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H 0 0 F S T U K IV 

DIE OPRIGTING, INDELING EN INSTANDHOUDING 

VAN SKOLE EN KOLLEGES 

l. Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die geriewe wat deur die 

verskaffing van skole aangebied is, ondersoek. Al

hoewel die basiese voorsiening in die onderwyswetge

wing, afgesien van enkele toevoegings en geringe wy

sigings, onveranderd gebly het, moes daar van tyd tot 

tyd in die praktyk aanpassings na gelang van veranderde 

behoeftes en omstandighede gemaak word. 

Die basiese vereistes vir die stigting en voort

bestaan van verskillende soorte skole word ondersoek, 

asook die uitbreiding en ontwikkeling wat plaasgevind 

het. Dit is oak wenslik om die aandag by die voor

siening en instandhouding van skole en skoolgeboue te 

bepaal. 

Alhoewel dit nie die bedoeling is om die beleid 

van sentralisasie en desentralisasie in hierdie hoof

stuk prinsipieel te oorweeg nie, sal kortliks daarna 

verwys moet word vir saver dit die stigting en sluiting 

van skole geraak het. 

Die Onderwijs Proklamatie, 1921, het dit nie dui

del gestel nie, maar uit Artikel 29(1) van Onderwys 

Proklamasie, 1926, blyk dit dat die Administrateur oar 

die reg beskik het om skole op te rig of te stig. 

Omdat die stigting van •n nuwe skool aansienlike fi

nansiele implikasies meegebring het, was dit nood

saaklik dat die Administrateur die finale beheer 

hieroor sou he. 

2. Die indeli~g van skole 

a. Die kleuterskool 

In die onderwyswetgewing is geen voorsiening 

vir die voorskoolse kind gemaak nie. Hiervan mag eg

ter nie afgelei word dat daar nie ~ behoefte aan kleu

terskole bestaan het nie of dat dit e noodsaaklik 

was dat van owerheidswee aandag aan hierdie saak ge
gee sou word nie. 

Die feit/ •••• 
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Die fei t da t gedurende •n lang peri ode •n hoe per

sentasie van die skoolbevolking van Suidwes-Afrika in 

koshuise gehuisves was, het die bes dat die kind reeds 

te vroeg e ouerhuis verlaat, sterk laat posvat. Met 

die ontwikkeling van groat dorpe en die groeiende pro

bleem van die werkende moeder het die behoefte aan n 

goed georganiseerde kleuteronderwysstelsel egter sterk 

op die voorgrond getree. So groat het die behoefte 

geword dat stemme vir daadwerklike hulp van die ower

heid begin opgaan het. 

In 1934 is vertoe deur die Hoofbestuur van die 

Suidwes-Afrikaanse Onderwysersunie (S.W.A.O.U.) tot 

die Departement vir die instelling van goed toege

ruste kleuterskole gerig l). Hierdie versoek is in 

1949 herhaal en aangevul met die versoeke dat die De

partement valle verantwoordelikheid vir kleuteronder

wys moes aanvaar en die begins s van moedertaalonder

rig by sodanige kleuteropvoeding moes toepas, maar 

dat kleuteronderwys nie verpligtend gemaak moes word 

nie 2 ). AJhoewel die versoeke simpatiek ontvang is, 

is hulle telkens op grand van gebrek aan die nodige 

akkommodasie en die onvermoe om daarin te voorsien ter

wyl die bouprogram vir gewone ~kole oorlaai was, van 

die hand gewys. 

In sy jaarrapport het die Direkteur van Onderwys 

gemeld dat vertoe vir die oprigting van kleuterskole 

op dorpe met baie werkende moeders ontvang is. Klem 

is veral daarop gele dat sekere bestaande kleuter-

skole sektaries en kinders van n ander geloofs-

oortuiging bedoel was 3). 

Na aanleiding van n aansoek deur die Afrikaanse 

Christel ike Vrouevereniging (A. C. V. V. ) om •n subsi

die vir hulle kleuterskool te Keetmanshoop, het die 

Uitvoerende Komitee besluit om die opri~ting van 

kleuterskole in beginsel goed te keur 4 • Hierby 

het dit egter gebly totdat aan die Onderwyskommissie 

opdrag gegee is om die aangeleentheid verder te 
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l. E619: Memorandum van die Hoofbestuur, 1943. 

2. Id., Hoofbestuursbesluite, 24.9.1949. 

3·'"'- Jaarrapport, 1949, 15. 

4. U.K.-notule, 6.7.1950. Besluit 228 op Memo
randum Al79/l63, gedateer 5.6.1950. 
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ondersoek. 

Die Onderwyskommissie het vasgeste1 dat daar in 

Suidwes-Afrika teen die tweede he1fte van die vyfti

gerjare 14 k1eutersko1e met ~ tota1e inskrywing van 

484 k1euters was. Op twee of drie uitsonderings na 

was a1 die sko1e Duits en het ongeveer die he1fte aan 

kerkgenootskappe behoort. Die ander he1fte het bf 
aan indiwidue bf aan een of ander organisasie be
hoort 1 ). 

Die bestaansreg van k1eutersko1e is deur die 

Kommissie onderskryf, wat gevo1g1ik aanbevee1 het dat: 

(1) k1eutersko1e aan die inisiatief van 
p1aas1ike 1iggame oorge1aat word; 

(2) staatshu1p ver1een word aan 1iggame wat 
k1eutersko1e op ~ nie-winsgewende 
gronds1ag behartig, maar s1egs wanneer 
sodanige sko1e aan die vereistes van 
die Onderwysdepartement vo1doen; 

(3) a11e k1eutersko1e, of hu11e subsidies 
ontvang het of nie, by die Onderwys
departement geregistreer word; 

( 4) •n Organiseerster van k1einkinderonderwys 
aangeste1 word om in hierdie sko1e as
oak in die 1aer k1asse van die primere 
skoo1 voor1igting te gee en inspeksie 
te doen 2). 

Die Uitvoerende Komitee het hierdie aanbeve1ings 

aanvaar en •n subsidie van £18. 8s. per 1eer1ing per 

jaar is vir die doe1 goedgekeur 3). 
Aangesien di t •n nuwe be1eid was, sou die nodige 

wetgewing ingeste1 moes word om uitvoering aan die 

be1eid te gee en ook die nodige beheer uit te oefen. 

b. Die primere skoo1 

(1) Die wetsbepa1ings in verband met die 

primere skoo1 

Die primere skoo1 met sy verski11ende 

variasies was die mees algemene tipe skool in die ge

bied. A1hoewe1 die onderwyswet nie voorsiening vir 

die verski11ende variasies gemaak het nie, het a1ma1 

l. 

2. 

3. 
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Vers1ag van die Onderwyskommissie, 1958, 154. 

Id., 155. 
U.K.-notu1e, 19.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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binne die omskrywing van n primere skoo1, n1. n skoo1 

wat opgerig is vir onderrig in die 1aer standerds, 

geva1 1 ) Die Direkteur het die hoogste standerd in 

enige primere skoo1 bepaa1. 

•n Primere skoo1 is gestig egs as die Direkteur 

oortuig was dat die p1aas1ike onderwysbehoeftes die 

stigting daarvan regverdig het. •n Verdere vereiste 

was dat geree1de skoo1besoek van minstens 15 1eer-

1inge vo1gehou moes word en die akkommodasie vir 

skoo1doe1eindes geskik moes wees 2 ). Daarenteen is 

•n primere skoo1 nie in stand gehou nie tensy die Di

rekteur oortuig was dat die p1aas1ike onderwysbehoef

tes die voortsett van die skoo1 geregverdig het of 

tensy die skoo1 in staat was om n minimum gemidde1de 

skoo1besoek van 15 1eer1inge vir n tydperk van twee 

skoo1kwarta1e te handhaaf 3). 

n Erkende vo1waardige primere skoo1 het voor-

siening vir a11e se vanaf substanderd A tot st. VI 

gemaak, di t wi1 se vir ·n onderrigtermyn van 8 jaar. 

Hierdie be1eid is tot aan die einde van 1955 toe die 

st. VI-k1asse by die midde1bare skoo1 ingeskake1 is, 

gevo1g 4 ) 

(2) P-~~-~eta1 primere sko1e oor die jare 

Weens e be1eid van sentra1isasie wat 

gedurende die eerste ses jaar van gekontro1eerde onder

wys gevo1g is, het die geta1 primere sko1e stadig toe

geneem 5 ). Sedert 1926, toe die Administrateur hom 

ten gunste van desentra1isasie uit~espreek het, het die 

ge sko1e vinnig begin toeneem 6 . Hierdie toename 

kan groot1iks aan die it dat reeds bestaande p1aas-

sko1e in vo1waardige primere sko1e omgeskep is, toe

geskryf word. Vanaf 1928 tot in 1930 het die geta1 

primere/ ••..• 66 

1. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 23. 

Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 32 (1). 

2. Id., artike1 32 (2)(a). 

3. Id., artike1 32 (2)(b). 

4. Jaarrapport, 1956, 5. 
5. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 

26, 56. Sko1e het toegeneem van 22 in 1922 
tot 27 in 1927. 

6. Id., 1927, 72. 
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primere skole van 27 tot 51 toegeneem, terwyl die ge

tal plaasskole, nieteenstaande nuwe skole wat geopen 

is, aansienlik verminder het l). 

Vanaf 1930 tot 1938 het daar geen noemenswaardige 

verandering in die getal skole plaasgevind nie. Van 

tyd tot tyd is die bestaande skole gesluit omdat hulle 

nie die vereiste skoolbesoek gehandhaaf het nie, ter

wyl op ander plekke nuwe skole gestig is 2 ). Sedert 

1934 is ·n beleid van natuurlike sentralisasie gevolg, 

met die gevolg dat ~ aantal kwynende eenmanskole ge

sluit is 3 ). In 1960 was daar slegs 43 primere skole 

onder beheer van die Staat 4 ). 
Een van die groat probleme in verband met die 

stigting van primere skole op die platteland was die 

uitgestrektheid van die land, met die gevolglike on

bestendigheid wat die verspreiding van die bevolking 

oor so •n groot gebied meegebring het. Veral geduren

de die periode toe ~ beleid van desentralisasie gevolg 

is, het skole op sekere plekke wat na verloop van 

enkele jare nie meer die mees sentraal gele~ plek vir 

•n skool geblyk het nie, ontstaan. Die gevolg hiervan 

was dat die owerheid van tyd tot tyd verto~ vir die 

verskuiwing van •n skool na •n ander sentrum in die om

gewing ontvang het. Gelukkig het sodanige verto~ 

gewoonlik op ~ tydstip dat die bestaande skoolgeboue 

deur nuwes vervang moes word, plaasgevind. Verskui

wings van hierdie aard het nie altyd sender teenstand 

van die plaaslike instansies plaasgevind nie 5 ). 
(3) Minimum/ ••• 67 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1928, 47. 
Id., 1930, 49. 

2. Jaarrapport, 1936, 7. 
3. Id., 1939, 5. 

Id., 1940, 8. 
4. Id., 1960, 4. 
5. A.R.-notule, 8.10.1948. Verskuiwing van Klip

damskool na Aroab. 
U.K.-notule, 17.6.1949. Verskuiwing van Help
mekaar- en Ninaskole in beginsel aanvaar. 
U.K.-notule, 31.10.1949. Verskuiwing van Kub
skool na Kalkrand. 
Id., 28.9.1950. Verskuiwing van Ukamasskool na 
Ariamsvlei. 
Id., 6.11.1951. Verskuiwing van Gaidasskool na 
Ko~s. 
Id., 14.5.1956. Verskuiwing van Biermanskool na 
Kamanjab. 
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(3) Minimum grootte van primere skole 

By die bepaling van die minimum grootte 

van •n primere s kool het die volgende faktore gegeld: 

(a) Opvoedkundige eise 

Veranderde omstandighede stel steeds 

hoer eise aan die skool. Hierdie eise het genoodsaak 

dat minimum inskrywings by skole gehandhaaf moes word 

indien daar doeltreffend in die behoeftes van die 

leerlinge voorsien moes word. Doeltreffende onderwys 

vereis op sy beurt goed gekwal seerde en toegeruste 

onderwysers. Die bemanning van die klein, afgelee 

plattelandse skooltjie met geskikte onderwysers het 

groot probleme opgelewer, omdat leerkragte wat gewil

lig was om daarheen te gaan, nie altyd gevind kon word 

nie. By die klein plattelandse skooltjies was daar 

noodwendig beperkende faktore wat die leerlinge van 

sodanige skole kon benadeel. 

(b) Koshuisakkommodasie 

Behalwe in klein myndorpies was 

daar by alle plattelandse skole ook koshuise. By die 

bepaling van die minimum grootte van •n primere skool 

was dit derhalwe noodsaaklik om die behoeftes van die 

koshuis in aanmerking te neem. Die plaaskind was van 

sy eerste skooljaar af op die koshu aangewys, en 

daarom was dit noodsaaklik dat die primere skoolkos

huis soveel moontlik plaasvervangend vir die ouerhuis 

moes wees. ervoor was behoorlike toesig en belang-

stelling in die kind nodig, en hierdie opvoedingstaak 

het gevolglik op die skouers van die superintendent 

en die toesighoudende onderwysers of opsigters gerus. 

Die minimum vereiste vir •n gemengde koshuis was een 

opsigter vir die seuns en ~ opsigster vir die dogters, 

maar dan het hierdie twee persone voltyds diens ge

doen en was daar niemand om hulle af te los nie. As 

daar dan nog van hierdie opsigters verwag word om on-

derwys te gee, voorbereidings- en enwerk te doen, 

buitemuurse bedrywighede waar te neem en ook nog na 

hulle eie sake om te sien, is dit begryplik dat te 

hoe eise gestel word en dat nog minder onderwysers 

hulle na die klein skooltjie aangetrokke sou voel. 

Om voldoende voorsiening vir opsigdiens te maak was 

dit by/ .••••• 68 
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di t by implikasie nodig dat aan •n skool en koshuis min

stens vier persone vir opsigdiens beskikbaar moes wees. 

(c) Finansiele oorweging 

Op ekonomiese gronde kon ~ klein skool

tjie nouliks geregverdig word, want die eenheidskoste 

per leerling vir skool en koshuis is na verhouding 

baie hoer as in die geval van die groter eenheid. 

(d) Bestaansveiligheid van skole 

Na deeglike ondersoek het die Onderwys

kommissie bevind dat die voortbestaan van die klein 

skooltjie in Suidwes-Afrika hoofsaaklik deur die 

volgende twee faktore bedreig word: 

(l) Die ekonomiese en maatskaplike toekoms van 

(2) 

die sentrum waar die skool is. As die skool 

nie op die natuurlike aardrykskundige en ekono

miese sentrum opgerig is nie, is die moontlikheid 

sterker dat dit mettertyd sal doodloop. Soos 

reeds aangetoon, word hierdie proses dikwels ver

haas omdat •n nuwe sentrum in die nabyheid ontwik

kel. Verder het sterk groeiende dorpe met uit

gebreide fasili tei te •n knellende ui twerking op 

kleiner omliggende sentrums. 

