>ekteur 
Bode 
Swart arbeider 

Totaa1 

Suidwes
l\fr.ikn 

1 
] 

1 
4 

2 

3 
1 

3 

1 
3 

Ovambo= 
land 

3 

1 
7 

1 

1 
2 

13 

1 

31 

137) SLJJD-AFRIKA (Republiek). Depart.ement van flantoe-onder= 
wys. Jaarverslag vir die kalenderjaar 19Gq, pp. 6-7. 



ORGAN0GRAt~ 4. 7 

OR(;MJI S/\ST P.S'I'R[JY'l'IHJR VMJ Dl E ogP/\RTEMEN'f' VAN ONDERI,IYS EN OP~ 

LElDHIG ]Q75 lJH)r----------------.....-, 
hnistvr van Onder:wys en Opleirling 
(lloof-belei.dbepalende en -uitvoe= 

<>n(l<? go sag) 

vir Onderwys en Opleidinq (Ver
teenwoordig verskeie Swart liggame) 

1epa rtement van 

>lrekteur:-generaal van On<:lerwys en Opleidin 
(Perrnanente hoof-uitvo~rende bearnpte) 

Jirekteur ( Onderwysbeheer) 
Streekdirekteure 
.ringinspekteurs 
lnnp_.,ktPurn Vil:n r.kolP 

Jirekteur 
lnderwysbeplanninq - (skole) 

irekteur 
nderwysbeplanning -

(Tegnies en universiteitel 

is (skool= 

nafhanklike Swart state 

Departement van Onderwys 
n Kultuur onder beheer 
an die verskillende re= 
erings 

djunk-sekre_t_a_r::J's 

eparternentele adrnini= 
trasiel 

'----------

lloofrekenmeester 

138) Vgi. BAHNARD, S.S. ~':'..£S!elx:ker.1de Opvoedkunde vir onderwys·~ 
studente, p. 98. 
Vgl. ook BEIJR 

pp. Hl·- ll. 
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4.3.3,4 Die Adviserende Onderwysraad 

Ingevolge die Onderwysprok1amasie van 1926 (art. 3) kon die Ad= 

ministrateur n Adviserende Onderwysraad a&nste1. Die Raad sou 

uit sewe lede bestaan en die lede is jaarliks aangeste1. Die 

primere funksie van die Raad was om die Administrateur van ad= 

vies en raad te bedien oor alle sake rakende onderwysaangeleent= 

hede. 
139

) Die Adviserende Raad is in 1932 vanwee n tckort aan 

geld ontbind, Die Raad is eers weer in 1960 heringestel, 
140

) 

Die Memorandum van Onderwysbeleid van 1960 het voorsiening ge= 

maak vir die samestelling van h "Adviesraad vir Inboorlingon= 

derwys". Hierdie Raad sou diese1fde funksie he as die eertydse 

Adviserende Onderwysraad. Die kerke wat skole aan die staat 

oorgedra het, het verteenwoordiging in die "Adviesraad vir In= 

boorlingonderwys" verkry. Die lede wat in die Raad gedien het 

is nie geldelik vergoed vir hu1le dienste nie, maar hulle het 

wel reis- en verblyfkoste ontvang. Die Departement het, wan= 
• A 141) 

neer dit nodig geag is, vergader1ngs bele. Die Onderwys= 

ordonnansie '-'dfl 1962 het daarvoor voorsiening gemaak dat die 

Administrateur n Adviesraad vir "Inboorlingonderwys" kon aan= 

stel. 142 ) 

139) SUIDWES AFRIKA (Administrasie). 
29) van 1922, reg. 1. 
Vgl. ook SUIDWES-AFRIKA (Adr<inistrasie). Onderwijs Pro= 
klamatie 55 van 1921, art. 2 (b) en Ibid,, 1926, art, 3 
en ook SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Verslaq van die 
Kommlssie van Ondersoek na Nie-B1anke onderwys in Suid= 
wes-Afrika, dl. I, p. 118. 

140) SCHOLTZ, op. cit,, p. 173, 
141) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie), Departement van Onder= 

wys. Hemorandum van Onderwysbe1eid 1960, p, 31. 
142) SUIDWES-AFIUKA (Administrasie). Onderwysordonnansie 27 

van 1962, arl. 99 (1). 
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Gedurende 1963 is 'nAdviesra2d vir Swart onderwys in die Repu= 

bliek van Suid-Afrika gestig. Di~ Raad is egter ontbind nadat 

die Swart nasionale state selfregering begin aanvaar het. 'n 

Nuwe Adviesraad is in 1975 saamgestel om die Minister van On= 

derwys en Opleiding van advies te bedien ten opsigte van be= 

langrike beleidsbeslissings asook oor die denkrigtings van die 

Swart gemeenskappe in verband met die onderwys en opleiding 

van hulle kinders. 143 ) 

4.3.3.5 Onderwysbeheer in die Caprivi 

Die beheer oor die onderwys in die Caprivi verdien spesiale ver= 

melding omdat die stelsel van onderwysbeheer en -voorsiening 

van di~ gebied verskil het van di~ van die res van Suidwes

Afrika. 

Die Rooms-Katolieke Kerk wa3 tot in 1959 in beheer van al1e sko= 

1e vir Swart~s in di~ streek. Die Departement van Bantoe-admi= 

nistrasie en -ontwikkeling van die Republiek van Suid-Afrika 

het die Rooms-Katolieke Kerk gesubsidieer ten opsigte van die 

salarisse vir onderwysers, boe!~e, toerusting en skoolgeboue. 

Die wette, proklamasies en ordonnansies van Suidwes-Afrika wat 

die riglyne vir Swart onderwys in Suidwes-Afrika bepaal het, 

was dus nie van toepassing op die onderwys van die Caprivi 

nie. In 1960 het die onderwys aan die Swartes van die Caprivi= 

strook onder die beheer van die destydse Departement van Ba~toe

onderwys van die Republiek van Suid-Afrika gekom en het in 1975 

nog dieselfde beheerstruktuur as d1e res van1 Suidwes-Afrika 

h d 
144) 

ge a • 

143) BARNARD, S.S. Vergelykende Opvoedkunde vir onderwys= 
studente, p. 99. 

144) SUID-AFRIKA (Republiek). Departement van Bantoe-onder= 
wys. Jaarvers1ag vir die kalenderjaar 1962, p. 8. 
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4.3.3.6 Gedesentraliseet·de stre<eksorganisasie vir di<~ tyd= 

perk 1970-1975 

In 1970 was die onderwysbeheer oor die Swartes van Su1dwes 

Afrika ingesk':!kel in 'n komplekse organisasiest.ruktuur wat be= 

staan het uit verskillende afdelings. Al die kornponente is 

verenig in 'n enke)e staatsdcepartement, naamlik die [)(,p;n:temunt 

van Bantoe-onderwys (later die Departement van Onderwys en Op= 

leiding) met 'n hoofkantoor in Pretoria en rr.et 'n Jl.linister as 

hoofwetgewende en -u i tvoerende gf~sag ( kyk organogram 4. 1). Be= 

newens die voor:oiening Gn koordinering van Swart onderwys in 

die Republiek van Suid-·Afrika is Swart onderwys in Suidwes-1\f= 

rika ook vanuit Pretoria geadministreer. Die sladlkumhge ont= 

wikkeling van S\vart nas1ol!ale state en die beheer van die geor"" 

ganiseerde onderwys van die Swart state in Suidwes-Afrika is 

gebaseer op die stelsel wat in die Repuhliek van Suid-Afrika 

ge·Jolq is. 

J 45) 
Daar was in 1970 reeds twee Departemente van Onderwys en 

Kultuur in Suidwes-Afrika, naamlik di~ van Ovarnboland en di.!: 

van Kavango. 

Die l..lep<:lrternente van Onderwys en Kul tuur van Ovambo !.and en van 

die Kavanqo is ingeskakel by die organisasieslruktuur soos uit= 

gebeeld in orgctnoqram 4.7. Die beplanning was om ook "n Dopar= 

tement van Onderwys en KultuPr in te stel vir Dcnnaraland en He= 

reroland sodra Jaasgenoemde niisionale state sE:>lfregerend w0rd. 

l:lehalwe vir die Departement van Onderwys <en Kultuur van Ovambo= 

land en van Kavango was daar oak h streekkantoor in clie Blanke 

145) Di t. v1as diE~ eerste iaar narlat Swart ondenvys in Suidwes-
1\trika incJeskdkE.•l het hy die d~"stydse Depart.ement van 
Bantoe-ondenvys van die Rc.:pnbliek van Su.i.d··/\frika. 
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h . d ] 4 ()) . l f . k l . k . . dt k cy: 1e Vdll Suit\vOS l\ ·r1 a, naam 1 l!l l'l1n 1oe • Laasge= 

noemcle streekkanloor het die onderwysaangeleenlhede van die Swar= 

tes wat binne die 13liinke yehied van Suidwes-Afrika woonagbg 

was, behartig. Di<e Caprivi-.inspcksiekdny het tot in 1970 nog 

onder die I-Ii ndJ,ur·;ks<' o;tr eekkilnloor <Jeressorteer. 