Die beweeglikheid van die bevolking. Som-

mige skole kwyn en moet selfs sluit omdat daar 

nie meer gevestigde jong ouers is wie se kin

ders die skool in stand kan hou nie. Die meer 

bejaarde bevolking van die omgewing het op die 

plase gebly terwyl hulle kinders hulle in die 

groter dorpe gaan vestig het. Groot grondbesit 

met die gevolglike ontvolking van die platteland 

is ook nie ~ vreemde verskynsel nie. 

n Toenemende neiging het by ouers ontwikkel om 

hulle kinders na groot skole in die groter dorpe of 

stede te stuur. Sommige het dit om opvoedkundige 

oorwegings gedoen, terwyl ander om sakeredes die sake

sentrum gereeld moes besoek. ~ Taamlik algemene ver

skynsel was die verskuiwing van die jonger prim~re 

skoolkinders na dieselfde dorp waar die ouer kinders 

middelbare onderwys ontvang het. Beter verbindings

middele en vervoerfasiliteite het die plaas binne 

maklike/ • • • 69 
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maklike bereik van die dorp gebring. Ouers kon dus 

makliker die grater afstande afle ter wille van die 

voordele wat die grater sentrums ingehou het l). 

In die lig van die voorafgaande het die Uit

voerende Komitee wyslik gehandel deur te besluit dat 

die bestaande beleid met betrekking tot die minimum 

vereistes vir die totstandkoming van n primere skool 

gewysig moes word. In die toekoms sou primere skole 

waaraan daar koshuise verbonde sou wees, alleen gestig 

kon word indien daar goeie rede was om aan te neem dat 

die leerlingtal konstant sou bly en minstens vier on-

derwysers sou regverdig. Indien daar nie n koshuis 

aan die skool verbonde was nie, kon so n skool gestig 

word, mits die leerlingtal minstens twee onderwysers 

geregverdig het. Eestaande primere skole sou toege

laat word om voort te bestaan totdat hulle vanself 

sluit, met die voorbehoud dat waar skool- of koshuis

geboue deur nuwes vervang moes word, dit beskou sou 

word dat •n nuwe skool gestig is 2 ) 

(4) Die junior primere skool 

Met n junior primere skool word bedoel 

n skool vir leerlinge in die substanderds en in stan

derd I, dit wil se, leerlinge van 6-plus tot 8-plus 

jaar. Aangesien die Direkteur van Onderwys die hoog

ste standerd in •n primere skool kon bepaal, het hier

die skool binne die bepalings van die wet geval. 

Tot in 1960 het daar nog nie so n skool in Suid

wes-Afrika bestaan nie. Die verlaging van die toe

latingsouderdom het meegebring dat die kinders nou 

jonger die skool besoek. Die behoeftes van die klein 

kind vereis besondere beplanning ten opsigte van geboue 

en toerusting, en meer aandag moet aan hulle bestee 

word. Derhalwe regverdig dit die stigting van af

sonderlike skole waar die getalle en konsentrasie van 

die bevolking dit vereis. 

(5) Primere skole vir kinders van 

immigrante uit Angola 

Die immigrasie van boere uit Angola in 

1928 het n/ ••• 70 

1. Verslag van die Onderwyskommissie, 1928, 113-118. 

~- U.K.-notule, 18.11.1959. Eesluit 1095 op 
Memorandwn El/1/14, gedateer 5.ll.i959. 
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1928 het n nuwe vraagstuk geskep en het die aanpassing 

van die gewone primere skole by die besondere omstandig

hede genoodsaak. 323 Boerefamilies is uit Angola ge

repatrieer en voorlopig in die gebiede Grootfontein, 

Otjiwarongo, Gobabis en Gibeon gevestig l). Die groot 

getal kinders het •n dringende behoefte aan onderwysfa

siliteite geskep, maar omdat die setlaars nie perma

nent gevestig was nie, kon geen vaste skoolsentrums ge

skep word nie. 

Om in die behoefte te voorsien het die sogenaamde 

11 Angolaskool" ontstaan. Die skoollokaal was •n mar

keetent met •n plankvloer wat ui t seksies saamgestel 

was sodat dit maklik vervoer kon word. Eweneens was 

die meubels so antwerp dat dit maklik uitmekaargehaal 

kon word. Die onderwyserswoning was •n woonwa op vier 

wiele, spesiaal vir hierdie doel toegerus. So •n 

skooleenheid het ongeveer £350 gekos 2 ). 

Aan die begin van die skooljaar 1929 is daar twee 

skole, een by Gamkarab en een by Outjo, geopen 3 ) 

In 1930 het die skole aangegroei tot 15, nl. 7 in 

Gobabis, 2 in Grootfontein, 2 in Gibeon en 4 in Otji

warongo 4 ). 

Namate die Angolatrekkers na verskillende sentra 

getrek het of verplaas is, is die skool ook verplaas. 

Indien dit nie moontlik was dat ongeveer 20 kinders 

die skool by •n sentrum kon bereik nie, is die skool so 

geplaas dat kinders van meer as een sentrum dit kon 

bereik. In hierdie geval sou die skool ten minste 

een keer per jaar na elke sentrum teruggebring word, 

en die duur van die verblyf op elke sentrum sou van die 

getal skoolkinders op daardie sentrum afhang 5). 

By sommige skole is tente as tydelike huisvesting 

gedurende die week vir kinders wat te ver gewoon het 

om die skool as dagskoliere by te woon, voorsien. 

Die ouers moes self die nodige voedsel vir die week 

vir hulle/ ••• 71 

1. The Windhoek Advertiser, 24.7.1929. 

2. Rapport omtrent Suidweo-Afrika vir die jaar 
1928, 48. 

3. Id., 47. Outjo is in die omgewing van Otji
warongo gelee. 

4. E655: Notule van die Adviserende Onderwysraad, 
10.9.1930. 

5. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1928, 47. 
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vir hulle kinders verskaf. Nieteenstaande hierdie 

moeilike omstandighede was die skoolbesoek besonder 

goed 1 ). 

Namate die boere gevestig begin raak het, het dit 

duidelik geword by watter plekke permanente skole opge

rig kon word. Die Administrateur het persoonlik sy 

aandag aan hierdie saak gegee, en in 1931 het hy gerap

porteer da t •n hele aantal sentrums reeds ui tgesoek was 

en dat die oprigting van permanente geboue goed vor
der 2 ) 

Vir die oprigting van die geboue is die mate

riaal, behalwe die stene, van owerheidswee voorsien. 

Die verskaffing van stene en die bouwerk is deur die 

ouers self onderneem, terwyl die ouers ook verantwoorde

likheid vir die meubels en voeding in die koshuise aan

vaar het 3). Die skole en koshuise het met verloop 

van tyd volwaardige staatsinrigtings geword. 

(6) Plaasskole 

Deur voorsiening te maak vir plaasskole 

is die geleentheid aan ouers gebied om op plekke waar 

daar nie genoeg kinders was om vir TI gewone prim@re 

skoal in aanmerking te kom nie, op private inisiatief 

onderwysgeleenthede vir hulle kinders te skep. In 

hierdie skole, wat deur die eienaar op sy plaas gestig 

kon word, kon onderrig in die laere standerds gegee 

word, en die Direkteur het die reg gehad om die hoog

ste standerd in die skoal te bepaal 4 ). Die eienaar 

of enige ander geskikte persoon of persone moes tot be

vrediging van die Direkteur die skoollokaal, kos en 

huisvesting vir die onderwyser, asook vervoer vir die 

onderwyser en alle skooluitrusting van en na die naaste 

spoorwegverbinding kosteloos voorsien. 

~ Plaasskool kon slegs gestig word mits die Direk

teur oortuig was dat die plaaslike onderwysbehoeftes 

die oprigting regverdig het en da t daar •n redelike 

mate van/ .... 72 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1928, 
47. Gedurende die vierde kwartaal van 1929 was 
die skoolbesoek by een skoal 100% terwyl die ge
middelde skoolbesoek vir 6 skole vir dieselfde 
tydperk 98% was. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika, 1931, 37. 
3. U.K.-notule, 17.5.1934. 
4. Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 33(1). 

Soortgelyke bepalings is ook in die Onderwijs 
Proklamatie, 1921. 
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mate van sekerheid was dat •n gemidde1de minimum skoo1-

besoek van 10 1eer1inge gehandhaaf sou word. 

Die Direkteur het oor die reg beskik om n skrif

te1ike ooreenkoms met die voornemende stigters van n 
p1aasskoo1 aan te gaan, en die ooreenkoms het bepaa1 

dat die eienaar moes onderneem om die skoo1 gedurende 

n sekere tydperk waartoe ooreengekom is, aan die gang 

te hou, en ook dat die Direkteur enige ander voorwaar

des wat hy raadsaam geag het, mag ste1 1 ). 

Die wetgewing het verder bepaa1 dat n p1aasskoo1 

nie voortgesit kon word nie tensy die Direkteur van 

oordee1 was dat die p1aas1ike onderwysbehoeftes so

danige voortsetting geregverdig het. n P1aasskoo1 is 

ook ges1ui t as die skoo1 gedurende •n tydperk van twee 

skoo1kwa~ta1e nie daarin ges1aag het om ·n gemidde1de 

minimum skoo1besoek van 10 1eer1inge te handhaaf nie 2 ). 

Die Departement het die verantwoorde1ikheid vir 

die sa1aris van die onderwyser en die verskaffing van 

skoo1toerusting aanvaar 3). 

Met die voor1egging van die voorgeste1de Onderwijs 

Prok1amatie van 1921 aan die Landesverband is verk1aar 

dat die wetsbepa1inge ten opsigte van p1aassko1e net 

so uit die Uniewette oorgeneem en gevo1g1ik onprakties 

is. In Suidwes-Afrika met sy groot p1ase sou dit 

baie moei1ik wees om die vereiste minimum van 10 1eer-

1inge byeen te bring 4 ). Nieteenstaande die beswaar 

het daar in 1922 reeds tien p1aassko1e tot stand ge
kom 5 ) 

Die geta1 p1aassko1e het ge1eide1ik toegeneem tot 

21 in 1928 6 ), toe die be1eid van desentra1isasie wat 

sedert die vorige jaar gevo1g is, •n ge1eide1ike afname 

veroorsaak het. 1939 het die 1aaste p1aasskoo1 van 

die tonee1 verdwyn 7 ) In 1944 het die Direkteur 
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1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 33 (2) (a)·. 
2. Id., artike1 33 (2) (b). 

3. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 58. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 67 maak voor
siening vir sa1arisska1e vir onderwysers in diens 
van p1aassko1e. 

4. Landes Zeitung, 12.10.1921. 

5. Rapport van de Administrateur van Zuidwest
Afrika voor het jaar 1922, 39. 

6. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1928 
47. 

7. Jaarrapport 1940, 8. 
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van Onderwys verklaar dat daar op daardie tydstip 

geen plaasskole meer bestaan nie en dat dit baie on

waarskynlik was dat hulle ooit weer in die gebied sou 

herleef l). In 1960 was die posisie nog onveranderd, 

en sedertdien sou die voorsiening vir plaasskole in die 

wetgewing met gerustheid weggelaat kon word. 

c. Die sekondere skool 

(1) Die wetsbepalinge in verband met die 

sekondere skool 

Sekondere skole is gestig met die doel 

om onderrig tot en met die agste standerd te gee 2 ). 
Hierdie skole kon of gestig word met die doel om uit

sluitlik bokant die vyfde standerd onderrig te gee 3), 

of primere skole kon as sekondere skole geklassifiseer 

word. Die klassifikasie van n prim8re skool as n 
sekondere skool het van die Direkteur se oortuiging dat 

die onderwysbehoefte sodanige klassifikasie geregver

dig het en dat die werk van die skool op n bekwame 

wyse gedoen is, afgehang. Voorts moes die skool min-

stens een volle kalenderjaar lank ~ minimum gemiddelde 

inskrywing van 20 leerlinge in die vierde en vyfde stan

dards gesamentlik gehandhaaf het 4 ). 

~ Sekondere skool kon nie langer as sodanig erken 

word nie tensy die Direkteur oortuig was dat die plaas

like onderwysbehoeftes die erkenning geregverdig het, 

of as die skool •n tydperk van drie agtereenvolgende 
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1. A.R.-notule, 18.2.1944. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 31 (1). In 
Artikel 22 van die Onderwijs Proklamatie, 19 , 
word hierdie soort skool n middelbare skool ge
noem, en die Direkteur kon die hoogste standerd 
van so n skool uitbrei tot st. X. 

3. Id., artikel 31 (2)(a). Voor die inskakeling 
van die st. VI-klasse by die middelbare skool het 
die bepaling gelees - ~bokant die sesde standerd". 
Gewysig deur Artikel 5\a) van Ordonnansie no. 19 
van 1960 en terugwerkend gemaak met ingang Janu
arie 1956 deur Artikel 9 van dieselfde Ordonnansie. 

4. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 32 (2)(b). 
Gewysig deur Artikel 5(b) van Ordonnansie no. 19 
van 1960, om te lees 11Vierde en vyfde" standerd 
i.p.v. 11 Vyfde en sesde". 
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ka1enderjare •n maksimum gemidde1de inskrywing van tien 

1eer1inge in die sewende en agste atanderds gehandhaaf 
het 1 ) 

(2) Die uitbreiding van sekondere sko1e 

In sy rapport vir die jaar 1922 het die 

Administrateur verk1aar: 11 Er zijn 2 scho1en voor mid

de1baar onderwijs; .... de midde1bare scho1en zijn te 

Windhoek en Keetmanshoop - beide b1oeiende inrich

tingen, waar vo11edig onderricht gegeven wordt tot 

Standaard X. Deze scho1en 1everen jaar1iks sukses

vo11e kandidaten voor het eksamen, door de Verenigde 

Matriku1atie Raad van de Unie gehouden" 2 ). A1hoe

we1 dit hieruit b1yk dat Keetmanshoop st. X-1eer1inge 

gehad het, toon eksamenuits1ae na 1926 aan dat dit toe 

TI sekondere skoo1 met k1asse s1egs tot st. VIII was. 

In 1923 is die Windhoekse midde1bare skoo1 in twee af

de1ings geskei en het die een afde1ing •n vo1waardige 

hoerskoo1 geword. In die vo1gende jaar het die Swa-

kopmundse primere skoo1 •n midde1bare skoo1 geword en 

was, net soos Keetmanshoop, na 1926 nog TI midde1bare 

skoo1. 

Keetmanshoop en Swakopmund het die enigste sekon

dere sko1e tot in 1937 geb1y toe Gobabis verhoogde 

status verkry het 3), en in 1944 het Otjiwarongo ge

vo1g 4 ). So het die geta1 sekondere sko1e ge1eide1ik 

toegeneem totdat daar in 1960 vyf was, nadat drie se

kondere sko1e intussen hoerskoo1status verkry het 5). 

Die 1ae vereistes om vir TI sekondere skoo1 te 

kwa1ifiseer naam1ik 20 1eer1inge in standerds vyf en 

ses gesament1ik, het van tyd tot tyd aan1eiding tot 

vertoe van skoo1komitees en ander instansies om ver-
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1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 32 (2)(c). 
2. Rapport van de Administrateur van Zuidwes-Afrika 

voor het jaar 1922, 39. 

3. Jaarrapport, 1937, 4. 

4. Jaarrapport, 1945, 8. 
5. Jaarrapport, 1960, 4. Die sko1e te Gobabis, 

Otjiwarongo en Keetmanshoop het hoerskoo1status 
verkry, terwy1 Usakos, Tsumeb, Outjo en Marienta1 

die status van sekondere sko1e gekry het. Die sekon-
dere afde1ing van die Swakopmundse primere skoo1 
was by die hoerskoo1 ingeskake1. 
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hoogde status vir hulle skole gegee l) Alhoewel die 

aansoeke almal aan die eise van die onderwyswet voldoen 

het, het die belanghebbe~de liggame die onderwysont

wikkeling, wat ander norme daargestel het, uit die oog 

verloor. Tereg het die Direkteur tydens ~ onderhoud 

verklaar dat die onderwyswet verouderd was 2 ). 

(3) Die minimumvereistes vir die stigting 

van sekondere skole 

Die opvoedkundige eise, fasiliteite en 

die geldelike implikasies wat by die stigting en in

standhouding van ~ sekondere skool betrokke is, is vee1 

hoer as by ~ primere skool. Onderwys wat moet aanpas 

by die vermoe en aanleg van elke leerling, impliseer ~ 

wye vakkeuse, goed toegeruste laboratoriums, werks

winkels, biblioteke en gespesia1iseerde onderwysers. 

Indien die leerlingtal vir die verskillende standerds 

klein is, kan die skool nie reg aan die eise van die 

moderne opvoeding 1aat geskied nie. Nogtans moet die 

vereistes vir leerplig en die besondere landsomstandig

hede nie by die oorweging van die bestaansreg van die 

sekondere skool uit die oog verloor word nie. 

Na sy ondersoek het die Onderwyskommissie tot die 

slotsom gekom dat die voortbestaan van die sekondere 

skool geregverdig was, maar om enigsins doe1treffend 

te wees moes daar minstens 50 1eerlinge in elke taa1-

medium in st. VI wees. Hierdie getal st. VI-1eer1inge 

behoort ~ inskrywing in st. VII en st. VIII te handhaaf 

wat ~ kernkursus met ~ mate van differensiasie kon reg

verdig. Die opening is egter gelaat vir uitsonderlike 

gevalle waar ouers weens die uitgestrektheid van die 

gebied tog op sekondere onderwysfasiliteite aanspraak 
kon maak 3 ) 

Ook hier/ ..••. 76 

l. U.K.-notule, 12.6.1951. Luderitz. 

Id., 20.6.1955. Omaruru. 

Id., 21.1.1955. Karasburg. 

Id., 26.11.1955. Walvisbaai. 

2. Id., 16.6.1952. 

3. Verslag van die Onderwyskommissie, 1958, 121. 
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Ook hier het die Uitvoerende Komitee die voor

stelle as gesond aanvaar en sou die bestaande wetge

wing in hersiening geneem moes word l) 

d. Die hoerskool 

(l) Die wetsbepalings in verband met die 

hoerskool 

Die funksie van die hoerskool was om 

onderrig tot en met die tiende standerd te gee 2 ). n 

Hoerskool kon gestig word met die doel om hoofsaaklik 

of uitsluitlik onderwys bokant die vyfde standerd te 

voorsien 3 ). 

Daar is bepaal dat n sekond~re skool as n hoer

skool geklassifiseer kon word indien die Direkteur 

daarvan oortuig was dat die onderwysbehoeftes van die 

omgewing sodanige erkenning geregverdig het, die werk 

van die skool op bekwame wyse gedoen is en •n gemiddelde 

inskrywing van 40 leerlinge in die sewende en agste 

standerds gesamentlik ten minste ·n kalenderjaar lank 

gehandhaaf is 4 ). n Hoerskool is nie langer as so

danig erken nie tensy die Direkteur daarvan oortuig 

was dat die plaaslike onderwysbehoeftes sodanige er

kenning geregverdig het en •n gemiddelde inskrywing van 

tien leerlinge in die negende en tiende standerds ge

samentlik •n tydperk van drie volle kalenderjare ge

handhaaf is 5 ). 

(2) Die uitbreiding van hoerskole 

Die eerste volwaardige hoerskool is in 

1923 in Windhoek gestig en het aanvaklik voorsiening 

vir onderrig aan die Afrikaanse en Engelse taalgroepe 

in die land gemaak. Ten einde gelyke voorregte aan 

al drie die bevolkingsgroepe te gee is besluit om 

vanaf die begin van 1927 aan die Windhoekse Hoerskool 

parallelklasse met Afrikaans, Engels en Duits as 

voertale/ .... 77 

l. U.K. -notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 30 (1). 

3. Id., artikel 30 (2)(a). Gewysig deur Artikel 4 
van die verdere Wysigingsordonnansie op Onderwys, 
1960, om te lees 11 Vyfde" i.p.v. 11 sesde" standerd. 

4. Id. , artikel 30 ( 2) (b). 

5. Id., artikel 30 (2)(c). 
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voertale tot en met standerd X in te rig l) Dit 

was die enigste staatshoerskool tot 1930. 

Teen die einde van 1927 het die Administrateur 

aan die .. Deutscher Schulverein" wat in beheer van die 

gesubsidieerde 11 Deutsche Hohere Schule" te Swakopmund 

was, sy voorneme te kenne gegee om TI staatsbeheerde 

Dui tse hoerskool in Swakopmund te stig. In so •n 

hoerskool kon al die Duitssprekende kinders opgeneem 

word en daardeur sou uitvoering aan paragraaf 8 (b) 

van die Londense Ooreenkoms van 1923 gegee word 2 ) 

Om sy voorneme ten uitvoer te bring was dit nodig dat 

die Schulverein hulle skool aan die Administrasie 

oordra. 

Uit die gevolglike onderhandelings blyk dit dui

delik dat die Schulverein die skool sou oordra alleen 

mits finansiele druk hulle daartoe verplig het. On

derhandelings van die Schulverein met die Duitse 

Regering asook met die 11 Deutscher :Bund" 3 J oor finan

siele steun het geen oplossing gebied nie, en dit het 

,duidelik geblyk dat die betrokke instansies net 

genoeg geld kon voorsien om die een private Duitse 

hoerskool, die een in Windhoek, in stand te hou 4 ). 

Op 14 April 1929 is die skoolstryd finaal beslis 

en is daar TI ooreenkoms tussen die Administrateur van 

Suidwes-Afrika en die Schulvereine aangegaan. Die 

ooreenkoms het bepaal dat die Duitse afdelings van die 
Windhoekse Hoerskool en die sekondere skool te Swa

kopmund saam met die private hoerskool van die Schul

verein die staatsbeheerde .. Deutsche Hohere Schule" te 

Swakopmund sou vorm. Sekere waarborge wat die Duitse 

skoolstelsel en die Duitse karakter van die skool ver

seker het 5 ), is in die ooreenkoms gegee. Hierdie 
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1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1927, 70. 

2. Rapport van de Administrateur van Suidwes-Afrika 
voor het jaar 1923, 4. Paragraaf 8 (b) lui: 
11 Er (Swakopmund) een onderwijs-centrum te maken". 

3. Die .. Deutscher :Bund" was die een 1iggaam wat al 
die Duitse organisasies op a1le terreine saamge
snoer het. Die 11 Schulabteilung des Deutschen 
:Bundes" het die Landesverband wat die Schu1vereine 
saamgesnoer het, vervang. 

4. Lemmer: a.w., 144- 146. 

5. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1929, 45. 
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ooreenkoms is deur Artikel 15 van die Onderwys Prokla

masie Verdere Wysigingsproklamasie, 1931, (no. 38 van 

1931) bekragtig. 

Die Duitse Hoerskool het met sy besondere karak

ter voortbestaan. In 1934 is die ooreenkoms met die 

Schulverein opgehef, sodat die Administrasie volle be

heer oor die skool verkry het1 ). In 1945 is Duits as 

voertaal in alle staatskole afgeskaf en daardeur het 

die enigste Duitse hoerskool wat ooit deur die staat 

in stand gehou is, ~ gewone hoerskool met Afrikaans en 

Engels as voertale geword 2 ). 

Tot in 1948 was die hoerskole te Windhoek en 

Swakopmund die enigste twee skole wat leerlinge vir 

standerd X voorberei het. In daardie jaar is aan 

die sekondere skool te Keetmanshoop hoerskoolstatus 

verleen 3). Die gestadige toename in die getal leer

lings in sekondere skole en die belangstelling van die 

ouergemeenskappe het ~ behoefte aan hoerskole ook vir 

die oostelike en noordelike gebiede van die land laat 

ontstaan. 

~ Skool vir die oostelike gebied sou geen probleem 

oplewer nie, want Gobabis was die enigste sentrum waar 

~ hoerskool gestig kon word. Die aansoeke van die 

skoolkomitee van die skool van Gobabis om ~ hoerskool 

te verkry is gevolglik met ingang van 1952 goedgekeur, 

met dien verstande dat die Departement dit kon oorweeg 

om die status reeds vanaf 1951 te verhoog mits daar 

geen akkommodasieprobleme was nie en op voorwaarde dat 

40 leerlinge in standerds VII en VIII en 10 leerlinge 

in standerd IX vroegtydig en betyds vir 1951 gewaar

borg kon word 4). Ongelukkig kon die versekering 

nie gegee word nie en het die sekondere skool eers 

op 1 Januarie 1952 ~ hoerskool geword 5 ). 

Alhoewel Otjiwarongo reeds die enigste sekondere 
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1. Jaarrapport, 1945, 3. 
2. Id. , 4. 

3. Jaarrapport, 1948, 6. 

4. U.K.-notule, 24.11.1950. Besluit 378 op Memo
randum Al79/74, gedateer 9.10.1950. 

5. Jaarrapport, 1951, 7. 
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skool in die noordelike gebied was, het die skoolkomi

tee van Outjo nie die geleentheid laat verbygaan om 

aanspraak op n hoerskool te maak nie. Die skoolkomi-

tees van Tsumeb en Grootfontein het versoek dat sekon

dere skole gestig word. Ten gevolge van die veelvul

dige vertoe het die Uitvoerende Komitee besluit om n 

kommissie aan te stel om die aangeleentheid van n ho~r
skool vir die noordelike gebied te ondersoek l). Op 

aanbeveling van die ::ommissie is beslui t da t die sekon

dere skool te Otjiwarongo in n hoerskool omgeskep sou 

word en dat sekondere skole op Tsumeb en Out)o gestig 

kon word sodra akkommodasie beskikbaar was 2 • Die 

sekondere skool te Otjiwarongo het met ingang van 1952 

hoerskoolstatus verkry 3). 

(3) Die minimumvereistes vir die stigting 

van n ho;3rskool 

Dieselfde faktore wat die minimumbe

hoeftes vir sekondere skole bepaal het, het ook vir n 

hoerskool gegeld. Die klem moes egter op differensi

asie of studierigtings val en nie so seer op finansi~le 

oorwegings nie. Met die statusverhoging van n sekon

dere skool was die basiese toerusting ten opsigte van 

laboratoriums, werkwinkels ens. reeds beskikbaar. Al

leen by die groter hoerskool was dit nodig om die fasi

liteite aansienlik uit te brei. Kleiner groepe te

same met ·n wye vakkeuse het egter meer personeel ver

eis, wa t weer •n verhoging in ui tgawes meegebring het. 

Aan die ander kant het n vaste personeelskaal nie die 

geleentheid vir die aanstelling van addisionele onder

wysers gebied nie en het die personeel die aantal 

kursusse of vakke wat aangebied kon word, beperk. Die 

inskrywing het dus die grootte van die persone bepaal, 

wat op sy beurt weer die omvang van differensiasie be

paal het. 

Die eliminasie van leer1inge van st. VI tot 

1. U.K.-notule, 28.9.1950. 
bespreking. 

st. IX I . . . . . 
Besluit 336 na 

2. Id., 24.11.1950. Bes1uit 378 op Memorandum 
Al79/28, gedateer 9.10.1950. 

3. Jaarrapport, 1951, 7. 

80 
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st. IX gedurende die jare 1957 tot 1960 was gemidde1d 

ongeveer 65%, dit wi1 se van e1ke 100 1eer1inge wat in 

st. VI begin het, het s1egs 35 tot in st. X gevorder 1 ) 

Met 35 tot 40 1eer1inge in st. IX behoort TI skoo1 die 

minimum verskeidenheid vakke wa t aan •n 1eer1ing die 

keuse tussen twee kursusse sou bied, te kon aanbied. 

Indien die omstandighede dus sodanig was dat sentra-

1isasie van sekondere 1eer1inge nie oorweeg kon word 

nie, kon ho~rskoo1status vir TI sekondere skoo1 oorweeg 

word indien daar 100 1eer1inge in standerd VI was en 

die moont1ikheid van minste~a 50 1eer1inge in st. IX 

en X gesament1ik. Dit moet bek1emtoon word dat hier

die vereistes tentatief was en dat e1ke afsonder1ike 

geva1 op meriete met inagneming van p1aas1ike omstan

dighede en behoeftes oorweeg moes word. 

Tot in 1960 was onderwys in standerds IX en X 

hee1t:ma1 vrywi11ig, en derha1we moes die behoeftes be

paa1 word ooreenkomstig die aanbod van 1eer1inge wat 

hierdie tweejarige kursus wou vo1g. Indien 1eerp1ig 

egter verhoog sou word, sodat sekere 1eer1inge verp1ig 

sou word om hierdie kursus te vo1g, sou daar op TI meer 

definitiewe gronds1ag voorsiening gemaak moes word. 

As TI 1eer1ing verp1ig word om die skoo1 te besoek, het 

hy ook aanspraak om die studierigting of kursus wat hy 

graag wi1 vo1g, te kies. Hiervoor is •n wyer vakkeuse, 

dit wi1 se groter differensiasie, nodig. 