Die tot sl.dtl<! kowing Vclll 'n Departement van Onderwys en Kultuur 

vir elkeetl Vdn di.e Swart llctS.ion,;le state is voorafgeg<Jan deur 

die instel.ling Vdn gebiedsm•1erhede of wetgewende rade vir die 

verskillende bevolkingsyroepe. Die wetgewende rade het die 

bevoegdheid <JL!had om hulle eie wette ten opsigte van alle bin= 
147) 

nelandGt:o clLIIHJelec;lllhL!d<~, insluitenrle onderwys, af te kondig. 

Elke DL'lJdiL,~mPnl Vrltl Onderwys en KuJ tuur het ~1 Dir<>kteur van 

Onderwys dS hoof-u.i tvc,erende bearnpte gehad en onder hom was die 

nod.iye vi'lkkundi<Je ~·n adndrListrdt.ie\ve personeel. Die skole in 

die nasiorht.l<• i-3wart state is in irrspc'ksiekringe ingedeel en 

vir elke kr.iny is ddar een of 111eer Swart skoolinspekteurs aan= 

yeslel. Arlndnisl.ratief Wds die Omlerwysdepdrtement van die 

verskillende Swart nasiondle slate onafhanklik van die Departe= 

nH~nt van Banlop-onderwys van die Republ iek van Suid-Afrika, 

rnc~ar d<~ar WdS sl ueds voJ <JehotJe kontdk en oorlegpleging wat ge;= 

lei 11'-'l toL sukscsvolle tunksiorwrirHJ (kyk organograrn 4.·7). 

Urn eenvunni<Jiieid t'" h<in<~ha,if en om die standaarde in die onder= 

1·1ys op pc~ i I t: u liou, Wd s cl i e versk i lJ encle onderwysclepe~rlernent.e 

van di(, nasion<.Jl e slc~le vir clie volgende sake by die Departe= 

ment Vdll l'l.J11toe onderwys Vdll die Republiek van Suid-Afrika in= 

J46) 

J 47) 
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Iii ...,rdi e qt!IJ i "d st.dan bekend iis die t-es van Suiclwes-Afr i ka. 
RUl'EH'I'I, HIJ'I'II, ~1. Orqilnoqram Viin die Suid-Afrikaanse 
Onderwy"';tc; 1 '"e 1, p. 12. 



geskakel: kurrikulums en sillabusse, onderwysmetodes, bree be= 

leidsrigtings, indiensopleidingskursusse vir onderwysers, eksa= 

minering en die uitreiking van sertifikate. 

In 1971 is die onderwys vir Swartes van Suidwes-Afrika in vier 

komponent.e ingedee1, naamlik die twee Swart nasiona le state Ka= 

vango en Ovambo, die Caprivistreek en die res van Suidwes-Afri= 

ka. Die Kavanqo, Oos-Caprivi en Ovamboland het elk oor 'n Haads= 

lid vir Onderwys asook 'n Direkteur van Onderwys beskik, terwyl 

die res van Suidwes-Afrika oor die dienste van 'n streekdirek= 

teur beskik het. Die inspeksiekringe van Damaraland en Herero= 

land het in 1975 nag on~er die res van Suidwes-Afrika geressor= 
148) 

teer. 

In 1975 het die funksionarisse beheer oor die genoemde vier 

streke uitgeoefen soos aangetoon in tabel 4.~ p. 196. 

4.3.3.7 Plaaslike beheer oor Swart onderwys 

4.3.3.7.1 Sendingskole 

Met die oorname van Suidwes-Afrika deur die Uniemagte in 1915 

het die beheer van sendingskole berus by die verskillende kerk= 

genootskappe. Daar was op daardie stadium drie kerkgenootskap= 

pe wat hulle met die onden•!ys bemoei hc~t, naamlik die Hynse, 

die Finse en die Rooms-Kalolieke Sendinggenootskappe. 

Sedert 1920 is 'n aantal staatskole vir Swartes gestig en in 

1958 het die Kommissie van Ondersoek berig dat die staat aile 

148) SUID-AFHIKA {Republiek). Departement van Bantoe 
onderwys. Jaarverslag vir die Kalenrlerjaar 1971, 
pp. 3] 32. 
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1'/\Ul:L 4. 6 

Fil~lK:;JONI\i:JSSI< IN 13l-~HEI,l< VMJ [)JJo: ONDEHWYS VJH SWAR'l'ES IN DIE 

149) 
V li·:R ONDlO:HI~YS[;'i'Hl·:K I·~ JN SUI Ul•lf<S-·AFIU !(/\ I '1'7 5 

Clvambo 

f,j i lLi S Ll~r Mi.nister 

Res van Suid
vJes- Afrika 

Streekdirekteur 

St~kretdris ~J<;kret.ll i" St,·krelaris vC>n 

Vdn Clndenvys Onderwys 

lnspekteur Drie inspekteurs 

~'rut es.::; j or1e lt~ P 1.~of es~; i or1e 1 e 
dSSistent. assist.ent 
Dr-jE~ dssi~.:;= Tjen assis= 

tent. inspek~· 

teurs 
Lent insp(,k= tent inspek= 
teurs teurs 

Drie assistent
inspekteurs 

'!'wee vakinspek= 
teurs 

. j ')0) 
erkende send1nqskole fjndns_ieer. Dit was dringend nood= 

'J'oJ· op dacn di L: st."d i urn ( 19~·<ll wai: sornmige van die onderwysers 

\Vt:!rkn(~nl•_:!r~; Vc.tlt di(~ ~t~rtdirHJ<Jt~Iloolskrtppe, mdar hulle is deur dle 

149) 

150) 

[CJ() 

Die c.)lH.:r:..i llc~t (Jt~c~n ddnclet::!l a an of inGpraak in 

Die kinders het dil 

llllldaL diro ow•rs gcen aandeel aan die instandhou= 

lhir!_~'lS, pp. JO\-·IOJ. 
·n Sendinqskool \VdS ·n E~ckc.~nde skool wannccr die onderwys= 
behotcfles vnn 'n qchied 'n skool regverdiq, \'Jdii!leer da<1r 
ndnst'cm; t''vird:ig l'"erlinge in die skool ingeskryf is, 
i.ndien dcldr yeE,klf:t." akkommoclasie vir di<_' skool was en in= 
d i en die !Jec' La an vo~n cl ie skool in r1 ie be 1 anq van die in= 
1vorwrs 1vas. SOlJ'J'fl \'1!':~:3'1' 1\FRfCA (Administration). A mem= 
orr1nrluw pn edtH'dt- i<Hl in Snuth V/l)st ,'\frirq 1 9b·1, p. 15. 



ding of finansiering van die skole gehad het nie, was daar 

geen ver<wtwoordel ikhe.id van hulle kant ten opsigte van die 

skoolonderwys nie. Die ouers het dus onverskillig teenoor 
151) 

die onderwys gestaan. 

Die plaaslike sendingbeheer oor die onderwys in die suidelike 

en noordelike sektore kom vervolgens onder die loep. 

4.3.3.7.1.1 Plaaslike beheer in die suidelike sektor 

Die beheer oor erkende sendingskole het sedert 1921 by die be= 

trokke kerk- en sendinggenootskappe berus en is soos volg uit= 

geoefen: vir elke skool is ·n bestuurder, onderhewig aan die 
152) 

goedkeuring van die Direkteur, aangestel. Die bestuurder 

moes, met die goedkeuring van die Direkteur, die voorgeskrewe 

regulasies uitvoer en sorg dra dat daar n geskikte skoolgebou 

was. Hierdie skoolgebou moes in n goeie toestand gehou word. 

Die bestuurder van n skoal moes ook: 

azmdag skenk aan inspeksieverslae en aanbevelin9s wat in 

die verslae voorkom, uitvoer; 

omsendbriewe wat van tyd tot tyd deur die Departement uit"' 

gestuur word onder die aandag van alle onderwysers in die 

skoal bring met die oog daarop dat opdragte daarin vervat 

sander onnodige versuim uitgevoer word; 

di.e uitsetting van \1 leerling weens onsedelike of aanhou= 

dende wangedrag of gebrek aan sindelikheid of die aanbeve= 

ling van die onderwyser oor die uitsetting van die leerling 

by die Departement aanbeveel; 

151) 

152) 
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1913 

sorq ct'it j nsp<"ksie oor gcdJoue 1 meubels en uitrusting gedoen 

won1 en admini,-<tratiewc dokmnPIIte in verband met die skool 

op datum ydtou '.vord. lly kon eqter nie inmong met die pro= 

fess ione] e w<,rK van d i ourlerwysers 1 soos byvoorbeeld onder= 

v;ysmetodos nie; 

sor<J ddt daar. so vr'r as trtoontl ik aan die einde van 'n jaar 

eksomen in die skool afgen<eem word en ook toes.i.en dat die 

korrek vol to0i en sonder V<~rsuint aan die 

lu inginspektc'•llr gestuur woni; 

n Lh' bes tell i !ltJS vi,, u it rns ting 1 boeke en skryfbehoeftes op= 

sLPl om die kr.inqinsp<;kleur rde 1aLer as 15 ~1aart en 15 Sep= 

lembc"!r van elke jdar te br~,t<2ik nie; 

die kwartaalslate sonder versuim op die laaste dag van elke 

kwartaal aan di.e krin()in:;pekt;;ur stuur· sodal diL na die Di= 

rekteur van Ondcrwys dcur<)estuur kon word; 

omniddelli k lld die ont:vanqs van u itrusting bewyse van uit= 

gifte ow'lerteken en aan die Departement terugstuur sodat 

rekenings binrw 'n redel ike tyd ven"ffen kon word; 

locuien dill die nodige invent.,1ris in orde was wanneer on= 

derwysers verpl aas is of u.i.t diens q.'!Lree hel; 

toesien dal aile instruksics ten opsigte van invcntarisse 

(September elke jaar) noukeurig uitgevoer is; 

sorg cL1t ondet:wysers sander vorsuim die nodige verlofvorms 

vir afwm>.i<Jile>id in tweevoud invul sodat dit aan d.ie Depar= 

temenl voorqele kon \•mrd; 

vir alle <~ansLellinq3 van onderv1ysers eers die nodig<'~ toe= 

stemmin') van rlie Onderwysd<:·partement verkry; 



dadelik rapporteer wanneer 'n onderwyser ·n aanstelling of 

verplasing by ~~ skoal aanvaar het, sodat reelings in ver= 

band met di<> uitbetaling van salarisse betyds deur die On= 

derwysdepartement getref kon word; en 

sorg dat geen salaristjek oorhandig word tensy )l onderwy= 

ser in diens was tot op die laaste skooldag van 'n maand of 

kwartaal nie, en dat daar niks na diebeste van sy wete teen 

die onderwyser hangende was nie. 153 l 

Op grond van die subsidies wat aan die sendinggenootskappe ten 

behoewe van die onderwys uitbetaal is, volgens die Ondenvyspro= 

klamasie van 1921, is 'n mate van regeringsbeheer deur middel 

van departementele inspeksies toegelaat oor sake soos kurriku= 

lums, sillabusse, die skoolkalender en vaste skoolure. 
1541 

4.3.3.7.1.2 Noorde1ike sektor 

In die noordelike sektor het die sendinggenootskappe meer self= 

standig opgetree ten opsigte van die beheer oor die skole. 

Die genootskappe het ook 'n subsidie van die Administrasie van 

Suidwes-Afrika ontvang maar die Organiseerder van Svlal'·t Onder= 

wys, bygestaan deur 'n assistent-organiseerder, het die nodige 

toesig oor die onderwys gehou. Die Organiseerder van Swart On= 

derwys se hoofkantoor was gesetel in Grootfontein vanwaar hy 'n 

f d 1 "k b . 1 h . d' d 155 1 a son er ~ e egrot~ng opgeste et v~r Je on erwys. 

153) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
E742. 

154) SUIDivES-AFRIKA (Administrasie). Rapport van de Admini= 
strateur voor het jaar 1923, p. 36. 
Vgl. ook SOUTH AFRICA (Republic). Department of Foreign 
Affairs. South West Africa survey 1967, p. 110. 

155) SUIDI·JES-AFRIKA (Administrasie). Verslag van die Kommis= 
sie van Ondersoek na Nie-Blanke onderwys in Suidwes
Afrika, dl. I, p. 118. 
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4.3.3.7.2 Wysigings in die plaaslike beheer 

Die Kommissie van 1958 het na noukeurige oorweging besluit om 

aan te beveel dat die v~rskillende sendingkerke wat in beheer 

van skole was versoek word om hulle skole aan die staat oor te 

dra. Onderwysersopleidingskole, sekondere skole en vakskole 

waar daar Blanke personeel noodsaaklik was, moes as staatskole 

geklassifiseer word. !herciie skole sou direk onder die beheer 

van die Onderwysdepartement ressorteer met dien verstande dat 

daar n adviesraad saamgestel sou word vir elke skoal. Die 

kerk waa~aan die skool voorheen behoort het sou verteenwoordi: 
.,. ~ 

ging op die adviesraa4 he. 
'I 

Die beheer van alle primere skole en ander skole waar daar 

s1egs Nie-Blanke perso~ee1 was, sou as gemeenskapskole aan die 
156) 

ouergemeenskappe oorgedra word. 

Volgens die Memorandum van Onderwysbe1eid van 1960 
157

) is die 

Kommissie van 1958 se vborstelle grotendeels aanvaar en is die 

skole wat aan die ouergemeenskappe oorgedra is plaaslik be~ 

heer en geadministreer deur skoo1rade en -komitees waarop Swar: 

tes gedien het. Die sendingskole wat nie aan die staat oorge= 

dra is as gemeenskapskole nie, het geen staatshulp ontvang nie 

en is as privaatskole geregistreer. Privaatskole was egter 

steeds onderhewig aan departementele inspeksiesen was verplig 

om die sillabusse van die Onderwysdepartement te volg. 

Die plaasskole is as staatsondersteunde skole geklassifiseer 

en was onder die beheer van die plaaseienaar of sy verteen: 

156) 
157) 
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Ibid., p. 117. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie), 
wysbe1eid 1960, p. 29. 

Hemorandum van Onder= 



woordiger. 158 ) 

Skoo1rade en -komitees sou verantwoorde1ik wees vir die plaas= 

like beheer en administrasie van hulle skole. Dit het beteken 

dat die Departement slegs indirekte beheer van skole sou uit= 

oefen maar dat die Departement sou voortgaan om die skole te 

subsidieer. Die skoolrade moes voorsien word van ·n sekretaris 

(Swart onderwyser). Daar is voorsiening gemaak vir die ver= 

teenwoordiging van die kerk aan wie die skoal voorheen behoort 

het. 
159

) Die grootste veranderings in die plaaslike beheer 

van skole het plaasgevind nadat voorstelle deur die Kommissie 

van 1958 tot dien effekte gebring is. Daar io sedertdien skoal= 

rade en skoo1komitees uit die ouergemeenskappe verkies. Hier= 

die rade en komitees sou verantwoordelik wees vir die plaaslike 

beheer oor en organisasie en administrasie van die sko1e. llul= 
160) 

le sou in hulle werk bygestaan word deur die Inspektoraat. 

4.3.3.7.3 Skoolrade 

4.3.3.7.3,1 Samestelling van statutere skoolrade 

Groepe skole, byvoorbeeld al die skole in 'n reservaat, moes ge= 

samentlik onder 'n skoolraad ressorteer en alle skoolraadslede 

moes Swartes wees. Die skoolraad moes onder andere bestaan uit 

twee verteenwoordigers uit dieistt.imraad, of as ·n skoolraad in 'n 

dorp gesetel was moes daar twee verteenwoordigers van die stads= 

raad wees. Die kerk, wat hoofsaaklik in die gebied werksaam 

was, moes ook verteenwoordiging in die skoolraad he. 'n Ver= 

158) SCHOLTZ, op. cit., p. 153. 
Vgl. ook BARNARD, S.S. Vergelykende Opvoedkunde vir on= 
derwysstudente, p. 101. 

159) SLJimms-Ar'RIKA (Administrasie). Vers1ag van die Kommis= 
sie van Ondersoek na Nie-Blanke onderwys in Suidwes-Af= 
rika, dl. I, p. 117. 

160) Ibid., p. 119. 
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teemvoonliger van die Ouderwysdepartement j s deur die Direkteur 

benoem. Die verskillende skoolkomitees van 'n betrokke skool= 

raadsgebied DQes elkeen drie verteenwoordigers uit eie gelede= 

re he wat op die skoolraad dien. Die voorsi.tter van die skool= 

raad is uit die bestaande raadslede verkies. Daar is deur die 

installing van skoolrade gepoog om die ouer op die plaaslike 
161) 

vlak by die onderwysprogram te uetrek. 

4.3.3.7.3.2 

Volgens die Konuuissie van 1958 moes die skoolrade die bestuur= 

ders van die skole vervang •m gesag oor die skole in die skool= 
162) 

raadsgebied uitoefen. Die belangrikste funksies van 

skoolrade was om: 

te let op die verspreiding van skole; 

skoolgeboue met of sonder staatshulp te voorsien; 

onder·wysers in diens te neem en te ontslaan; 

skoolraadsgeld te administreer; 

toesig te !lou oor die fondse van clie skoolkomitees; en 

clie onderwysdepartement in te Ug en te adviseer in verband 

mti!t sake r·akende clie skole onder hulle beht!er. 
163

) 

Die Kommissie van 1962 het die vooraf<Jaande reelings onder= 

skryf. Hierdie Kommissie het onder meer beweer dat daar ten 

valle rekening gellou moes word met die feit dat die een gemeen= 

skap nic dit0 onderwysdienste vdn ander guweenskappe moes be= 

heer nie. Elke gen•eenskap moes ·n volle aandeel neem in die 

161) • pp. 121-123. 
Vg . ook SUlD\VES-AFRIKA (Administrasie). Offisiele Koe= 
rant (G.K. 63) 35 en 36. 

162) 

163) 
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reeling van sy onderwysdienste onder leiding van die Staat. 