In die 1ig van die moont1ikheid dat 1eerp1ig ver

hoog kon word, het die Uitvoerende Komitee bes1uit om 

geen definitiewe be1eid neer te 1e nie, beha1we dat TI 

ho~rskoo1 gestig kon word as die Onderwysdepartement 

oortuig was dat die geta11e TI genoegsame mate van ge

differensieerde onderwys sou recverdig 2 ). Hierdie 

be1eid het die ou be1eid soos deur die bestaande 

onderwyswetgewing neerge1e, vervang en derha1we TI 

wetswysiging genoodsaak. 

( 4) Die kompre~_~nsi~_'.ve ho~rskoo1 in 

Suidwes-}.frika 

In hierdie/ •... 81 

1. Jaarrapport, 1960, 9. Persentasie bereken vo1gens 
e1iminasietabel (a). 

2. U.K.-notu1e, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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In hierdie paragraaf gaan dit nie om n kwali

tatiewe waardebepaling van die komprehensiewe hoer

skool in die algemeen nie, maar slegs om die praktiese 

uitvoerbaarheid van die stigting van sodanige skole in 

Suidwes-Afrika. Die praktiese toepassing van n beleid 

van komprehensiewe skole het nou saamgehang met wat on

der die bepaalde soort skool verstaan word, en, voort

spruitend daaruit, of die leerlingtal die stig van kom

prehensiewe hoerskole geregverdig het en of die onder

wysveld wat deur die Onderwysdepartement beheer word, 

omvattend genoeg was om aan die vereistes te voldoen. 

Die doel en aard van die komprehensiewe hoerskool 

word in die volgende aanhaling geformuleer: 11 The 

Community high school that serves all the youth and has 

provided for all their educational needs is commonly 

called the comprehensive high school". Die Minister 

van Onderwys van Engeland het in 1954 die komprehen

siewe hoerskool gedefinieer as n skool ,,intended to 

provide all the secondary education facilities needed 

by the children of a given area, but without being or

ganised in clearly defined sides .. l). Volgens die 

definisie is dit n skool of kompleks van skole waar 

leerlinge van verskillende bekwaamheid, aanleg en be

hoeftes in dieselfde skool of op dieselfde terrain on

der dies fde sentrale beheer en omstandighede onder

wys in akademiese, handels-, tegniese en algemeen

vormende studierigtings ontvang. Daar moet in ge

dagte gehou word dat elke studierigting weer by die 

bekwaamheid, aanleg en behoeftes van die leerlinge 

aangepas moet word. Die stigting of ontwikkeling van 

n komprehensiewe hoerskool van hierdie aard in Suidwes

Afrika sou onmoontlik gewees het. 

In sy verslag aan die Uitvoerende Komitee het die 

Direkteur van Onderwys sy opvatting oor die kompre

hensiewe skool soos volg gestel: 11 In Suidwes-Afrika 
waar die komprehensiewe skool begunstig word, sowel 

op ekonomiese as op maatskaplike gronde, behoort die 

benaming te/ ••• 82 

1. Transvaalse Onderwysdepartement: Verslag van 
Oorsese Sending in verband met gedifferensieerde 
Middelbare Onderwys, 69. 
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benaming te verwys na ~ skool wat voorsien in meer as 

een kursus" l). In hierdie enger betekenis sou die 

komprehensiewe hoerskool dan niks anders wees nie as 

~ gewone hoerskool met meer as een kursus en waar daar, 

so word aanvaar, voorsiening vir differensiasie na 

binne gemaak word, dit wil se, om die leerstof en leer

metode by die bekwaamheid en aanleg van die leerlinge 

aan te pas. Teen hierdie agtergrond gesien, was dit 

wel moontlik om komprehensiewe hoerskole in stand te 

hou, maar die vraag het ontstaan in wa tter mate so •n 

skool aan die funksie wat as uitgangspunt in die deti

ni e aanvaar is, voldoen het. 

Weens die uitgestrektheid van die land, die ver

spreidheid van die bevolking en die beperkte na-primere 

skoolbevolking, kon groot skemas vir komprehensiewe 

hoerskole nie aangepak word nie. Aan die ander kant 

is Suidwes-Afrika outonoom wat die beheer oor sy on

derwys betref en bied die land ideale geleenthede om 

die verskillende studierigtings in dieselfde skool of 

kompleks van skole aan te bied. Dit sou dus nie 

vergesog wees nie om te oorweeg om in Windhoek, waar 

die grootste konsentrasie van die bevolking is, ~ be

gin te maak met ~ skool wat akademiese, handels- en 

tegniese kursusse aanbied. In hierdie skool kon, 

weens sy verwagte groter inskrywing, doelgerigte dif

ferensiasie na binne op ~ bree grondslag toegepas word. 

e. Ambagskole, nywerheidskole en tegniese 

onderwys 

(1) Ambag- en nywerheidskole 

In die eerste onderwyswetgewing is 

taamlik breedvoerig voorsiening vir ambag- en nywer

heidskole gemaak. Die Administrateur is gemagtig 

om onsektariese ambagskole vir die opleiding van 

blanke kinders in een of ander industriele bedryf, 
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1. Verslag deur die Direkteur van Onderwys oor sy 
buitelandse reis in ges skap van die Transvaalse 
Onderwyssending, 11. Paragraaf 59. 
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insluitende landbou, te stig l). Verder is bepaal 

dat regulasies uitgevaardig kon word wat die toelating, 

opleiding, onderhoud en uitsetting van leerlinge be

heer, skoolgeld vasstel en die voorwaardes vir die stig

ting en onderhoud van koshuise bepaal 2 ). Hierdie 

regulasies is nooit opgestel nie. 

Artikel 29, wat die keuring van leerlinge vir n.am
bagskool voorgeskryf het, is insiggewend en bepaal die 

aard en funksie van die soort skool: 11 By de keuze van 

leerlingen voor toelating tot een ambachtschool word 

de voorkeur gegeven aan kinderen die tussen de ouderdom 

van dertien en de stijgende grens van verplichte school

besoek zijn en die nog niet de primaire kursus hebben 

doorgemaakt. Geen andere leerling word toegelaten 

tensy met de speciale goedkeuring van de Administra

teur". 

Dit is duidelik dat hierdie skool bedoel was vir 

die leerlinge wat swak gevorder het en wat nie die pri

mere skoolkursus in die voorgeskrewe tydperk kon vol

tooi nie. Vir sover vasgestel kon word, is daar nie 

ambagskole gestig nie. Dit word ook bevestig deur 

die feit dat die vereiste regulasies nooit ingestel is 

nie. 

Voorsiening is ook gemaak vir die betaling van 

hulptoelaes aan skole wat deur private inisiatief in 

stand gehou sou word 3 ). •n Vrystaatse dame, 

mej. Wessels, het funksies georganiseer met die doel 

om~ industriele skool waar onder andere Huishoudkunde, 

Spin en Weef, Eerstehulp, Verpleging en later Snel- en 

Tikskrif onderrig sou word, te stig 4 ). Of die 

skool ooit gest is, kon nie vasgestel word nie. 

In die 1926-wetgewing is nywerheidskole saaklik 

omskryf as 11 skole opgerig om leerlinge op te lei vir 

een of ander nywerheid, landbou inbegrepe". Toe

lating tot nywerheidskole sou by wyse van regulasies 

voorgeskryf/ ••. 84 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 26. 

2. Id., artikel 26. 

3. Id., artikel 30. 

4. The Windhoek Advertiser, 27.4.1922. 
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voorgeskryf word l). Geen melding word van ambag

skole gemaak nie. Behalwe een Landbouskool is daar 

nie ander nywerheidskole gestig nie. 

(2) Tegniese onderwys 

Die feit dat geen nywerheidskole gestig 

is nie, beteken nie dat daar nie behoefte aan tegniese 

opleiding vir die inwoners van die gebied was nie. 

Soos op alle ander gebiede moes •n stadige ontwikkeling 

plaasvind totdat die behoefte so aktueel geword het 

dat die nodige opleidingsinrigtings gestig kon word. 

In 1936 het die S.W.A.O.U. by wyse van n kongresbesluit 

die Departement versoek om 11 beter voorsiening te maak 

vir die standerd-sessers in die rigting van sekond@re 

of na-prim@re onderwys met ·n beroepsneiging" 2 ). In 

1945 was hulle versoek 11 om voorsiening te maak vir min

stens een vakskool in die gebied wat genoeg ooreenkom 

met die industriele skole van die Unie, met die oog 

veral op die na-prim@re opleiding van ons leerlinge" 3). 
In 1949 het die Departement die belangstelling in 

verband met die instelling van klasse vir die verskaf

fing van teoretiese onderrig aan vakleerlinge getoets. 

Met enkele uitsonderings was die reaksie baie teleur

stellend 4 ). 

Om in die steeds groeiende behoefte aan tegniese 

onderwys te voorsien het die Uitvoerende Komitee in 

1950 soos volg besluit: 

• 11 Dat leerlinge wat geskik geag word vir 

tegniese opleiding in die Unie en die kursus 

vir die Nasionale Tegniese Sertifikaat, st. VIII 

(2 jaar) en/of die kursus vir die Nasionale 

Junior Sertifikaat in Tegnologie of gelykstaande 

kursusse wens te volg, presies soos leerlinge 

wat beskikbare kursusse aan sekond@re of ho~r

skole in Suidwes wens by te woon, behandel sal 
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1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 34. 

2. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluit 1936. 

3. Id.: Kongresbesluite 1945. 

4. Jaarrapport, 1949, 15. 
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word 11 1 ). 

Hiermee is die geleentheid aan leer1inge uit 

Suidwes-Afrika gebied om van die aansienlike fasili

teite in tegniese skole en kolleges in die Unie ge

bruik te maak onder diese1fde voorwaardes as kinders 

wat skole in Suidwes-Afrika besoek het. Dit het be

teken dat2~ratis opleiding en finansiele steun beskik

baar was • 

Die tegemoetkoming soos in die voormelde besluit 

vervat, is later uitgebrei tot a1le vorms van beroeps

op1eiding waarvoor geen fasi1iteite in Suidwes-Afrika 

se onderwysprogram bestaan het nie, uitgebrei 3). In 

1960 was daar 104 leer1inge, 77 seuns en 27 dogters, 

wat teen •n tota1e koste van £6,323 in die Unie beroeps

op1eiding op sekondere vlak ontvang het 4). 

Die Onderwys Kommissie het in 1958 bevind dat 

vanwee die hoe koste van tegniese op1eiding die heer

sende ree:ing die voordeligste was en dat daarmee 

voortgeg13.an moes word 5). Die 1eer1ing wat in teg

niese opleiding belanggestel het, het in die Unie ~ 

wye keuse van studierigtings wat in die goed toegeruste 

skole van die Departement van Onderwys, Kuns ·en Weten

skap gevolg kon word, gehad. 

f. Die landbouskoo1 

Aangesien die landbou een van die vernaamste 

bedrywe in Suidwes-Afrika is, is die behoefte aan 1and

bouopleiding vroeg reeds gevoe1. Die kind moes vroeg 

in sy lewe reeds 1andboubewus gemaak word 6 ). 
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1. U.K.-notule, 25.11.1950. Besluit 507 op Memo
randum 746, gedateer 18.11.1950. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 155 bis. 
Hierdie artike1 magtig die Administrateur om 
finansie1e steun te verleen. 

3. U.K.-notu1e, 5.5.1951. Bes1uit 236 op Memo-
randum 746, gedateer 14.4.1951. 

4. Jaarrapport, 15. 

5. Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 47. 

6. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1925, 48. ~ Begin is by die Windhoekse Hoer
skoo1 met skooltuine en voor1igting in landbou 
gemaak. Ree1ings is later getref om dit uit te 
brei na twee ander sentraal ge1ee p1ekke. 
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In 1926 is daar besluit om met ingang 1927 op 

die plaas Gammams, ongeveer vyf myl buite Windhoek, n 

landbouskool onder beheer van die Onderwysdepartement 

te stig. Die doel met die skool was om die jong seuns 

van die land op te lei om goeie boere en goeie neder

setters te word. Seuns wat in st. VI geslaag het en 

nie jonger as 16 jaar was nie, sou toegelaat word. 

Hulle sou in landboukunde en veeteelt opgelei word en 

ook praktiese onderwys in vakke soos Messelwerk, Hout

werk en Ysterwerk ontvang. Die seuns moes self al die 

werk op die plaas doen en geen boer of arbeider sou in 

diens geneem word nie l). Na geslaagde aflegging van 

die finale eksamen aan die einde van die tweejarige 

kursus sou elke seun •n 

tydperk wat hy aan die 

goeding vir sy dienste 

bonus van £2 per maand vir die 

skool deurgebring het, as ver

ontvang 2 ). Na die opleiding 

van twee jaar in die skool en op voorwaarde dat n ser

tifikaat van bekwaamheid deur die hoofonderwyser aan 

hom uitgereik is, moes elke student minstens een jaar 

lank by n vooruitstrewende boer verdere opleiding in 

praktiese boerdery ontvang. Indien hy dan bekwaam be

vind is, kon hy, indien hy dit verlang het, vir n ne

dersettingsplaas in aanmerking kom 3). 
Weens gebrek aan water op die plaas Gammams kon 

die onderrig in Landboukunde nie met sukses deurge

voer word nie. Die Administrasie het toe op aanbeve

ling van die Adviserende Raad besluit om n landbouhoewe 

op die plaas Klein Nabas in die artesiese gebied van 

die Aoubvallei aan die skool toe te wys. Die senior 

onderwyser te Gammams is in beheer van die opleiding 

geplaas, en die studente sou in rotasie daarheen ge -

stuur word om volgens n skema wat deur die Superinten

dent van Kakamas opgestel is, 11 landbouboerdery 11 te 
leer 4 ) 

Aanvanklik was die voorneme om jaarliks tussen 

30 en 40/ .••.• 87 

1. Rapport omtrent Suidwes-Arrika vir die jaar 1926, 
1926, 11, 12. 

2. The Windhoek Advertiser, 17.1.1926. 

3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1926, 12. 

4. Id:o 1927, 72. ;: 
A.R.-notule, 8.6.1927. 
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30 en 40 studente tot die skoo1 toe te 1aat 1 ). 

Aan hierdie verwagting het die aansoeke om op1eiding 

nie voldoen nie, en dit wi1 voorkom asof die tweede 

dee1 van die opleiding in praktiese boerdery by ~ voor-

uitstrewende boer nie na wense verloop het nie. 

a1gemene mening was egter dat die op1eiding aan 

beantwoord het 2 ). 

In 1936 is bes1uit dat die landbouskool na 

Die 

sy doe1 

die 

proefp1aas Neudam, onder beheer van die Afde1ing Land

bou, oorgeplaas moes word. Die p1aas Gammams het in 

besit van die Administrasie geb1y 3). 