Die Kommissie was daarvan oortuig dat die onderskeie groepe 

Swartes, met die uitsondering van die Boesmans, reens die sta= 

dium van ontwikkeling bereik het waar h g~oter mate van deel= 

name aan die onderwysaangeleenthede aan hulle toevertrou kon 

•.vord • 164) 

Die stelsel van skoolrade is gevolg tot in 1968 toe Swart on= 

derwys van Suidwes-Afrika oorgeplaas is na die destydse Depar= 

tement van Bantoe-onderwys van die Republiek van Suid-Afrika. 

Na hierdie interdepartementele verandering is die status quo 

behou. 

4.3.3.7.4 Skoolkomitees 

Volgens die Kommissie van 1958 moes daar vir elke ilfsonderl1ke 

skool h skoolkomitee wees. Die lede van h skoolkomitee moes 

uit die ouers van die betrokke skoolgemeenskap gekies word. 

4.3.3.7.4.1 Samestelling van skoolkomitees 

By die samestelling van h skoolkomitee vir 'n skool in h reser= 

vaat (Swart nasionale staat) moes daar sorg gedra word dat 

daar verteenwoordigers was van die kerk wat die skool voorheen 

beheer het asook verteenwoordigers uit die ouergemeenskap. 

Daar moes voorts h verteenwoordiger wees van die Stamraad of 

lloofman asook die verteenwoordiger wat deur die Direkteur van 

Onderwys benoem moes word. Wanneer die skool in 'n munisipale 

woonbuurt vir Swartes gelee was, moes die samestelling van die 

skoolkomitee dieselfde wees soos dit hierbo beskryf is, be= 

halwe vir die verteenwoordiger wat deur die Stamraad of Hoof= 

164) SUID-AFRIKA (Republiek). Verslag van die Kommissie van 
Ondersoek na aangeleenthede van Suidwes-Afrika 1962-1963, 
p. 246. 
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mat 1 iJE~noem mous wot-cl .. !lie lH~lrc_,:,kc rnllni sipal i teit of stadsraa<1 

kun in di~ geval h verteenwoordiger henuLm. Bogenoernde voor= 

st.e1lce 
165) 

van die l<onn11issie Vdn 1958 i:3 c~anvaar en volgens Wet 

is Lepua1 dat <c>lktc> individttcle <J<c'lllecc;n~;kapskoo] vanaf 1960 ·n 

skoo1kouLitee sou I.e v•at uit di<e ouerg<~meenskap van die skoal 

saamgesLel sou word. Die skooJ komi t<:(> moes soos volq saamge= 

stel word: 

twee verteenwoor-cli qers ui t die gemeenteJ ede van die kerk 

waaraan die skoul voorheen behoort het; 

drie veL teenwoordigers ui t. die ouerqemeenskap; 

een lid Wdt benoem sou word dE:,ur die stadsraar1 na gelang 

van die liyqin9 van die_• skooJ; en 

een lid wat deur die Direkleur van Onderwys benoem sou word. 

Die qc~kose ledce rnuccs nit cie q<.,leclere die voorsitter benoem. 

llieniie stelsel Vdn ouerrlec:dna1ne deur middel van skoolkomitees 

I·JctS nog :o;teerls in wer·kinq in 19'i'5. 

4.3.3.7.4.:1. Funkr;i_ps v.m ciie skoolkomitees 
-------~----

n.ie b,_>lan:Jri kste tnnks.i es van skool kcrni tees was om: 

S<•kG bet:rL>ffenclc' die welsyn va11 bulle onderskeie skole onder 

die aandag V<lll die hetrokke :.;koolraad te brinq; 

te sory vjr di(~ instancihc,udjrl<J van die skoolgeboue; 

huisvesting u~ bied aan die onderwysers; 

lu 

orn 

lot op die 0edrag van rlio onderwyspersoneel; 

skoolfondsr' t_e adrnin.ist_,·eer. 
1661 

en 

165) SUlD\-JE:;-/,!·'1-< I K/\ (Adm1n.ist.rasi p). Offisielc koercmt. (G.K. 

b3) van 1964, reg. ). (1) (a), (iii), (v). 
Vql. ook BAHNARD, s.s. ye:r:_<Jelykende Opvoedkuncle vir on= 
der_wy£:stud>->nle, p. 101. 

](i6) SUID-i'\PRTKI\ (Eepubliek). Vc'_!'sl,:?..'l_~n die_Kommissie van 
Onder so•,k ru <"rlli'Jf' l ,_,etJ_~ecle _y~n Suidwes -Afr-ika 196::?- 1 963_. 
pp. UO-l/ I. 
Vyl. ouk S:Jill\·JI:S-1\FRJKl\ (Admirdstrasie). Departemeny 
Vall Onder\Vys. f\h-~I~~~dllr~van O_D_rlel·wysbeleid 1960, p. 32 .. 
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Skoolkomitees het meestal in ·n adviserende hoedanigheicl opge= 

tree. 

4.3.4 Die beheer oor Kleurlingonderwys 

4.3.4.1 Inleiding 

Tot en met die oorname van Suidwes-Afrika deur die Uniemagte in 

1915 was die Rynse en die Rooms-Katolieke Sendingqenootskappe 

die vernaamste instellings wat hulle met die onderwys van die 

Kleurlinge bemoei het. Nie een van die sendinggenootskappe het 

voor 1915 afsonderlike skole vir Kleur1inge gehad nie. Waar 

daar Kleurlingkinders in n skoolomgewing was, is hullc in die 

sko1e van Sw~rtes geakkommodeer. 

Gedurende die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en daarna het 

groot getalle Kleurlinge vanaf die Unie van Suid-Afrika (tans 

die Republiek van Suid-Afrika) na Suidwes-Afrika as spoorweg= 

werkers verhuis. Dit het spoedig nodig geword om vertoe te 

rig om aparte Kleurlingskole te stig. Die onderwysers in die 

Kleurlingskole was meestal Blanke Anglikaanse geestelikes en 

Kleurlingonderwysers uit Suid-Afrika. 

Kleurlingskole in Suidwes-Afrika kon in daardie jare in twee 

kategoriee ingedeel word, naamlik regeringskole en sendingsko= 

le. Die beheer oor regeringskole het by die Direkteur van On= 

derwys of n bestuurder wat deur die Direkteur van Onderwys aan= 

gestel is, berus. Dieselfde regulasies en voorskrifte wat van 

toepassing was op die beheer oor Swart oncierwys (kyk 4.3.3) was 

tot aan die einde van 1968, toe Swart en Kleurlingonderwys oor= 

geplaas is na eie Departemente in die Republiek van Suid-Afrika, 

ook van toepassing op Kleurlingonderwys. 
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Uic:o Kumndssie vdn 19~:i8 
J ((/) ' 

:tet voorqeste1 dat, die Administra= 

sie van ~_;uidwes-Afrik.-; tot die,sc.dfc.le m.:~le clS in die geval van 

Blanke orl(ierwys verar1twoordeJ ikt1~i_d moPs aanvaitr vir die val= 

primGre, junior st...:kondere en 

on dE.~ rwysf='r~__;oplr::!i ding; vakupleiding (i!F 

sluitenclc• opleidin<J in l.dndbou 2n lluishoucikunde); volwasse 

under\vys en '.:uortsett ingskldsse .. Volgens die Kornmissie moes 

die o,,pEn lc;men i van Oncle?rwys ook verdnt.woordel ikheid aanvau r 

vir voor,>koolse onden·rys, n.1amlik kleuter- en bf_•waarskole. oi· 

was vercler nood::;aak l i k dal d.ie Departement van Onderwys aandag 

skenk aa11 die ver:skillencle riqtings vir naskoolse opleiding, 

byvo0rbeeld vi~ v<~rplee<JSb'rs en hospiL~alpersoneel, gesond= 

l1eidsbeamptes, rnt:-:.di8Sf' ass i sten te: g(-~regsdi er.~aars en a an enige 

andfer opJeidiny van 'n t e(jniese aard. 

4.3.4.2 _lllerand~·[·inq" in diP belv•er_ van Klellrlin9onderwys 

~let die -,,en>kyn i ll<J van die Wys i-'l!:_r:!.'l~wet op Sposi ale skol e, l94E 

van l95c;), tr<Jt versk<-e.ie ondcrwysinst.ellinqs ond~~r die beheer 

van die Pepart.ement van Kleurl.i ngsake van die destydse Unie 

Vdll Suid-llfrik.:l gekom. Di<~ Konani. s:o ie van 1958 het voorgesle l 

ddt Kleurlingo;LIIclente van S"idwes--?\frika gPbruik mank van di.:, 

inri<jtinyc;. 
ICC) 

Met. vc,rwys1nq lld ciie beheerslelsel het die 

!(omrnissi e viln l <J58 soos vol CJ qe:3kTyf: "Uit hoofde van die 

hi st. or i~..:~;e ontv.Jil--... ke1 ings Lf-~nd(~n:-3 i 11 verbancl met_ K leur l. ingonder:::= 

wys in Snidwos--Afrika aso0k die algemene ontwikkelingspeil van 

J G I) 

16<3) 

20G 

SUlD\~E~;-1\FP!K,'I (Administ:t·asie). Versl3q van die Kulllrn.is= 

sic~ v(~=.r·s~~~_!~~-~~--Bl ~i2~-~onc1et·'!_!E j n Suidwf~s-Af=_; 

E_i_kd, dl. 11, jjp. 45-cHJ. 

:021.:2. , p . l 2 • 



die Kleurlinge van Suidwes-Afrika, die else van die moderne om= 

standighede, die pedagogiese beginsels wat op d.ie spel is, ter 

willa van uniformiteit van beheer en om die skoolwcse organies 

in te skakel met die ouer-gemeenskap om as h lewende en krag= 

tige orgaan van die ouer-gemeenskap te dien, wil die Kommissie 

aanbeveel dat die huidige dubbelslagtige stelsel omskep word 
169) 

tot h uniforme stelsel van Burgerskole." 

~n bogenoemde stelsel te implementeer kon d.ie organisasiestruk= 

tuur van die Departement van Onderwys van Suidwes-Afrika groten= 

deels onveranderd bly. Volgens die Kommissie van 1958 moes ·n 

inspekteur aangewys word op grand van "sy ervaring en besondere 

belangstelling in Kleurling-aangeleenthede" sodat hy hom spe= 

siaal kon toele op Kleurlingonderwys in Suidwes-Afrika. flier= 

die inspekteur kon lid van die Blanke inspektoraat bly en 

steeds behulpsaam wees by Blanke onderwys. Hy kon oak sy kol= 

legas koopteer om die Rehobothse Hoerskool te inspekteer. Daar 

moes oak 'n Kleurlingsubinspekteur uit. die geledere van die 
170) 

Kleurlingonderwysers aangestel word. 

Die Kommissie van 1958 het aanbeveel dat 'n Adviesraad vir Kleur= 

1ingonderwys in die 1ewe geroep word. Hierdie Raad sou bestaan 

uit die Inspekteur van Kleur1ingonderwys as die voorsitter en 

drie lede uit die sendinggenootskappe wat die sko1e beheer het. 

Die Adviesraad moes die Departement van Onderwys van adv.ies be= 

dien in a11e sake'rakende Kleurlingonderwys. Die Komm] ssie het di t 

duide1ik geste1 dat d.ie sendinggenootskappe wat nie die beheer 

van hulle skole aan die staat oorhandig het nie, staatsonder= 

169) lbid., p. A2. 
170) J.oc. cj t. 
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strwni ng sou verheur en dat dtu;(larli ge skole steens onderhewig 

sou w<oes uan staatstoesig soos byvoor-beeld ten opsigte van sil 
I 71) 

labuss•~ en ondE,rwysp<~i.l. 

D.ie Kormnissie van J95B het how som; volg oor die voorgestelde 

wysJt).in<J in die Leheer c.:·or Klc:u.rlinqonderwys uitgespreek: "Di 

beteken handhawinq en uitbouing van hul identiteit in harmonie 

met die van ander bevulking,;groepe. Ook aan hulle korn toe sel 

st<1nfliqhe1d op bulle g<"bied van taal, kultuur, rnaatskappy, eko 

nomie en go(h.;d L(:rlS." 
Lnl 

Oor die rnoontlik" i.nskakel ing van Kleurl.inqonderwys by die De= 

pC!rterncmt van KJeurlingsake van die Unie van Suid-Afrika was 

die Kommiss.ie van 19513 oortui g daarvan dat~ die bestaande Depar 

ternent van Kleurl ing~;ake die aanqew("Se Departement sou wees om 

rli~ sadk le hanteer. Dil sou vir die onderwys van die Kleur= 

linge van Suidwes-Afrika die beste we~:s indien die onderwys ge 

hanteer word deur 'n Departement wat strewe na die algemene wel 

syn van flie Kleurlinge. lndien danr tot so ·n stap oorgegaan 

sou word, was daar volyens die Kurnmissie die volgende voorbe"' 

houde: 

Daar moes ·n volwaardige onde.nvysafdeli ng gestig vJord wat 

moes bestaan ui t deokundige onderwysmanne wat ten volle op 

boogte v1as met bc:trekkinq tot J<Jeur1ingonderwys. 

Dcwr moes pari lei t met Blanke onde>::wys gehandhaaf word. 

D.i"! bePkoui.ng daL Kleurlinqe ·n lx:llangr.ike en integrale bA= 

volkingsgroep in die qemeenskaplike huishouding moes wees, 

ntoE,s gehandhaa f word. 

171) 1bid., p. B5. 
172) lbid., p. 47. 
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Suidwes-Afrikase Kleurlinge moes beskou word as h integrale 

deel van die Kleurlinge van die Unie van Suid-Afrika. 

Die Kleurlinge moes beskou word as h "aanhangsel" van die 

Blankedom en die Blankes moes in 'n posisie van voogdyskap 

oor hulle otaan. 

Die handhawing en uitbouing van die volksidentiteit van die 

Kleurlinge moes gehandhaaf word. 

Daar moes doelgerig daarna gestrewe word om die ontwikke= 

ling van die Kleurlinge op die hoogs moontlike peil te laat 

geskied. 

Die Kleurlinge E;e ontwikkeling moes in aansluiting by en in 

harmonie met di~ van die Blankes geskied. 

Deur 'n vaste beleid moes soveel moontlik Kleurlinge in die 

voorgestelde afdeling van die Kleurlingonderwys in diens 

geneem word sodat bulle tot die hoogste peste bevorder kon 

word. 
173

) 

Indien die inskakeling van die Kleurlinge van Suidwes-Afrika 

by die destydse Departement van Kleurlingsake van die Unie van 

Suid-Afrika kon plaasvind, sou dit onder andere die volgende 

voordele vir die Kleurlinge van Suidwes-Afrika inhou: 

* 

* 

* 

Bulle sou ingeskakel word by die Kleurlinqe van die Unie 

van Suid-Afrika. 

Die onderwys aan die Kleurlinge sou onder h departement 

ressorteer \vat di t as sy besondere opdrag gehad het om ten 

beste om te sien na die belange en welsyn van die Kleur= 

linge. 

Dit sou beteken dat onderwys aan die Kleurlinge onder 'n 

departement ressorteer wat kon skakel. met ander staatsde= 

173) Ibid., pp. 54-55 en 94. 
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* 

partement,-c. 

Deur loi.enlie skdkc~ling op departemenl~ele vJak sou dit moont= 

lik wees dat die ont\vikkel ing van die Kleurlinge parallel 

met di.;, Vdll die Blankes kon plaasvind. ;aeurlingonderwy"' 

sen> kc'll hieniE!IIr tot di hoogste poste in Kleurlingonder= 

wys bevocder word. 

* Daar. sou ·n q<"voel van se I fstandiqhfdd en eie waarde by die 

KleurJ inge hestaan as bulle 'n eie departement bet. 

Volqens die 
174 ) is a1 die 

bogenoE<mde voorstelle van die KommissiE! van 1958 insake die be= 

hner oor onderwys saamgev.:.Jt in die nuwe beleid van die Departe= 

ment van Onderwys in Suidw(,s-Afri ka. 

Cmdal. i< leur l ingonderwys Vdll Suirlwes-Afrikii vanaf 1969 nie lang= 

<!I onder dit: lldmlnistrasie van die Departement van Onderwys van 

Su idw.::;s -Af r tka ge.n..:s~;or tePr het nH"1 waar wel onder die dest yd= 

se Depart:emc~nt van Kl eurl i ngsak<.' van die Republiek van Suid

Alcika, is dit nodi.g om di<' l.e:>•2r te ori.enU:!er ten opsigte van 

die- behc,~r oor die suh-ond,:cn·:ysstel sel vir t:leurlinge van die 

4.3.4.3 

r,frika ( iw.;ltdlcnde f>uid\vet;-l\(rika S(•cert J969) 
------··-· 

KJeurlin<Jonderwys hc>t. in C:)ujd-Afrika tot in 1963 onder die ver= 

Jn 1963 is die Wet op 

(Wet 47 van 1~63) aangeneem wa~r= 

d(c!Ur idle Y.leurlill'JCH~<k>rwys onder d.ie destydse Dcpartement van 

Kl eurl ingsake ge>pl.ads is. lli,~rdie DqJdrte>ment is in 1'158 g<;= 

174) Sll.lDWES-f,f·'RIKA (!H]ministrasi e). i'!<;mor·andum van •)nc!er'::::Y'§.= 
p. 24. 
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stig en sou alle K1eur1ingsake hanteer. 'n Aparte afdeling vir 

onderwys is in hierdie Departement geskep. 

In 1964 is die Onderwysraad vir Kleurlinge in die 1ewe geroep. 

Die 1ede was alma1 uit die K1eur1inggemeenskap verkies. Die 

funksie van die Raad was onder meer om die Minister te advi= 

seer oor a11e sake rakende die onderwys van Kleur1incJe. 

In 1968 het die Wet op die 

1968 (Wet 52 van 1968) op die wetboek verskyn. Volgens hierdie 

Wet is n Verteenwoordigende Kleurlinqraad bestaande uit 40 ge= 
. 1'75) 

kose 1ede en 20 benoemde 1ede lflqeste1. Die 1ede moes ui t 

a1 vier die provinsies van Suid-Afrika gekies of benoem word. 