Di~ besondere skool het vir die op1eiding van 

nie-skoolpligtige leerlinge in~ uits1uitlik gespesia-

liseerde rigting voorsiening gemaak. Die op1eiding, 

en meer in besonder vanwe~ die praktiese aard daarvan, 

was nie in ooreenstemming met die funksies wat normaal

weg van ~ Onderwysdepartement verwag word nie. Die 

oorp1asing van die skoo1 na die Afdeling Landbou was 

dus ~ 1ogiese en gewenste stap. 

g. Spesia1e sko1e 

11 ~ Spesia1e skool is ~ skool waarin spe

sia1e 1eerkursusse deur die Direkteur goedgekeur en 

geskik vir d besondere behoeftes van die loka1iteit 

waar dit ge1e~ is, gevo1g word", lui die beskrywing 

van hierdie soort skoo1 in die wet 4 ). Die bedoe1ing 

van die wet was om voorsiening te maak vir •n besondere 

soort skoo1 waarin ~ spesiaal goedgekeurde kursus wat 
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1. The Windhoek Advertiser, 17.7.1926. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1926, 
46, 37. Die volgende tabe1 gee die getal stu
dente wat die Gammams-Landbouskoo1 vanaf die be
gin van 1927 besoek het: 

Eerste ha1fjaar, 
Tweede ha1fjaar, 
Eerste ha1fjaar, 
Tweede ha1fjaar, 
Eerste ha1fjaar, 
Tweede ha1fjaar, 

1927 
1927 
1928 
1928 
1929 
19?9 

Geta1 studente 
op skoo1 

9 
14 
19 
21 
18 
19 

3. A.R.-notu1e, 26.10.1936, 11.1.1937. 

Geta1 studente 
by boere op p1ase 

---
9 
4 
5 

4. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 35. 
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by die besondere behoeftes van ~ bepaalde plek of om

gewing sou aanpas, aangebied kon word. 

Streng volgens die omskrywing sou •n spesiale 

skoal vir buitengewone onderwys aan afwykende kinders 

nie ingevolge die bepalings van hierdie artikel gestig 

kon word nie. Artikel 1 van die Ordonnansie op Spe

siale Skole, 1953 (no. 18 van 1953) definieer ~ "spe

siale skool 11 as ~ skoal in die gebied waarin afwykende 

kinders bui tengewone onderwys, hetsy op •n vol tydse of 

op ~ deel tydse grondslag, ontvang; ewe-eens •n spesiale 

klas, ook ~ geleentheidsklas genoem. 

In die onderwyswetgewing het daar dus twee defi

nisies van ~ spesiale skoal bestaan, wat moontlik tot 

verwarring kon lei. Wetswysiging sou nodig wees om 

hierdie ongerymdheid reg te·stel. Die twee soorte 

spesiale skole wat ingevolge hierdie bepalings gestig 

kon word, word vervolgens bespreek. 

(1) Die burgerskool 

Die enigste burgerskool is gestig toe 

die primere skoal te Stamprietfontein met ingang 

1 Januarie 1928 in graad verhoog is l). 

Die burgerskool-idee het ontstaan na aanleiding 

van die aanbevelings van die Vrystaatse Onderwys Kom

missie van 1926. Administrateur Werth was voor sy 

aanstelling as administrateur van Suidwes-Afrika lid 

van die betrokke Kommissie, en hy het die idee na Suid

wes-Afrika oorgedra. Die grondliggende gedagte was 

om ~ skoal, aangepas by die besondere behoeftes van 

die plattelandse omgewing, te stig 2 ). 

Dit het in sekere belangrike opsigte van die ge

wone plattelandse primere skoal afgewyk en moet dus 

as ~ spesiale skoal beskou word. Die leerkursus het 

oor twee jaar na st. VI gestrek, waarvan die laaste 

twee jaar hoofsaaklik landboukundig van aard was. 

Drie-agstes van die tyd is egter nog aan onderwerpe 

met~ kulturele inslag, soos godsdiensonderwys, taal

onderrig, praktiese rekenkunde en boekhouding, handels-

aardrykskunde,/ ••• 89 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1927, 71. 

2. Lemmer: a.w., 163. 



89 

aardrykskunde, geskiedenis en burgerskap, sang en te-

ken gewy. Die praktiese deel van die kursus het tuinbou, 

pluimveeboerdery, houtwerk en metaalwerk vir seuns en 

naaldwerk en huishoudkunde vir dogters ingesluit. Die 

inrigting het ook oor •n goed toegeruste biblioteek met 

landboukundige en ander lektuur, asook •n vergadersaal 

wat as kultuursentrum vir die omgewing moes dien, 

beskik 1 ). 

Die oogmerk met die burgerskool was nie soseer 

om onderwys in praktiese landbou te gee nie, maar om 

by die kind •n liefde vir landelike omstandighede en 

vir landbou en boerdery te kweek. Die Direkteur van 

Onderwys was tevrede dat die skool uitmuntend aan sy 

doel beantwoord het. Die uitbreiding van die stelsel 

van burgerskole kon om finansi~le redes nie plaasvind 
nie 2 ). 

Die burgerskoolkursus te Stamprietfontein het 

voortbestaan tot aan die einde van 1944 toe dit weens 

gebrek aan ondersteuning doodgeloop het 3). Die skool 

self het weer n gewone primere skool geword. 

(2) Spesiale skole of klasse vir afwykende 

kinders 

(a) Skole en klasse vir verstandelik 

afwykende leerlinge 

Die aanwesigheid van leerlinge wat 

swak in die skool gepresteer het, het nie ongemerk ver

bygegaan nie. Die Onderwysersunie en die inspekteurs 

bet van tyd tot tyd die owerheid se aandag op die pro

bleem gevestig. 

Die gebrek aan behoorlik opgeleide mense om die 

afwykende kind te ondersoek en af te sonder, die tekort 

aan finansies, die ontoereikende akkommodasie en ander 

faktore het verhinder dat die nodige fasiliteite vir 

hierdie leerlinge geskep kon word. In 1940 het twee 
inspekteurs van skole in hulle jaarverslag weer eens 

die noodsaaklikheid van n afsonderlike skool vir bier-

die groep/ •..•• 90 

1. Rapport om trent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1927, 72. 

2. Rapport om trent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1933, 26. 

3. Jaarrapport, 1943, 10. 
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die groep leerlinge beklemtoon l) 

In 1944 het die Departement deur middel van n 

vraelys n opname gemaak van die getal leerlinge wlt 
? 

vermoedel verstandelik afwykend was en wat sou kwa-

lifiseer vir opname inn spesiale skool of klas. Uit 

die opname het geblyk dat daar 126 gevalle was. Die 

ouers van 21 van die kinders was bereid om hu11e toe

stemming tot die bywoning van spesiale klasse te gee, 

in 79 gevalle het daar twyfel bestaan en ten opsigte 

van die orige gevalle is toestemming as onwaarskynlik 

geag. 

Deur hierdie opname is die noodsaaklikheid van 

spesiale klasse vir buitengewone onderwys bevestig. 

Die Direkteur was egter genoodsaak om ten gevolge 

van die 1andswye behoefte aan akkommodasie die stig

ting van hierdie klasse verder t te stel. 

Pogings is aangewend om n paar leerlinge wat deur 

sowel die onderwysers as die geneeskundige inspekteur 

dringend vir 

Unieskole te 

hulle verkry 

buitengewone onderwys aanbeveel is, in 

s. Ongelukkig kon geen plek vir 

word nie 2 ). 

Die Onderwysersunie het herhaaldelik deur hoof

bestuurs- en kongresbesluite vertoe tot die Departe-

ment vir die telling van spes e klasse gerig 3). 

In sy toespraak voor die Onderwysersuniekongres in 

1945 het die Administrateur die onvermoe om vordering 

met spesia1e onderwys te maak aan •n gebrek aan geboue 

toegeskryf 4 ). In 1949 is aan die hoofbestuur van 

die S.W.A.O.U. meegedeel dat n tekort aan inspekteurs 

n oorsaak van e vertraging was, maar dat die aan

geleentheid die nodige aandag geniet 5 ). 

In n poging om in n dringende behoefte te voor

sien en vanwee die afwesigheid van •n sielkundige, het 

die Direkteur dit aan die Inspekteur van die Sentrale 

Inspeksiekring/ •.• 91 

l. Jaarrapport, 1940, 24. 

2. Id., 1944, 11. 

3. S.W.A.O.U.-notu1e: Hoofbestuursbes1uit, 1943. 
Kongresbes1uite 1945 en 1949. 

4. Id., 1945. Toespraak van die Administrateur 
voor die kongres gehou 2-5 Oktober 1945. 

5. E619: Antwoorde van die Direkteur op bes1uite van 
die Onderwysersuniekongres gehou op 20-21 April 
1949. 
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speksiekring opgedra om leerlinge in al die skole in 

Windhoek verstandstoetse te laat afl~ l) Die gevolg 

van hierdie toetsing was dat •n eerste geleentheidsklas 

in 1950 in Windhoek gestig is. 

Danksy die bekwaamheid van die onderwyser en die 

omsigtigheid waarmee te werk gegaan is, is in n groat 

mate daarin geslaag om die vooroordeel wat moontlik 

bestaan het, uit die weg te ruim. Na die geslaagde 

instelling van hierdie klas kon, met die aanstelling 

van n sielkundige en die verdere beskikbaarstelling 

van behoorlike huisvesting, die spesiale klasse nou 

verder uitgebrei word 2 ). 

Dit ly geen twyfel nie dat die Direkteur met die 

stigting van hierdie geleentheidsk1asse bloat op die 

samewerking en welwil1endheid van die ouers moes staat

maak. Vir die toekomstige ontwikke1ing van buitenge

wone onderwys sou dit noodsaak1ik wees om die nodige 

wetgewing waardeur die Direkteur in staat geste1 sou 

word om met gesag op te tree, in te stel. 

Die stigting van twee verdere ge1eentheidsk1asse 

vir kinders met •n I .K. van tussen 50 en 80 en ouderdom 

9 tot 13 jaar te Keetmanshoop en Otjiwarongo is ver-

vo1gens goedgekeur. Saam met hierdie goedkeuring is 

ook besluit dat die nodige wetgewing in verband met 

spesiale sko1e vir buitengewone onderwys ingestel moes 
word 3). 

Die Uitvoerende Komitee was nie ten gunste van die 

sentralisering van geleentheidsk1asse in die drie sen

trums Windhoek, Keetmanshoop en Otjiwarongo nie. Die 

a1gemene mening was dat daar mettertyd by ander skole, 

soos omstandighede mag vereis, 

onderwys gemaak moes word 4 ). 

ge1eentheidsklasse, dit wil se 

voorsiening vir spesiale 

In 1960 was daar gewone 

vir leerlinge onder 

die ouder-/ ••• 92 

1. Jaarrapport, 1941, b1. 2 van die jaarvers1ag van 
die Inspekteur van die Sentra1e Inspeksiekring. 

2. Jaarrapport, 1950, 10. 

3. U.K.-notu1e, 10.11.1952. Bes1uit 992 op Memo
randum A179, gedateer 9.10.1952. 

4. Id., 20.5.1953. Bes1uit 450 op Memorandum 
E875/4, gedateer 15.5.1953. 
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die ouderdom van 14 jaar, by ses sentrums, t.w. Wind

hoek, Gobabis, Otjiwarongo, Tsumeb, Keetmanshoop en 
Walvisbaai l). 

In 1953 is die Ordonnansie op Spesiale Skole, 1953 

(no. 18 van 1953) goedgekeur. Hierdie belangrike en 

onmisbare stuk wetgewing het die Administrateur gemag

tig om spesiale skole vir buitengewone onderwys te 

stig 2 ). Dit het aan die Direkteur die bevoegdheid 

gegee om ·n kind te laat toets, indien nodig as afwykend 

te sertifiseer J) en die ouers van sodanige kind te 

verplig om die kind na ~ spesiale skoal te stuur 4). 

Die duur van die verpligte bywoning van ~ spesiale 

skoal en die voorwaardes vir vrystelling van verpligte 

skoolbesoek is ook bepaal 5). 

Die inwerkingtreding van die Ordonnansie op Spe

siale Skole het dit moontlik gemaak om uitvoering te 

gee aan ~ besluit van die Uitvoerende Komitee om voor

siening te maak vir •n inrigting in Windhoek met die 

oog op die voorberoepsopleiding van leerlinge met ~ 

I.K. van 50 tot 80 en ouderdom van 14 tot 18 jaar 6 ). 

Ingevolge die wet kon hierdie groep leerlinge nou ver

plig word om •n spesiale skoal in Windhoek by te woon. 

Die eerste stap tot die stigting van die voorge

nome skoal was om die plaas Gammams, met die seboue van 

die eertydse landbouskool daarop, te verkry 7). Na

dat die nodige opknappingswerk gedoen en voorsiening 

vir huisvesting gemaak was, kon die skoal vir seuns 

in 1955 geopen word 8 ). 

By gebrek aan geskikte en beskikb~re geboue kon 

~ afsonderlike skoal vir senior meisies nog nie gestig 

word nie. Spesiale klasse vir hierdie dogters is by 
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l. Jaarrapport, 1960, 35. 

2. Ordonnansie no. 18 van 1953, artikel 2. 

3. Id., artikel 3. 

4. Id., artikel 5. 

5. Id. , artikels 6 en 7. 

6. U.K.-notule, 10.11.1952. Besluit 992 op Memo
randum Al79, gedateer 9.10.1952. 

1. U.K.-notule, 5.1.1953. Besluit 19 op Memorandum 
E875, gedateer 10.12.1952. 

8. Jaarrapport, 1955, 66. 
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die Primere Skoo1 Dr. Van Rhyn in Windhoek, ingeste1 l). 

Die re~1ing dat hierdie ouer dogters nog by ~ primere 

skoo1 gehuisves was, was nie bevredigend nie, maar dit 

moes gedu1d word tot tyd en wy1 ander voorsiening gemaak 

kon word. 

In 1960 het daar dus reeds ~ aparte skoo1 vir 

senior afwykende seuns en ~ afde1ing vir senior afwy

kende dogters bestaan. Toegewings is gemaak sodat 

1eer1inge in die dom-norma1e groep wat nie vir sertifi

sering as afwykendes gekwa1ifiseer het nie, die skoo1 

en k1asse op ~ vrywi11ige basis kon besoek. 

(b) Voorsiening vir gedrags- en 

1iggaam1ik afwykende 1eer1inge 

Die onderwys van gedragsafwykende 

en 1iggaam1ik gebrekkige kinders soos dowes, b1indes en 

epi1eptici is beskou as ~ we1synsaange1eentheid en nie 

in die eerste p1ek as ·n skoo1- of opvoedingsfunksie 

nie. Die Direkteur van Onderwys was tot in 1958 daar

mee gemoeid vir sover we1synsdienste as ~ onderafde1ing 

van die Onderwysdepartement beskou is. Met die tot

standkoming van die afsonder1ike Afde1ing vir Vo1ks

we1syn teen die einde van 1958 het hierdie kinders die 

·verantwoorde1ikheid van die nuwe afde1ing geword 2 ). 

Dit het egter duide1ik geword dat die op1eiding van 

1iggaam1ik gestremdes die verantwoorde1ikheid van die 

Onderwysdepartement moet wees, en in 1960 is hierdie 

diens van Vo1kswe1syn oorgeneem. 

Weens die beperkte geta1 1iggaam1ik afwykendes 

is geva11e op •n vrywi11ige gronds1ag na gepaste sko1e 

in die Unie gestuur. Die Administrasie het die no-

dige subs1dies aan die sko1e betaa1, ook finansi~1e 

hu1p aan die ouers ver1een en die verantwoorde1ikheid 

vir bege1eiersuitgawes aanva~r 3) 
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l. Jaarrapport, 1955, 66, 67. 

2. Jaarrapport, 1959, 25. 

3. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 155 bis. 
Prok1amasie gewysig deur Artike1 1 van Prok1ama
sie no. 16 van 1937. 
Jaarrapport, 1935, 8. 

Id., 1958, 25. 
Id., 1960, 25. 

U.K.-notu1e, 26.11.1955. Bes1uit 1367 op Memo
randum El/43, gedateer 17.11.1955. 
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Tot tyd en wyl die Administrasie in sy eie be

hoeftes ten opsigte van die onderwys van dowes, blin

des en epileptici kan voorsien, is dit nie wenslik 

dat wetgewing ingestel word om hierdie kinders as af

wykend te sertifiseer en verpl~gte opleiding voor te 

skryf nie. Meer doelgerigte pogings kan aangewend 

word om hierdie gevalle op te spoor en aan te moedig 

om gepaste skole in die Unie te besoek. 

In die verlede is gevalle van ernstige gedrags

afwyking na nywerheidskole of verbeteringskole in die 

Unie gestuur. Vir hierdie soort afwyking behoort daar 

in die Kinderordonnansie voorsiening gemaak te word en 

die geva1le behoort dan onder die Afde1ing Volkswe1syn, 

te ressorteer. Vir minder ernstige geval1e behoort 

wetgewing ingestel te word wat die Direkteur in staat 

sal stel om sodanige leerlinge binne sy eie skoo1- en 

koshuis3te1sel onder toesig te plaas. Deur die nodige 

beheer, voorligting en psigo-terapeutiese behandeling 

kan 1eerlinge sender onderbreking van hulle skoo1op-

1eiding binne hulle eie gemeenskap gerehabiliteer word. 

h. Private sko1e 

(l) Ontstaan en ontwikkeling 

Aangesien dit die doelbevruste strewe 

van die owerheid was om net een skoolstelse1 waarin 

alle taalgroepe hulle onderwys kon ontvang, te skep, 

is daar wel in aie 1921-wetgewing voorsiening vir 

private skole gemaak maar nie vir die betaling van 

enige toelaes nie 1 ). 

Behalwe die twee private kerkskole in Windhoek, 

n1. die Rooms-Katolieke meisieskoo1 ( 11 Hohere Toch

terschule" ) en die Anglikaanse kerkskool ( 11 St. 

George's School for Girls" ), wat reeds in 1921 be

staan het 1 het daar ook nog vyf Duitse private sko1e 

te Windhoek, Swakopmund, Luderitzbucht, Karibib en 

Tsumeb onder die Landesverband bly voortbestaan na

dat die ander Duitse skole vanaf 1922 reeds deur die 

staat oorgeneem was 2 ) 
Beha1we/ ••• 95 

l. Onderwijs Proklamatie, 1921, artike1s 101 tot 104. 

2. Sien Hoofstuk VII, 205, vir meer besonderhede. 
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Behalwe bogenoemde private skole het daar as ge

volg van die Administrateur se desentralisasiebeleid 

vanaf 1926 klein private skooltjies ontstaan. Hierdie 

skole is op plekke waar daar nie minstens 10 leerlinge 

was om~ plaasskool te begin nie, opgerig l). 

Nuas die kork-, Duitse en kleiner private skole 

het daar van tyd tot tyd private skole op plekke ont

staan waar die staat nie onderwys voorsien het en ook 

nie bereid was om dit te voorsien nie. 

is veral by myne opgerig. 

Hierdie skole 

Die bestaan van private skole het dit noodsaaklik 

gemaak dat die onderwyswetgewing voorsiening vir soda

nige skole moes maak. Die Onderwys Proklamasie, 1926, 

het gevolglik bepaal dat dit die plig van elke bestuur

der van n skool, wat nie deur die Administrasie onder

steun of gekontroleer word nie, sou wees om sodanige 

skool by die Departement te laat registreer. Verder 

moes die eienaar ·n inskrywings- en •n skoolbesoekregis

ter hou en die Departement van die aanstelling van elke 

onderwyser in kennis stel 2 ). In 1934 het die Admini

strasie, waarskynlik weens die reaksionere bedrywighede 

van sekere onderwysers, dit nodig gevind om die bepa

ling so te wysig dat daar eers van die Departement 

goedkeuring vir die aanstelling van •n onderwyser ver
kry moes word 3). 

Die bestuurder of hoofonderwyser van n private 

skool kon die Departement skriftelik versoek om n in

speksie van sy skool te hou en aan hom verslag te 

doen 4 ) Aan die ander kant kon die Direkteur n in-

speksie van n private skool hou om vas te stel wat die 

toestande in die skool was 5 ). 
Indien die Direkteur nie tevrede met die toestande 

in die skool was nie, kon hy weier om die skool te erken 

as n skool wat aan die vereistes vir leerplig soos in 

die proklamasie/ •• 96 

1. Sien Hoofstuk VIII, 248 vir meer besonderhede. 
Vir die doeleindes van hierdie paragraaf sal net 
die kerkskole en die Duitse private skole verdere 
aandag geniet. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 117. 

3. Proklamasie no. 24 van 1934, artikel 3. 

4. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 118. 

5. Id., artikel 119. 
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die proklamc.sie omskrywe is, voldoen het l). In 1940 

is die magte van die Direkteur uitgebrei sodat hy deur 

n kennisgewing in die Offisiele Koerant sodanige private 

skool kon sluit 2 ). 

(a) Kerkskole 

Die Rooms-Katoliese skool was aanvank

lik n Duitse skool maar het later 11 The Convent of the 

Holy Cross" geword, met voertaal Duits of Engels. 

Sedert 1928 het die skool kandidate vir die Junior 

Sertifikaateksamen van die Universiteit van Suid-Afrika 

voorberei. Later het die skool ook leerlinge vir die 

matrikulasie-eksamen ingeskryf. Die skool het in 1960 

nog bestaan en kandidate vir die Junior Sertifikaat

eksamen van die O::J.derVlysdepartement in Suidwes-Afrika 

voorberei asook kandidate vir die matrikulasie-eksamen 

V<'l die Gem8ensl:aplike Matri~:ulasieraad ingeskryf. 

Die 11 St. George's School for Girls" het aanvank

lik onderwys tot op die Junior Sekond@re vlak gebied, 

maar later hct dit net n prim@re skool met Engels as 

voertaal geword en sowel seuns as meisies ingeskryf. 

Dit was nog die posisie in 1960. 

(b) Duitse private skole 

Soos reeds vermeld, het daar 5 Duitse 

private skole ~et ingang 1922 bestaan. Die skole te 

Windhoek en Swalwpmund was Realschulen, m.a.w. hulle 

het ook onderwys op die sekond8re vlak gegee, terwyl 

die ander drie primerc skole was. Behalwe die vyf 

g~oter skole het daar oak nag later van tyd tot tyd 

kleiner Duitse private skooltjies en oak n aantal 

plaasskole bestaan 3)_ 

In 1930 is die skoal te Swakopmund deur die 

staat oorgeneem as die 11 Deutsche Hohere Schule" 4 ), 

en die skoal te Tsumeb het met ingang van 1931 n 

staatskool vir Duitse lecrlinge geword. Die meeste 

ander skole was teen hierdie tyd gesluit, en behalwe 

die inrigtings te Windhoek, Luderitzbucht en Karibib 

was daar/ .•.. 97 

1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 120. 

2. Proklamasie no. 7 van 1940, artikel 13. 

3. Lemmer, a. w. , 138. 

4. Sien Hoofstuk VII, 210 vir verdere besonderhede. 
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was daar n skool by Kolmanskop, wat later ook gesluit 
het. 

Die drie Duitse private skole het bly voortbestaan 
en het in 1960 nog bestaan, een met die status van n 
ho~rskool en die ander twee as sekond@re ~ole. 

(c) Ander private skole 

Van tyd tot tyd het daar groter private 
skole, wat deur die Departement erken is, veral by myn
plekke ontstaan. Hierdie skole het onderwys aan die 
kinders van die werknemers van die eienaars voorsien l). 
Aangesien hierdie skole gewoonlik nie die vooruitsigte 
vir n onbeperkte voortbestaan gehad het nie, het die 
Departement verkies om nie self die onderwys te v.oor~ 
sien nie en derhalwe erkenning aan private skole ver
leen. 

Van hierdie private skole was daar in 1960 nog 
net een groot private prim@re~ool wat deur die Departe
ment erken is, nl. die skool te Oranjemund. 

(2) Finansiele ondersteuning 

Nieteenstaande die standpunt van die 
Administrasie om nie private skole te subsidieer nie 
het die verteenwoordigers van die Unieregering en van 
die Duitse regering in 1923 in Londen ooreengekom dat 
die Administrasie as tydelike maatreel die twee Duitse 
skole te Swakopmund en Windhoek twee jaar lank op die 
pond-vir-pond-basis sou ondersteun 2 ). Die subsidie 
wat vanaf Januarie aan hierdie twee skole betaal is, 
is egter ook met ingang 1.1.1925 aan die ander drie 
private skole betaal. Die betaling van die subsidie 
sou net tot 31.12.1925 geskied 3), maar in afwagting 
op die nuwe onderwyswetgewing in 1926, wat vir ruim 
finansiele steun aan private skole sou magtig, is voort
gegaan met die betaling. 
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1. U.K.-notule, 6.7.1950. Skool te Blaauwpoort, 
Omaruru. 
U.K.-notule, 20.6.1955. Skool te Otjisondu. 
Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 168. 
Skool te Brandberg-Wes. 

2. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1923, 4. 

3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1925, 47. 
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Die Onderwys Proklamasie, 1926, het bepaal dat 

die Administrateur onder sekere voorwaardes hulptoe

laes aan skole wat deur private inisiatie£ opgerig is, 

kon betaal. Behalwe dat die akkommodasie en die on

derwyser geskik moes wees, het die ander voorwaardes 

voorsiening gemaak vir verskillende hulptoelaes aan 

private skole op plekke waar daar nie staatskole was 

nie en vir skole op plekke waar daar wel staatskole 
1) 

was • 
Met die inwerkingtreding van die proklamasie is 

aan alle private skole subsidies, ooreenkomstig die 

bepalings van die wet, toegeken 2 ). 

Teen die einde van 1935 het die Adviserende Raad 

besluit dat, deels ter besuiniging en deels om staats

oorweginge, die subsidies aan private skole met in

gang van 1.4.1936 met die hel£te verminder en na die 

boekjaar 1936/37 heeltemal gestaak sou word 3 ). 

Hierdie beslui t het tot ·n stortvloed van besware 

aanleiding gegee, met die gevolg dat die Administra

teur in Maart 1936 in die Wetgewende Vergadering a£

gekondig het dat hy die valle subsidie vir die jaar 

1936/37 sou betaal, maar dat die subsidie aan private 

skole in sentra waar daar behoorlik ingerigte staat

skole is, aan die einde van die jaar gestaak sou word. 

Die Administrateur het dit in sy toespraak baie dui

delik gestel dat dit nie bloat n saak van besuiniging 

was nie maar ook n beginselsaak en dat dit dringend 

noodsaaklik geword het dat die staat die opvoeding 

van al sy burgers moet kan beheer. As leda van die 

gemeenskap besluit om hulle wettige reg uit te oe£en 

om private onderrig aan hulle kinders te verska£, sou 

hulle sel£ daarvoor moes betaal. Hierdie besluit is 

ten uitvoer gebring 4 ) 

Sedert 1946 is daar weer eens subsidies aan die 

twee kerkskole betaal en vana£ 1951, na aanleiding van 

die verslag/ 99 

1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 121. 

2. A.R.-notu1e, 5.10.1926. Subsidie soos voorge
skry£ aan 11 St. George's School" toegeken. 

3. A.R.-notu1e, 30.12.1935, 26.4.1946. 

Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 193. 

4. Id., 194. 
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die verslag van die ollderwyskommissie van 1950, ook 

aan die ander private skole l). Die omvang van die 

subsidies is van tyd tot tyd heroorweeg en aange~as. 

Die Onderwyskommissie van 1956 het die subsidi~

ring van private skole deeglik ondersoek en tot die 

volgende slotsom geraak: 11 alhoewel u Kommissie die be

ginsel om private skole te stig, erken en onderskryf, 

meen ons dat die uitbetaling van subsidies aan sodanige 

skole waar daar regeringskole bestaan, •n ongesonde be

leid is" 2 ). 

Die Kommissie het gevolglik besluit (met een lid 

wat •n mi:t~derheidsverslag ten gunste van subsidies ui t

gebring het) om aan te beveel dat n langtermynbeleid 

toegepas moes word met die doel om, wanneer die staat 

in die onderwysbehoeftes voorsien, die subsidies aan 

private skole te staak 3). 

Die Uitvoerende Komitee het egter besluit om onder 

sekere voorwaardes met die betaling van subsidies aan 

private skole voort te gaan. Alleen private skole wat 

onderwysgeriewe verskaf waarvoor die staat nie voor

siening maak nie, sou gesubsidieer word. Bestaande 

ondersteunde skole wat wel dieselfde onderrig aanbied 

sou voortgaan om die subsidie te ontvang. Die leer

lingkwota vir subsidie is egter vasgepen 4 ) 

3. Opleidi~~skollege vir onderwysers 

Suidwes-Afrika is vir die voorsiening van sy on

derwyspersoneel volkome afhanklik van onderwysers wat 

in die Unie of elders opgelei is. In die vroe~r jare 

toe daar n surplus van onderwysers in die Unie was, 

het die Departement geen moeilikheid gehad om sy paste 

te vul nie./ ••• 100 

1. A.R.-notule, 26.4.1946. 

Vers1ag van die Suidwes-Afrika Onderwyskommissie 
1950, 28. 

U.K.-notu1e, 18.7.1950. Bes1uit 273 op Memo
randum 613, gedateer 17.?.1950. 

Id., 24.11.1950, 18.12.1950. 

2. Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 197. 