Die sake waaroor die Verteenwoordi.gende Kleurlingraad verant= 

woordelikheid gehad het, was onder andere finansies, plaaslike 

regering, we1syn en pensioene, 1andbou en onderwys. 

Die Verteenwoordigende Kleurlingraad kon wette maak insake bo= 

genoemde aangeleenthede mits die wette nie in stryd was met be= 

staande 1andswette nie. A11e wette wat deur die Verteenwoordi= 

gende Kleurlingraad aangeneem is, is deur die Minister van 

Kleurling-, Rehoboth- en Nama-aangeleenthede aan die Staatspre= 

sident van die Hr''[mbliek van Suid-Afrika vo01·gelEL Jndien 

hierdie wette die goedkeuring van die Staatspresident weggedra 

175) Vir Suidwes-Afrika was daar ook n K1eurlingraad met 11 
aangeste1de 1ede, 
BARNARD, S.S. 

p. 90. Die funksie van die Raad was om die 'li.ni s'~ 
tPr te staan met raad insake ekonomiese, maatskap= 
like, opvoedkundige en ku1turele belange van die Kleur= 
linge in Suidwes-Afrika. SUIDWI'~S-AF'IUKA (Administrasie). 
Ordonnansie 34 van 1961. 

211 



het, is dit deur Goev1ermenLskennisgewing afgekondiq en het dit 

' 176) 
dan op <LIe wetboek verskyn. 

Die Deepartemenl Vdn Kleur1irHJSake ilet, inqevoLqe die bepalings 

van clie 

(Wc't 2r) Villi !91')9) alle aa11geleenthede in Suidwes-Afri= 

ka rakendc KJeurlinge, lede von die Rehoboth-Basterqemeenskap 

en die Namas1 np l 1\pr.i l 1969 van die Administrasie van Suidv:es

Afrika oorseneern. Die aanqc;],,enth<~de beh<0ls onder andere on= 

dm_-wys, wcd.sy11Sd ienstP en ekonondese ontwikkeling van die Kleur= 

l.inqe. Op 30 .Junic 1969 !Jet die Departemenl van Kleurlingsake 

van die Hepubliek van Suid-Afrika op<Jehou om te bestaan en is 

die nmv<" d.~pdrLement na 1 .Julie 1969 die Departernent van Kleur= 

l ingbutrekkill<JC en H<;hoboth-a<>ngeleenthede genoem. Hierdie be= 

naminq is in 1'174 qewysiq na die Departement van Kleurling-, 

Rehoboth en N<~mal!etrekkinqe. Die Departernent het die aatlCJe= 

l•"entlwd<? rc1kende KJeurlill(Je, ledc van die Rehoboth--nasters en 

die Nctn~<Jr~ <Jc>hilnteer: em het op<J<~trc,? as skakel tussen die des= 

tydse V<ert,,pnwoon]igende K1eurl.i.tv]raad, die Suid-Afr ikaanse re= 

r1cr j ng en amler owerlH" i dsi rH3tansies. Op 1 .Januar ie 1969 is ·n 

strcekkantoor in Windhoek geopen met h diensstaat van 93 pos= 

te. 
1T7) 

Di<' \vet o.r:_ Onderwys vir Kh!in·Jingc in SuicJ\,Ies-Afrika, 19?2 

(Wet 63 van ]Y72), die 

(Wet 86 van 1972) wat in 1972 

deur die ParlemcnL van die Rcpuh1iek van Suid-Afrika aange= 

neem is, hut op .1 aarmarie 1974 in werking <JGLree. Regula= 

176) 
177) 
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BEHR, £ .. £'.·cit., pp. 209-210. 
SUI D-/\F'!U KA ( RepubLLek). Departement van Kleur l ingbe= 
trekkinqe t:n Rehoboth-aangeleonthede. VerbJag 1969-197Q. 
p. 21. Kyk ook or<JiHlO<Jram 4.1, p. 155. 



sies wat kragtens hierdie Wette uitgE}Vaardig is, het ook op 
178) 

dieselfde daa in werking getree. 

Volgens die bogenoemde wette wat betrekking op die drie ge= 

kleurde bevolkingsgroepe gehad het, is hierdie bevolkingsgroe= 

pe onder die Departement van Kleurlingbetrekkinqe ~em Rehoboth

aangeleenthede (later Departement van Kleurling-, Rehoboth- en 

Namabetrekkinge) qeplaas. Die drie wette het volledig voor= 

siening gemaak vir die beheer oor onderwys vir die Namas, die 

K1eur1inge en die Rehoboth-Basters asook vir aange1eenthede 

wat met die onderwys gemoeid was. Die regulasies in die ge= 

noemde wette het vir al drie die bevolkingsqroepe grotendeels 

ooreengestem. 

In 1974 is die Kleurlingraad vir Suidwes-Afrika ontbind en ge= 

durende die eerste algemene verkiesing vir Kleurlinge van 

Suidwes-Afrika op 30 September 1974, is ses persone verkies 

tot die nuwe Ve1::kose K1eur 1 ingraad vir Suidwes-Afrika. Die 

Staatspresident het vyf persone genomineer om in die Raad te 

dien. Die Raad se funksies is uiteengesit in die Ordonnan= 

sie 
179

) eu het onder meer bepaal dat die Raad die Minister 

sal adviseer en aanbevelings maak insake onderwys en kulturele 

belange. 

Die beheerstruktuur van Kleurlingonderwys in 1975 word in or'

ganogram 4.8 voorgestel. 

178) SUID-AFRIKA (Republiek). van Kleurlingbe= 

179) 
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l'TCJa) 
DIE DE!JEERS'l'WJK'rUUR VIR KLE!JRLI NGONOERWYS 197 5 

~
dmi:Str~~-=-:dn Kleur 
ingaangelt:enlhede 

loot k<..tntonr: Kctapslad ----r 
--·---·-----------J_ 

•,-.t-.-d-t_.s_k_o:j Jstre:kkantor~-~ 

l•riru~re (aile stan• 
dunls en actU[>ilS"" 

singsklassc) 

uuCruknot t 11kadu=< 

IIH€H, hcHldPlf3 1 

hnishoodkun~Je) 

'I\:qn i t;ta~ ( vak lOt!!""" 
Pt·lrnt;>t.e 

liny oplelding) 
Kol h•qe-s vi1:· C.e"" Sf!kond5re 
von:hn <ie Teqn 1 t:se 
OndHtwys UtJtOC['~S 

{Jnd~r·wysersopl ei"" 
di nqskot legt~s 
((.POS, l'O.S e11 l)UD) 

Ond~rwyDersoplci= 

d i H<-.J£•kol o ( t.POS) 

Kindurwetsknln (ver"" 
bHt~!t ingnkol•:. in-= 
dttstrie~Je 5kole) 

Oplt:>id.lngoentrnm vir 
see lui 
opteid.i nrJ:;entnun vir 
antbaqum.-tnt~e 

[Jeel tyd!::1e kL:;sse 
{pr imEn~, sekon"" 
d€r.e, beroops) 

K1Jl tunr t'n (tnt..:
Sf•iHtri i li<.J (bOll Bt 1 

drama, musiek en 
kunnt •i.;mesvf!r'*"" 
ni<;)lWJSt )t:">I.HJOr""' 

gdnisasiea en 
spot t) 

1'/'lct) BEliR, op. cit., p. 213. 
Vgl. ook BARNARD, 

p. 
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DHpartement van 
Kleurling-, Reho• 
both- en Ndma-aan 
ge.leenthede 

Oniversiteit van 
Vles-Kaapland 
( Hoi:ir onderwys) 

Kramme Rhoe 
( teqniese boer= 
dery} 

fJre-pd_mer 

Primen~ {sub. st. 
A - st. 5) 

Opleidingskole 
( St1kond€r en on= 
derwysersoplei= 
<ling) 

Btnor>pskol e 
{tegnies, hdndels, · 
hui.svlyt:) 

Voort setU ngs= 
klaase 

SpasiL~le skole 
(dawes, blindes, 
epi 1 epti c i en se., 
rebraal verldn~es) 

Opleidingsentrum 
Kloutet"Skoolon= 
d~;;rwyseresse 



4.3.4.4 

4.3.4.4.1 Die ro1 van die kerk- en sendinggenootskappe in 

die plaaslike onderwysbeheer 

Direk na die oorname van die land deur die Unie van Suid-

Afrika in 1'H5 het daar geen noemenswaardige veranderinge op 

die gebied van plaaslike beheer oor die onderwys plaasgevind 

nie. Die plaaslike beheer is op daardie stadium bevredigend 

uitgeoefen deur die organiseerders of bestuurders van ;3kole. 

Die plaaslike beheer vir kleutersko1e is net soos dit die ge• 

val was met die Swart skole in die hande van die verskillende 

sendinggenootskappe gelaat. Daar is nie in die Proklamasie 

van 1926 voorsiening gemaak vir plaaslike beheer vir Kleur= 

lingskole nie. Verskeie instansies is deur die Kommissie van 

1958 genader vir kritiek oor die stelsel van p1aaslike beheer. 

Die belangrikste punte van kritiek kan soos volg opgesom word: 

Die algemene gevoel was dat die tyd aangebreek het vir 'n 

uniforme stelsel van beheer, sodat die ouers ·n grater aan= 

dee1 in die skoolwese kon h~ ten einde die skoolwese nouer 

in te skakel by die gemeenskapslewe van die Kleurlinge. 

Die Basterraad was van mening dat staatskol<'! "voordelig" 

vir hulle sou wees veral wanneer di~ Raad 'n regmatige scg= 
180) 

genskap in die onderwys verkry. 

Die verskillende kerke en sendinggenootskappe, behalw.o die 

Rooms-Katolieke Kerk, was ten gunste van die algernene oor= 

name van die skole deur die staat. Hulle was ook ten gun= 

st.e van staatsbeheer solank die godsdienstige karakter van 
181) 

die onderwys nie aangetas word nie. 

180) 

181) 
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Die plactslik<-' bell.,er oor erk<enrle Kleudingskole het tot in 1958 

by die ket·k, di<~ ,,,_,ndinqgenootskap of die persoon wat vir die 

stiCjtinq van d·ie skool verantwoordelik was, berus. By elke 

goFXl•Jekeurde send i ncJskool was rlaar 'n bestuurder wat deur die 

Direkteur van Ondc·rwys aan<Jeste1 is. Die Direkteur het oor die 

rncty beski k om 'n ander b,_,stuurder te henoem indien die reeds 

aanyestel de b"stuunler nic; sy pl iqte tot bevrediqi ng van di<-e 

Di nektettr uilgevo•·r llet n.ie. 
l82) 

Scllut.t~·' lll
3

) het in l 942 np die vol qende tekortkominge in die 

pJ da~;] i kc beheer·stelsPJ qewys: daar was geen spesial.isering 

in die veld van Kleurlillqc,ttdt'rvJys nic•; inspckteurs wat die 

Kleurlinge se leefwyse, idectl~ en vradgstukke geken en ver; 

sta<•n !Jet, "'cts <JrotcndePls oclrokke by die onderwys vdn die 

onder· volk~;groepe; c,n daa;· \vas nie die persoonl ike inti erne ken; 

rdt; wat fll)diq \vcts vir clie sukses Vctn 'n plaaslike behe<,rstelsel 

nie, 

'l'c:n spyle Villi clie '!<Wit' wc"--k \vut die kerke en sendi.nggenoot= 

skappe yedoen lrc't vir die orHk.>t·wys, veral ten opsigte van die 

f inansiele bydrrl•"-'• wa:ci daar b!•pad ld·~ tekortkomin<JS ten opsig= 

te Vdll rlie plaa~;likc' hc~lle..or oor dice ond<'rwys. Daar was byvoor= 

b'""' ld 'n grooL rn •. d-.e Vdrt venl<c!c:l de be !Jeer oor die onderwys vnn"<'ee 

die Vl!rsk~>iciunlwid kt~rk- err ~3endi.rHJ<Jroepe. Dit het wedy\Vering 

tuss<'n di <:: vc.>rGk i ll ende ker kg roep" veroorsiiak en verwarr ing in 

ct i e ondenvys gr.,·:kc:p. IJi e hetrokke kerke kon vanwee tekort aan 

gcdd ])(,c;w,-tarlik dico sl:ool van d.ie noodsaaklike benodigdhede 

voorsi•.>n en di '' "'''Kiel in')e mel~ hulle ve le ander pl.igte !tel ni e 

g•mneg ty< 1 <J•;h<·rd orn di" sko l <> op cl i.e korrek te wyse te helteer 

lH2) 
1fl3) 
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nie. As gevolg van skoolwerksaamhede het die sendelinge hulle 

werklike pligte, naamlik om sendingwerk te doen, verwadrloos. 

Die gespesialiseerde kennis, wat nodig was vir onderwy~ het by 

diegene wat die sendingskole moes beheer, ontbreek1 omdat <lie 

meeste van die helpt'1rs in die skole onopgeleide rekrut.e \vas. 

Een van die ernstigste beheerprobleme was dat die ond<,,rwysers 

se salarisse deur die staat betaal is terwyl die onderwysers in 

diens van die kerke was. Die onderwysers se lojaliteit was dus 

verdeeld. 
184

) 

4.3.4.4.2.1 

Die Suidwes-Afrika Kleurl inqonderwysersvereniging ( St-JAKOV) wou 

nle he dat skoolrade ingestel word nie omdat die onergemeenskap= 

pe nie opgewasse was om te help met die beheer vnn skole nie. 

Die SWAKOV het egter toegegee dat koshuise komitees rnoet> he, 

omdat die koshuise in 'n sekere mate die plek van die ouerhuise 
185) 

ingeneem het. 

Die Kommissie van 1958 het aanbeveel dat plaaslike gemeenskappe 

'n grater aandeel moes neern in die onderwys. Die Odendaalkommis= 

sie het laterbevind dat daar goeie vordering gemaak is deur die 

Bruin vo1kS<Jroepe. llierdie vordering op die onclerwysgebied kon 

volgens die Odendaalkomrnissie grotendee1s toegeskryf v1ord aan 

di8 groter aandeel wat die plaaslike gemeenskappe geneem het in 

die onderwys. Die instelling van skoolkomitees er• skoolrade en 

waarvan die lede gekies is deur die ouers, het die belangstel= 

184) 
185) 

, pp. 42-43. 
SUIDWE:S~AFRIKA (Administrasie). Verslag van dit~ Kornrnis= 
sie van Ondersook na Nie-Blanke onderwys in Suidwes~ 
Afrika, dl. II, p. 33. 
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1 iny <J<eprikkel. 
HJ6) 

Die sli1at hel na l95B groter verdntwuordelikheid aanvaar aan= 

q<~and(e die vc~rskcJffinq Vdll c;kuolcJ!cholle, skooluitrusting en be= 

t(~r ll 1 ensvoor V.'dd rdAs vir on de rwysers. flit IIr-'t ·nverbeterinq van 

Die Odendaal= 

di•_, uit<;ondc,rinq van die Boc,sttt,"tllS, op dc1ardie tyclstip ·n stadium 

Vdn outwikkel in<J hereik h<ot W<larvolqens ·n grater mate van vee= 

tc,enwoordiyirl<J r-•n VL'rantvJoorclEd ikileid vir die onderwys aan hul= 
l fl7) 

Je t')'~~qewys kon \\lOr-d. 

f,s gevoJg Vdll die progressi.cl"'-' onlwikkeling op die pad na self= 

bestuur vir die vo,rs~illende volksgroepe het dit noodsaaklik 

Cj(e\-Jord da t ook onderwy!3c~anqe Lcoenthed<" in 'n veel _grater mate a an 

die VPrskillc,nd,o hoof-etniese volks<Jroepe oorqedra moes word. 

Die Kumndssi" Vdll 1')6;> hL•t dadt~om vo<Jrqestel dat: 

CL1dr sondPr versuim vuort'CJ<'lJdan 1/orcl met die instelling van 

<Jet'leen,::;katlskole vir Vleurlinye om sodoende die onderskeie 

q.cmc:erl.~kC!p{x' rieur skc•(Jlr·acle en skoolkoml tees 'n grater aan= 

deL!l. in die onderwy!; Vdll hulle kind,~rs te (_Jee; 

dire· L>estuursm~"rlwric' van di_c_, verskillende volks(_Jroepe direk 

wy;;dienstc; en 

dil.dr voltloen<lt-~ voorsit-~ning fJt·nJddk word vir die bevordering 
188) 

van qocl:.;cJienc;ondL,rriq by <Jemeenskapskole. 

lll6) SUTD-_to,FIUKA (Hep<Jbl iek). Verslag van die Kommissie van 
Ond,,~umek nd aanr,,,J.eenthcede van Suldwes-Afrika 1962-1963, 
p. 2':6. 

] 8'/) f.<>C • C l l • ------
Hlll ) Loc. c i t • ------

2ln 



4.3.4.4.2.2 

Om di.e ouers by die onderwys te betrek het die Kommissie van 

1958 aanbeveel dat n skoolraad in die lewe geroep word in die 

Rehoboth-Gebiet sowel as in elke ander distrik waar daar vol= 

doende skole is. Die skoolrade moes soos volg saamgest.el word: 

een lid moes deur die Departement van Onderwys, en twee lededeur 

die Basterraad of munisipaliteit benoem word, terwyl vier lede 

deur n vergadering van skoolkomitees gekies moes word. 
189

) 

4.3.4.4.2.3 Die funksies van die skoolrade 

Die skoolrade moes in samewerking met hulle onderskeie skoal= 

komitees die funksies vervul wat voorheen deur die sendingge= 

nootskappe en kerke vervul is. Die skoolrade was verantwoorde= 

lik vir die aanstelling en afdanking van onderwysers onderhewig 

aan die goed- of afkeuring van die Departement. Die skoolrade 

was oak verantwoordelik vir die betaling van onderwysers se sa= 

larisse en die behartiging van onderwysbelange en van onder= 
190) 

wyssake in hulle onderskeie gebiede. Om hierdie funksies 

te verrig, moes elke skoolraad n eie kantoor he met n sekreta= 

ris wat deur die Departement besoldig moes word. 
191) 

4.3.4.4.3.1 

Die Kommissie van 1958 het aanbeveel dat daar vir elke Kleur= 

lingskool 'n skoal komi tee bestaande ui t sewe lede deur die 

189) 

190) 
191) 

dl. II, pp. 8 
Ibid., p. 84. 
SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). 
wysbeleid 1964, p. 7. 