3. Id. , 197. 

4. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit op Memo
randum E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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te vul nie. Met die verloop van tyd het daar egter 

•n verandering in die gunstige toedrag van sake gekom, 

en in die vroee veertigerjare was die owerheid genood

saak om die opleiding van sy eie onderwysers te oor-
1) weeg 

Om enige optrede in hierdie verband moontlik te 

maak is die Onderwys Proklamasie, 1926, gewysig om die 

Administrateur in staat te stel om opleidingskole vir 

die opl.eiding van blanke onderwysers in te stel 2 ). 

n Opleidingskool sou egter alleen ingestel word as die 

Administrateur oortuig is dat die onderwysbehoeftes in 

Suidwes-Afrika sodanige instelling vereis 3). 

In n toespraak voor die S.W.A.O.U.-kongres in 1945 

het die Administrateur verklaar dat die stigting van n 

normaalskool vir die opleiding van onderwysers noukeu

rige aandag geniet. Aangesien die voorsiening van on

derwysers van jaar tot jaar grater moeilikhede opge

lewer het~ is die wenslikheid van die opleiding ernstig 

oorweeg 4 J. Weens die onmoontlikheid om die nodige 

geboue op te rig moes die saak egter vir n onbepaalde 

tyd uitgestel word 5). 

Die Onderwysersunie het die oprigting van •n plaas

like onderwyserskollege teegestaan, en die hoofbestuur 

het in 1943 •n versoek aan die Departement gerig om nie 

die o)rigting van sodanige inrigting deur te voer 

nie 6 . Die argumente teen die oprigting van n kollege 

kan kortliks soos volg saamgevat word: 

(l) Toelatingsvereistes laer as standerd X 
sal die standaard verlaag 7); 

(2) die/ •.• 101 

1. Jaarrapport, 1943, 3-6. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artiJ::el 29 bis. (1). 
Proklamasie gewysig deur Artikel 6 van Prokla
masie no. 18 van 1943. 

3. Id., artikel 29 bis. (2). 
4. S.W.A.O.U.-notule: Toespraak van die Admini

strateur voor die kongres gehou op 2-5 Oktober 
1945. 

5. Jaarrapport, 1945, 5. 
6. S.W.A.O.U.-notule. Memorandum van die hoofbe

stuur aan die Direkteur. 

7. Die Administrateur het in sy toespraak n twee
jarige kursus vir dames, min of meer gelykstaande 
aan die 0 van die Kaap en Transvaal, voorgestel. 
Kandida te3met •n Juniorsertifikaa t sou ook toege
laat word. 
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(2) die Suidwes-kind, opgevoed in Suidwes, het 
oor die algemeen n gebrek aan agtergrond 
en perspektief, wat deur opleiding in 
die Unie aangevul word; 

(3) onderwysers wat in Suidwes-Afrika opgelei 
word, sal net vir onderwysersposte in 
die Gebied kwalifiseer; 

(4) verlaagde kwalifikasies sal die onderwys
stelsel in diskrediet bring by die Unie
provinsies; 

(5) die prestige van die onderwysprofessie as 
n geheel gaan onder die voorgestelde 
stappe ly; 

(6) Suidwes-Afrika is nog nie ryp vir n eie 
opleidingskollege nie 1). 

Intussen is die rekrutering van kandidate vir 

opleiding as onderwysers deur die toekenning van stu

dielenings en beurse vir opleiding aan inrigtings in 

die Unie aangemoedig. 2 ) Hierdie maatre~l sou egter 

nutteloos wees indien voornemende studente nie in op-

leidingsinrigtings opgeneem kon word nie. Om hierdie 

gevaar uit die weg te ruim het die Uitvoerende Komitee 

op baie ho~ vlak met die Uitvoerende Komitees van die 

provinsies in die Unie onderhande1 3). Die onderhande-

1ings het daartoe gelei dat elk van die provinsies on

derneem het om, teen vergoeding of daarsonder, jaarliks 

vir n vasgestelde getal aspirant-onderwysers vir Suid

wes-Afrika toelating te verseker 4 ). 

Die opleiding van onderwysers aan universiteite 

vir sekondere onderwys sou nie probleme oplewer nie. 

Ruim voorsiening vir studielenings en beurse aan stu

dente asook hulptoelaes aan die universiteit word 

gemaak 5 ) 

1. 

2. 

4. 

5. 

Ten gevolge/ ••• 102 

Educa, Junie 1946, 6-8. 

Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 155 bis. 

U.K.-notu1e, 21.9.1954. Bes1uit 926 op Memo
randum Al79/121, gedateer 21.9.1954. 

U.K.-notule, 5.9.1955. Kaapland sou met ingang 
1.1.1956 jaarliks n maksimum van 24 studente toe
laat. Transvaal, Oranje-Vrystaat en Natal sou 
jaar1iks elk 5 studente toelaat. 

U.K.-notule, 22.10.1952. Besluit 903 op Memo
randum Al79/179, gedateer 16.10.1952. 
Id., 26.11.1954. Besluit 1271 op Memorandum 
Al79/179, gedateer 23.11.1954. 
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Ten gevolge van die steeds toenemende getal ma

trikulante en die grater aanbod van voornemende onder

wysers het die tyd aangebreek dat ernstige oorweging 

aan ~ eie opleidingsinrigting vir primere skool -onder

wysers, geskenk word. Na deeglike ondersoek het die 

Onderwyskommissie in 1958 soos volg aanbeveel: 

,,Ons beveel aan dat ~ opleidingskollege vir on

geveer 60 studente in Suidwes-Afrika opgerig word". 

Die Kommissie het voorts verklaar dat hulle 

11 hierdie aanbeveling doen met diepe oortuiging dat 

so ~ inrigting op velerlei wyse tot heil sal strek. 

Vereers is daar die praktiese nooasaaklikheid dat 

ons ons eie bron van onderwysers moet he, mense wat 

hulle taak sal aanvaar met deeglike kennis van die 

land se omstandighede en sy onderwysbeleid. Voorts 

moet die inrigting dien as laboratorium vir die on

derwys, en moet sy dosente ook optree as raadgewers, 

ter inligting en besieling van die diensdoende onder

wyser. Ons het geen universiteit nie; hierdie in

rigting moet ons universiteit in die klein wees; ~ 

vuurtoring waarop elke onderwyser in die land sy koers 

kan rig wat mettertyd ons kulturele aarde tot welda

dige groei sal bestraal" l). 

Dit moet in alle opsigte ~ volwaardige opleidings

kollege wees met kursusse wat deur al die onderwysin

stansies aanvaar sal word, met die beste dosente wat 

op aansoek vir die doel in Suid-Afrika en Suidwes

Afrika gevind kan word, met geboue wat volgens die 

jongste vereistes vir opleidingsdoeleindes opgerig is. 

Die bestaande wetgewing sal hersien moet word om 

bepalings omtrent sekere belangrike beginsels, soos 

bv. die taalvereistes waaraan die opleiding moet vol

doen, voorwaardes vir diplomering en die uitreiking 

van sertifikate, te maak. Magtiging sal aan die 

Administrateur verleen moet word om regulasies t.o.v. 

die algemene beheer oor sodanige inrigting te maak. 

4. Instandhouding van staatskole 

Die bedoeling is om baie saaklik die voorsiening 

wat vir/ ••..• 103 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 139. 
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wat vir die finansiering van sko1e gemaak is, aan te 

stip, die ontwikke1ing van vry onderwys te skets, die 

bep1anning, oprigting en instandhouding van skoolge

boue te oorweeg en die verskaffing van noodsaak1ike 

dienste aan te dui. 

a. Die finansiering van sko1e 

A11e fondse vir die stigting of onderhoud 

van enige skoo1 of vir die beta1ing van sa1arisse of 

ander emo1umente, pensioene of gratifikasie soos in 

die wetgewing neerge1@ is, word van tyd tot tyd wet1ik 

vir die doe1 beskikbaar geste1 1 ). Die beskikbaar

ste11ing geskied by wyse van die begroting wat jaar1iks 

deur die Wetgewende Vergadering goedgekeur word. Nadat 

die bedrag begroot is, is dit die plig van die reken

p1igtige amptenaar om die nodige werk in verband met 

onderwysge1dsake met inbegrip van die beheer van a1 die 

fondse wat vir onderwysdienste beskikbaar geste1 is, en 

die kontro1e oor a1le inkomste uit onderwysbronne, te 

verrig 2 ). 

Aangesien sekere sko1e soos p1aas- en private 

sko1e deur die Administrasie ondersteun mag word, ver-

1een a1bei prok1amasies magtiging daartoe dat die Ad-

ministrateur enige ondersteuning kan terugtrek. Hier-

die terugtrekking kan geskied indien hy daarvan oor

tuig is dat TI skool nie op TI bevredigende en deeg1ike 

wyse bestuur word nie, die skoo1 nie 1anger die funksie 

waarvoor dit gestig is, verrig nie of nie langer vir 

onderwysdoeleindes nodig is nie 3) 

Die omvang en verskeidenheid van items waarvoor 

die Administrasie finansi~1e verantwoorde1ikheid aan

vaar het, word jaar1iks onder die onderwyspos in die 

begroting uiteengesit. Die onderwysuitgawe oor die 

afge1ope jare was soos vo1g: 

TABEL II/ ... 104 

1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 7. 
2. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artikel 7. 

Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 8. 
3. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 8. 

Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 9. 
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1921 - 22: 

1930 - 31: 

1935 - 36: 

1940 - 41: 
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T A B E L II 

ONDERWYSUITGAWES: 1921 - 1960 1 ) 

Be drag Boekjaar Be drag 

£34,900 1945 - 46: £260,284 

£144,799 1950 - 51: £530,424 
£127,696 1955 - 56: £l, 005' 390 
£165,032 1960 - 61: £1,664,006 

Die Administrateur kan op aanbeve1ing van die 

Direkteur geld op die pond-vir-pond-basis vir die aan

koop van bib1ioteekboeke of vir enige ander goedge

keurde doel van ~ spesia1e aard aan skole beskikbaar 
ste1 2 ) 

b. Vry onderwys 

Die beginsel van vry onderwys raak die om

vang van die verantwoordelikheid van die Staat ten 

opsigte van sy onderwysstelse1 en die instandhouding 

van sy sko1e. Enige skoo1geld in die geval waar kos

te1ose onderwys nie beskikbaar is nie, beteken ~ bron 

van inkomste vir die staatskas. 

Tot 31.12.1921 was sowel primere as sekondere 

onderwys kosteloos en is ook ruim toelaes aan kos

huise betaa1 3) Met die inwerkingtreding van Onder
wijs Proklamatie, 1921, is hierdie beginse1 effens 

gewysig. Voortaan sou alle onderwys in skole onder 

die beheer van die Administrasie, tot en met die sesde 

standerd kosteloos wees, met die voorbehoud dat onder

wys in geen spesiale vakke buite die skoolleerplan 

mag gegee word nie. Die kostelose onderwys het ook 

die voorsiening van boeke en ander skoolbehoeftes in

gesluit, op voorwaarde dat enige boeke of skoo1be-

hoeftes / •..• l05 

1. Die uitgawes sluit onderwys vir nie-blankes in 
maar nie kapitaaluitgawes vir geboue nie. 

2. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 130. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 153. 

3. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1921, 15. 
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hoeftes wat deur ~ leerling verloor of verniel word, 

deur die ouer vergoed meet word l). 

Die belangrike beginsel van die kostelose voorsien

ing van boeke en skoolbehoeftes is in 1926 gewysig met 

~ bepaling in direkte teenstelling daarmee. Die Admi

nistrateur kon egter ingevolge regulasies deur hom ge

maak, boeke en skryfbehoeftes aan kinders van behoef

tige ouers kosteloos of teen verminderde pryse ver-
skaf 2 ) 

Vir klasse bo die sesde standerd kon die Admini

strateur skoolgeld vir enige standerd of vir onderrig 

jn buitengewone vakke in enige skool voorskryf 3). 
In die regulasies waarin die Administrateur die 

skoolgeld voorgeskryf het, word bepaal dat die Direk

tetir onder sekere voorwaardes ~ leerling in enige stan

derd bo die sesde standerd van die betaling van skoal

geld kan vrystel 4 ). 

In 1951 is ~ tegemoetkoming aan sekond@re skool

leerlinge gemaak deur die bepalings ten opsigte van af

slag op skoolboeke en skryfbehoeftes ook op hulle van 

toepassing te maak 5 ). Met die verhoging van leerplig 

en die inskakeling van die standerd VI-leerlinge by 

die sekond@re en hoerskool, het die Uitvoerende Komi-
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1. Onderw~js Proklamatie, 1921, artikel 75. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 93. 

Offisiele Koerant: G.K. no. 129 van 1926. Regu
lasies vir die verskaffing van boeke en skryfbe
hoeftes aan leerlinge. Hierdie regulasies is ge
wysig deur G.K. no. 66 van 1941. 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 94. 

Offisiele Koerant: G.K. no. 34 van 1928. Regu
lasies 12-15 bepaal die skoolgeld en voorwaardes 
en vervang Regulasies 38-41 van G.K. no. 159 van 
1921. Die skoolgeld was soos volg: 
Vir standerd VII ... £1 per kwartaal. 
Vir standerd VIII .. £1. lOs. per kwartaal. 
Vir standerd IX .... £2 per kwartaal. 
Vir standerd X ..... £2. lOs. per kwartaal. 

4. Offisiele Koerant: G.K. no. 34 van 1928, 
regulasie 14. 

5. Id.; G.K. no. 493 van 1951. Wysig regulasie 
12 van G.K. no. 34 van 1928. 

Jaarrapport 1951, 5. 
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tee bes1uit om a11e skoo1ge1d af te skaf 1 ). 

c. Geboue en terreine 

Sedert die oorname van die onderwys na die 

Eerste Were1door1og tot 1960 kon daar nog nie in ge

s1aag word om die agterstand ten opsigte van onderwys

geboue uit te wis nie. Goeie vordering is egter in 

die jongste tyd gemaak, maar gedurende al die jare 

het 'l1 behoefte aan beter en meer akkommodasie •n strem

mende uitwerking op die onderwysontwikke1ing gehad. 

Hierdie toedrag van sake het verski11ende oorsake, 

waarvan die periodieke terugs1ae op ekonomiese gebied 

die be1angriks·'·3 is. Die nuwe onderwysste1se1 het in 

jare van ekonomiese s1apte met 'l1 tekort aan geboue 

begin, en baie van die bestaande geboue sou vervang 

moes word 2 ). Doe1bewuste pogings om die agterstand 

uit te wis het nog skaars vrugte afgewerp, toe die 

groot depressie, wat alle konstruksiewerk 'l1 aanta1 

jare tot st stand gebring het, aangebreek het. 