MemoLandum van Onder= 
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ouergemeenskap gekies moes word. 

Wanneer gemeenskapsbeheer verlang was, sou su1ke skole bekend 

wees as "Burgerskole" en sou die gemeenskappe verantwoordelik 

wees vir die daarstelling van die nodige geboue. Die skole 

sou dan elk n skoolkomitee hg bestaande uit sewe lede, met se= 
197.) 

kere magte en funksies. 

Volgens die wette wat betrekking gehad het op Kleurlinge, Re= 

193) . . . k . k 1 hoboth-Basters en Namas 1s voors1en1ng gemaa v1r s oo = 

komitees vir staatskole en staatsondersteunde skole. Skoal= 

komitees het bestaan uit vyf of sewe lede wat deur die ouers 

op n ouervergadering gekies is. By staatsondersteunde skole 

is twee van die lede deur die kerkowerheid wat vir die skoal 

verantwoordelik was, verkies. Laasgenoemde twee lede het on= 

derskeidelik opgetree as voorsitter en ondervoorsitter. Dir~ 

skoolhoof moes optree as sekretaris. Indien die ouers nie 

komiteelede verkies het nie kon die Minister die lede aanstel. 

Die ampstermyn van skoolkomitees was drie jaar en minstens 

vier ouers van leerlinge moes in die raad dien. 
194

) 

In die geval van Rehoboth moes twee van die skoolkomiteelede 

deur die Basterraad aangestel word en een lid deur die On= 

derwysdepartement. In die geval van stedelike gemeenskappe 

moes twee komiteelede deur die dorpsowerhede en een lid deur 

192) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Memorandum van Onder= 
wysbeleid 1960, pp. 23-24. 

193) SUID-AFRIKA (Republiek). Wet 63 van 1972, Wet 85 van 
1972 en Wet 86 van 1972. 

194) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Verslag van die Kommis= 
sie van Ondersoek na Nie-Blanke onderwys in Suidwes
Afrika, dl. II, pp. 83-84. 
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die Onderwysdepartement aangeste1 word. 195 ) 

4.3.4.4.3.2 Funksies van skoolkomitees 

Volgens die voorste1le van die Kommissie van 1958 moes skool= 

komitees sorg vir die oprigting en instandhouding van die 

skool- en ander geboue vir onderwysdoeleindes. 
196

) Die skool= 

komitees moes toesig hou oor die gedrag van die onderwysers en 

leerlinge en moes "sorg dra dat die Christelik-etnies religieu= 

se aspekte van die onderwys en opvoeding van bulle kinders nie 

skade 1y nie". Dit was dan ook die plig van skoolkomitees om 

skoolbywoning te kontro1eer en om tugmaatreels op onderwysers 
197) 

en kinders van toepassing te maak. 

Volgens Wet 63 van 1972, >'Jet 85 van 1972 en Wet 86 van 1972 198 ) 

sluit die funksies van skoolkomitees onder meer die volgende 

in: 

om aanbevelings te maak insake aanstellings van personeel; 

om ondersoek in te stel en verslae voor te le insake klag= 

tes van en aangaande personeel; 

om verslag te doen oor sake rakende d:ie welsyn van d:ie skool; 

om aandag te gee aan vertoe van ouers en verslag daaroor te 

doen; en 

om algemene toesig oor di£~ skoo1 ui t te oefen. 

195) 
196) 

Loc.cit. 
In die Rehoboth-Gebiet het die grond waarop die skoolge= 
boue gestaan het die eiendom van die Baster:volk gebly. 

197) SUIDI'I'ES-AFRIKA (Administrasie). 

198) 
en Hoofst.uk D. 
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4.4 SAMEVATTING 

Met die beleid van onderwysvoorsiening, naamlik om elke leer= 

J ing oi)LinwaJ toe• l:e rus or,1 E;y plek as volwassene in die same= 

le~Jing val t:e staan, was daar besowlere vordering gemaak in 

d1e tydperk 1920-1975. Da<n- is ook gepoog om voorsiening daar= 

voor te maak dat elke kind onderv1ys ontvang wat aangesluit het 

Ly sy kultuurmilieu. 

Die beleid wat nagestree[ is tot 1975 het bepaal dat die onder= 

wys 'n bree Christelike karctkter moes he, dat daar ouerseggen= 

skap in die ond.anvys moes wees en dat voorsieni ng gemaak moes 

v>ord vir ·n omv<Jttende onderwysdlens. 

Die vorm van b~~h<'er oor die onden<ys het gedurende die tydperk 

1920-1975 wysigings ondergaan. Die het tot in 

1915 met Tl minimum staatsinmenging die onderwys beheer. Teen 

1975 bet Blanke onderwys 'n stacttsb(;heerde stelsel geword. 

Selfs ~le enkele privaatskole wat in die land bestaan, het die 

Departementele voorskrifte en regulasies gevolg. 

Die plaaslike beheer oor die onderwys van die Blankes het aan 

die ouers n aandeel in die organisasie van die onderwys van 

hulle klnders gegee. lllerdie belangstelling het reeds sedert 

die Duitse tydperk erkenning vorkry in die onderwys in Suidwes

Afrika. Daar is :c;legs skoolkomi.tees in SuidvJes-Afrika en nie 

skoolrade nio. Die rede hiervoor is die yl verspreiding van 

skole oor· die grJbied. D"i'1 skoolkomitees word verkies deur die 

ouers en is Jus nie staalsliggame nie. 

Oor Sw:trt onderwys was daar in 1915 geen sentrale beheer nie. 

Spr,trale behcwr oor Swart ondenvys het eers begin met die on-'" 

riArwyswet.(jewirHJ in 1921. 'l'ot in 1968 het Swdrt onderwys in"' 

geskakel onder die De[xnternent ViHl Onderwys van Suidwes-Afrika 
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saam met die onderwys van die Blankes en van die Kleurlinge. 

Aan die begin van 1969 het Swart onderwys van Suidwes-Afrika 

ingeskakel by Swart onderwys van die Republiek vun Suid-Afrika. 

Verdere ontwikkelinqe het ook plaasgevind toe die selfreqeren= 

de Swart nasionale state self verantwoordelikheid aanvaar l1et 

vir die onderwys van bulle inwoners deur hulle eie Departemen= 

te van Onderwys en Kultuur. 

Die beheer oor Swart onderwys was dus op h gcdesentraliseerde 

streekbasis waar daar vir el ke streek 'n streekdirekteur was. 

Elke streek was vir inspeksies, plaas1ike beheer en administra= 

sie in h aantal inspeksiekringe ingedeel. 

Die beheer oor Kleur1ingonderwys is eers in 1921 bepaal deur 

onderwyswetgewing vir Suidwes-Afrika en is uitgeoefen deur die 

Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika tot aan die einde van 

1968. Vanaf 1969 het die onderwys van die Kleur1inge van Suid= 

was-Afrika onder die destydse Departement van Kleurlingsake van 

die Republiek van Suid-Afrika (tans die Departement van Binne= 

1andse Aangeleenthede) geressorteer. Ilierdie Departement han= 

teer die onderwys en we1synsdienste van die Kleurlinge van die 

Republiek van Suid-Afrika en van die Kleurlinge van Suidwes

Afrika, insluitende die Rehoboth-Basters en die Namas. Die 

Departement ressorteer direk onder die sentrale regering as 

hoogste wetgewende 1iqgaam. Die verteenwoordigende Kleurling= 

raad was tot in 1968 die hoogste wetgewende liggaam vir die 

K1eur1inge. Na 1969 het die destydse Minister van K1eurling= 

sake die administrasie van K1eurlinge oorgeneem. 

Plaaslike beheer vir Swartes en vir K]eurlinge het eers vee1 

later op die voorgrond getree. Die Kommissie van Ondersoek van 

1958 het voorgestel dat sendingskole omskep moes word in ge= 
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meenskatJskole. Dit l1t"t beteken dat die sendinggenootskappe hul'-' 

le skoJe moes oor•]ra aan die staat. Daar is toe verteenwoordi= 

<Jing aan di.e sendinggenootskapre op die skoolkomitees gegee. 

Di~ sLap het d le oners by die und<c,rwys van hulle kinders be trek. 

Vir elke groep skole ish skoolraad wal sekere funksies en plig= 

te moes nakDm in dje lewc geroep. Die plaaslike beheerliggame 

het slegs adminislratiewe beheer uilgeoefen. 

Om di.c; beleid van di<! onclerwys u.i.t te voer was dit noodsaaklik 

dat verskillende soorte skole in die onderwysstelsel voorsien 

rnoes vJurd .. In die volgc>nde hooL;Luk word di.e verskillende 

skoo1soor:Le lvdt voor 1975 bc1str)"ll het, bespreek. 
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