Terse1fdertyd is ten gevo1ge van die be1eid van de

sentralisasie ta11e p1aassko1e met geboue wat deur 

die plaasGienaar opgerig of beskikbaar gestel is, 

gestig. Sommige van die skole sou later p1atte1andse 

primere sJco1e word, wat onmidde11ik die behoefte aan 

geboue aansienlik vergroot het. 

Die Afde1ing Openbare Werke, wat verantwoordelik 

vir die beplanning en oprigting van skoolgeboue is, 

het gekla dat kontrakte vir die oprigting van geboue 

nie maklik geslui t kon v:ord nie. Die vernaamste 

oorsak~ was die gebrek aan kontrakteurs met vo1doende 

kapitaal om meer as een werk gelyktydig aan te pak en 

die ernstige tekort aan opgeleide ambags1ui 3) 

Die vordering wa~ in die jare net voor die uit
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1. U.K.-notule, 21.9.1954. Besluit 980 op Memo
randum Al79/161, gedat::>~"r 16.9.1954. 

Offisiele Koerant: G.K. no. 23 van 1956. 
Regu1asies 12-15 van G.K. no. 34 van 1928 soos 
gewysig, herroep. 

2. Jaarrapport, 1935, 12. In Gobabis het die ou 
fort waarin skoo1gehou is, t1ik op die kinders 
ineengestort. 

3. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1924, 96. 
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breek van die Tweede Were1door1og gemaak is, moes weer 

p1ek maak vir n s1apte hoofsaak1ik weens n gebrek aan 

boumateriaa1 ten gevo1ge van die oor1og. Teneinde 

bouwerksaamhede te bespoedig het die Uitvoerende Komi

tee goedgekeur dat n bedrag vir boudoe1eindes op die 

onderwysbegroting gep1aas word. Hiermee kon sekere 

p1atte1andse bouwerksaamhede onderneem word. P1anne 

is deur die Afde1ing Openbare Werke voorsien, en skoo1-

komitees of boukommissies het vervo1gens onderneem om 

n informe1e tender te kry, wat vir goedkeuring aan die 

Sekretaris van Suidwes-Afrika en die tenderraad voor

ge1e moes word 1 ). 

Die skema het nie na verwagting ver1oop nie, vera1 

omdat skoo1komitees nie a1tyd daarin kon s1aag om ten

deraars w2t aan die nodige vereistes vo1doen het, te 

vind nie 2 ) Ten gevo1ge van et1ike mislukte po-

gings en ook sekere tegniese prob1eme het die Advise~· 

rende Raad aanbevee1 dat die verantwoorde1ikheid vir 

die oprigting en onderhoud van onderwysgeboue op die 

p1atte1and vanaf 1.4.1949 na die Afdeling Werke oorge

p1aas en dat die geldelike voorsiening op die onderwys-

pos gestaak word 3) Hierdie aanbeve1ing is aanvaar. 

In 1960 is dieselfde be1eid nog gevo1g. Die 

jongste prosedure is dat n plaaslike boukomitee (ge

woonlik die skoolkomitee) bepaal wat die boubehoeftes 

van •n onderwysinrigting is en die Onderwysdepartement 

daarvan verwittig, waarna die Departementele Geboue

behoefteskomitee, waarvan die kringinspekteurs 1ede 

is, •n bouprogram vir die Departement opste1 en die no

dige prioriteit bepaa1. Die bouprogram word vervo1gens 

na die Bouwerkekomitee van die Administrasie vir oor

weging en opname in die finale bouprogram verwys. 

Die Departement ste1 standaardp1anne vir die 

verski1lende onderwys1oka1e soos klaskamers, 1abora

toria ens. tot beskikking van die Afdeling Werke, wat 

dan in oor1eg met die Direkteur van Onderwys of sy 

verteenwoor-/ ••• 108 

1. Jaarrapport, 1946, J. 
2. Jaarrapport, 1947, 4. 

3. A.R.-notule, 26.ll.48. 
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verteenwoordiger die geboue bep1an. Nadat die skets

p1anne goedgekeur is, is die uitvoering van die werk 

die £unksie van die A£de1ing Werke. 

Skoo1terreine vir nuwe sko1e word vo11edig tesame 

met a11e toekomstige onderwysgeboue daarop en ook a1le 

toekomstige sportve1de bep1an. Die ge1ykmaak van a1le 

sportterreine word by die kontrak vir die oprigting van 

geboue inges1uit. Die aan1~ van die sportfasi1iteite, 

soos byvoorbee1d die aanp1ant van gras, en die verdere 

verfraaiing van die terrein is die funksie van die skoo1 

self. By bestaande geboue onderneem die Administrasie 

ook die ge1ykmaak van a1le sportve1de 1 ). 

d. Noodsaaklike dienste 

Hierdie dienste s1uit water- en kragvoor

siening en sanitasie in. Aangesien watervoorsiening 

en sanitasie prim~re vereistes vir die stigting van n 

skoo1 is, aanvaar die Administrasie vo1le verantwoorde-

1ikheid daarvoor. 

In die groter dorpe met munisipa1e krag het krag

voorsiening geen prob1eem ge1ewer nie. Op die p1at

te1and en in k1einer dorpe is opwekkers vir elektriese 

krag nie a1tyd voorsien nie. Tot 1950 het die Admini

strasie nie ontwikke1aars vir e1ektrisiteit voorsien 

nie. 01ie1ampe was algemeen in gebruik vir be1igtings-

doe1eindes, en by sommige onderwysinrigtings het die 

ouers self vir die verskaffing van e1ektriese krag die 

verantwoorde1ikheid aanvaar. 

Ten gevolge van vertoe deur be1anghebbendes is 

die Uitvoerende Komitee gevra vir gunstige oorweging 

van die beginse1 om by a11e sko1e en koshuise elektri

siteit te voorsien 2 ). Na deeg1ike ondersoek is be

sluit dat die insta11ering van elektriese ligte by 

die bou van nuwe koshuise as essensiee1 beskou en voor-

siening dienooreenkomstig gemaak word. In die bestaan-
de koshuise sal die verskaffing van elektrisiteit ge-

1eidelik/ ••• 109 

1. U.K.-notu1e, 18. .1959. Besluit 1095 op Memo
randum E1/l/14, gedateer 5.11.1959. 

2. A.R.-notu1e, 31.10.1949. Memorandum A179/80 deur 
die Sekretaris van Suidwes-Afrika namens die Direk
teur voorgel~. 
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leidelik plaasvind en elke geval op meriete be-

handel word l). Teen 1960 het alle skole en koshuise 

die gerief van elektriese beligt gesmaak. 

Die volgende tabel dui kapitaaluitgawes ten op

sigte van onderwysgeboue aan: 

T A B E L III 

KAPITAALUITGAWES: ONDER'NYSGEBOUE 

TYDPERK TO TALE BED RAG GEMIDDELDE JAAR-
VIR TYDPERK LIKSE BED RAG 

(naaste £) (naaste £) 

1923 - 1925 40,821 13,607 

1926 - 1930 42,452 8,490 

1931 - 1935 14,613 2,923 

1936 - 1940 58,663 11,733 

1941 - 1945 75,311 15' 062 

1946 - 1950 643,775 128,755 

1951 - 1955 1,074,418 214,883 

1956 - 1960 1,554,895 310,979 

Uit Tabel I blyk dit duidelik dat daar voor 1946 

baie min aan onderwysgeboue bestee is. Gedurende die 

periode 1931 - 1935 is daar jaarliks gemiddeld £2,923 

bestee. Hierdie bedrag is so laag omdat daar 3 jaar 

lank (1931/32 tot 1933/34) niks aan kapitaalwerke be-

stee is nie 2 ) Gedurende die finansiele jaar 1959 

is £493,429 aan geboue alleen bestee 3) 

6. Samevatting 

Die indeling van skole in primere, sekondere, 

hoer-, ambag-, nywerheid- en plaasskole is reeds in 
die eerste wetgewing vasgele. Weens die behoefte aan 

landbou-/ •.•• 110 

1. U.K.-notule, 28.9.1950. Besluit 315 op Memo
randum Al79/80, gedateer 12.9. 50. 

2. Jaarrapport, 1951, 18. 

3. Verslag van die Kontroleur en Ouditeur-Generaal 
1959 - 1960, 190. 
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landbouondervrys is onder nywerheidskole ook voorsiening 

vir onderrig in landbou gemaak. Om onderwys wat by 

die besondere behoeftes van ~ bepaalde omgewing sal 

aanpas, te verseker, is daar in die Onderwys Proklama

sie, 1926, ook bepalings insake spesiale skole ingesluit. 

Die ontwikkeling van sielkundige dienste en die nood

saaklikheid van buitengewone onderwys vir die afwykende 

kind het aanleiding tot verdere wetgewing en die stig

ting van spesiale skole of klasse gegee. Na die depres

siejare het die tekort aan opgeleide onderwysers steeds 

toegeneem en moes die ernstige probleem die hoof gebied 

word. Die moontlikheid van ~ eie opleidingskool is 

oorweeg, en om vir enige gebeurlikheid gereed te wees 

is die onderwyswet gewysig om ook hiervoor voorsiening 

te maak. 

Alhoewel onderwys van die voorskoolse kind nie as 

~ funksie van die Onderwysdepartement beskou word nie, 

het vertoe, asook die aanbevelings van die Onderwyskom

missie in 1958, daartoe aanleiding gegee dat die Admi

nistrasie besluit het om kleuterskole in die toekoms te 

subsidieer. Ten opsigte van die klein kind in die pri

m@re skool behoort oorweging geskenk te word aan die 

stigting van juniorskole waar omstandighede dit toelaat. 

Die aanvanklike beleid van sentralisasie het die 

toename in die getal prim@re skole beperk. In 1927 

is •n beleid van 11 die skool na die kind" ingestel, met 

die gevolg dat eers die getal plaasskole en daarna die 

getal primere skole vinnig toegeneem het. Nadat die 

land sy ernstigste ekonomiese probleme te bowe gekom 

het, is weer geleidelik tot ~ beleid van natuurlike 

sentralisasie oorgegaan, wat nie net ~ drastiese ver

mindering in die getal primere skole meegebring het nie 

maar ook die einde van die plaasskool beteken het. 

Sekondere onderwys het stadig maar bestendig uit-

gebrei. Die getal sekondere sowel as hoerskole het 

veral na die keerpunt van die Tweede W@reldoorlog vin

nig toegeneem. ~ Duitse hoerskool onder die beheer 

van die Departement en met kursusse verwant aan die 

Duitse skoolstelsel is ten gevolge van die oorlog in 

~ gewone hoerskool omgeskep. 

Die toename in die hoerskoolbevolking en die op

voedkundige idees omtrent die gedifferensieerde onder

wys het ook die kwessie van die komprehensiewe hoer

skool onder/ •• 111 
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skool onder die soeklig gebring. 

Vir sover vasgestel kon word, is daar nie ambag

of nywerheidskole, behalwe n landbouskool, gestig nie. 

Die beskikbaarstelling van tegniese onderwys kon egter 

nie agterwee gelaat word nie. Weens die beperkte 

omvang van die behoefte en die hoe koste van hierdie 

soort onderwys het die Uitvoerende Komitee besluit 

om leerlinge in staat te stel om van die goeie fasi

liteite in die Unie gebruik te maak. 

TI Landbouskool is TI tiental jare onder toesig 

van die Departement in stand gehou totdat die leer

linge na die Afdeling Landbou vir verdere opleiding 

oorgeplaas is. TI Spesiale skool bekend as TI bur

gerskool, is te Stamprietfontein gestig. Die land

boukundige aard van die kursusse, met die bykomende 

ideaal dat die skool die kultuursentrum van die omge

wing moet wees, het die skool ten grondslag gele. 

By gebrek aan belangstelling moes hierdie skool na 

TI bestaan van 17 jaar sluit. 

Sedert 1949 het die opvoeding van die verstande

lik afwykende kind ernstige aandag geniet. Die 

eerste geleentheidsklas is in 1950 in Windhoek gestig. 

Met die aanstelling van n sielkundige het hierdie 

diens uitgebrei en is daar ook n :spesiale skool vir 

senior afwykende seuns en n afdeling vir senior af

wykende meisies gestig. Die gedragsafwykende asook 

die liggaamlik gebrekkige kind is aanvanklik as n 

welsynsaangeleentheid beskou. Later het die oplei

ding van blindes, dowes en epileptici die verant

woordelikheid van die Departement geword en is voort

gegaan om bulle in geskikte inrigtings in die Unie 

te plaas. Ernstige gedragsafwyking bly n aangeleent

heid vir Volkswelsyn, terwyl gevalle van TI minder 

ernstige aard binne die bestek van die Onderwys

departcmcnt val. 

Die wetgewing het ook voorsiening vir die oprig

ting van private skole gemaak. Met ingang 1922 het 

daar reeds twee kerkskole en •n paar Duitse private 

skole bestaan. Van tyd tot tyd is ook private skole 

op plekke waar geen staatskole was nie, opgerig. 

Aanvanklik sou die Administrasie geen finansiele 

steun aan enige private skole gee nie, maar 

sedert 1924 is eers twee en later al die skole ge

eubsidieer,/ •. ll2 
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subsidieer. Die subsidiebe1eid het gewisse1, met die 

gevo1g dat daar tydperke was dat geen subsidies be

taa1 is nie. Die jongste be1eid is om die beta1ing 

van hu1ptoe1aes te steun. 

Die stigting van n op1eidingsinrigting vir onder

wysers het nog a1tyd om grondige redes nie tot ver

wesen1iking gekom nie. In die 1ig van die behoe£tes 

van die onderwys en die toenemende aanbod van voorne

mende onderwysers behoort die aange1eentheid opnuut 

aandag te geniet. 

Die £inansiering en instandhouding van sko1e, 

trouens van die he1e onderwysste1se1, is die verant

woorde1ikheid van die Staat. Die verskaffing van 

vry onderwys aan a11e 1eer1inge tot en met standerd X 
het die finansiU1e verp1igting van die owerheid ietwat 

verhoog maar aan die ander kant die deure vir onderwys 

tot standerd X vir e1keen wat daartoe in staat is, 

oopgeste1. 

Die voorsiening van onderwysgeboue het gedurende 

a1 die jare n aktue1e prob1eem geb1y. Verskeie £ak

tore het daartoe bygedra dat die agterstand nie inge

haa1 kon word nie en dat daar ook nie met die norma1e 

uitbreiding tred gehou kon word nie. Doe1gerigte 

pogings het in die jongste tyd die posisie aansien1ik 

ver1 

Terreinbep1anning en -ontwikke1ing geniet ook in 

die 1aaste jare die daadwerk1ike steun van die Ad-

ministrasie. Die verskaffing van noodsaak1ike dienste, 

ins1uitende die voorsiening van e1ektriese krag op 

die p1atte1and, word deur die owerheid onderneem. 
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