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SUMMARY 

In the research for this paper, which concerns a conceptual model 

for a management information system (MIS) for a regional office, 

it was found that the regional office could be seen as a typical 

mini organisation. 

The regional office as organisation needs educational leaders in 

order to function. This educational management can be embodied in 

a pyramid structure comprising top management, middle management 

and first-line management. Management information is therefore 

essential for the effective management of a regional office. 

Effective management in a regional office can only take place 

when the educational leaders are supported in the execution of 

their different managerial tasks. This support of the educational 

leaders necessitates the timely and relevant supply of management 

information. 

Research showed that a management information system is a com

puter based system which provides information to the educational 

leaders in support of their different management responsibili

ties. Not only the hardware and software, but also the guidelines 

and supporting staff can be classified as components of the 

management information system. 

The demands of an educational leader from a management informa

tion system comprises information on pupils, college and school 

educators, as well as information regarding physical matters. 

These three categories of information can be compiled into three 

integrated files on a database for each regional office. The req-
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uired management information can be provided by means of reports, 

grahps and tables. 

A management information system provides the educational leaders 

in the regional offices with a challenging and enriching expe

rience in the management of education. It is therefore to be ad

vised that immediate attention be given to the development of 

management information systems for all regional offices. 
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OPSOMMING 

In hierdie navorsing in verband met "'n Konseptuele model vir 'n 

BIS vir 'n streekkantoor" is bevind dat die streekkantore van die 

Transvaalse Onderwysdepartement as tipiese mini-organisasies be

skou kan word. 

Die streekkantoor as organisasie het onderwysleiers nodig om on

derwysbestuur te laat realiseer. Onderwysbestuur in 'n streek

kantoor kan beskou word as 'n piramidale struktuur met topbe

stuur, middelvlakbestuur en laervlakbestuur. Om onderwysbestuur 

in 'n streekkantoor doeltreffend te laat plaasvind is bestuurs

inligting nodig. 

Doeltreffende onderwysbestuur in 'n streekkantoor kan slegs ver

wesenlik word indien die onderwysleiers ondersteun word in die 

uitvoering van hulle verskeie bestuurstake. Ondersteuning van 

onderwysleiers impliseer die verskaffing van relevante en tydige 

bestuursinligting. 

'n Bestuursinligtingstelsel(BIS) is 'n rekenaargebaseerde stelsel 

wat inligting aan onderwysleiers verskaf ter ondersteuning van 

die verskillende bestuurstakP.. Die komponente van •n BIS word 

geklassifiseer as apparatuur, programmatuur, handleidings en 

ondersteunende personeel. 

Die bestuursinligtingbehoeftes van onderwysleiers in 'n streek

kantoor is geklassifiseer as inligting oor leerlinge, inligting 

oor K/S-opvoeders en inligting oor fisiese aangeleenthede. Bier

die drie tipes inligting kan saamgevat'word in drie geintegreer

de leers in 'n databasis vir elke streekkantoor. Met behulp van 
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verslae, grafieke en tabelle kan die nodige bestuursinligting 

verskaf word. 

'n BIS bied aan onderwysleiers in 'n streekkantoor uitdagende en 

verrykende ervarings in onderwysbestuur. Daar behoort indringen

de aandag gegee te word aan die ontwikkeling van 'n BIS vir elke 

streekkantoor. 
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HOOFSTUK 1 

ORI~NTERING EN BEGRIPSOMSKRYWING 

1.1 INLEIDING 

Onderwys is 'n aktiwiteit wat deur a11e gemeenskappe dwarsoor die 

he1e were1d onderneem word. Vanwee die omvangrykheid, gespesia-

1iseerde aard en wetenskap1ike karakter van die onderwys het dit 

uiters noodsaak1ik geword om die onderwys te ondersteun deur mid

del van sekere ondersteuningsdienste. Om hierdie ondersteunings

dienste doeltreffend te laat funksioneer, is 'n hoogs gesofisti

keerde stelsel van onderwysadministrasie en -bestuur noodsaaklik 

(Van Schalkwyk, 1988: 2). 

Nell(a)(1977: 365) wys daarop dat onderwysadministrasie vee! meer 

behels as roetine administratiewe sake maar vee! eerder te make 

het met die dinamiek van die mens-in-organisasie. Onderwysleiers 

of onderwysadministrateurs bevind hulle in 'n snelveranderde di

namiese wereld wat veroorsaak dat hulle take en verantwoordelik

hede byna daagliks verander (Hashim & Boles, 1984: 247). 

Onderwysadministrasie is aanvanklik gesien as 'n funksie van die 

staat maar die klem het tans verskuif van die onderwys as •n ge

desentraliseerde plaaslike aangeleentheid na 'n georganiseerde 

onderwysstelsel met 'n sentrale owerheid wat funksies delegeer 

(Nell(b), 1977: 403; Chapman, 1987: 65). 

Die skool as onderwysinstelling en organisasie openbaar sekere 

unieke eienskappe (Ellstrom, 1983: 231). Die formele organise

ring en strukturering van skole word begrond deur 'n onderwysbe-
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leid wat bepalend is vir onder·andere die soort bestuurstrukture 

wat nodig is om die organisering en strukturering van die skole 

te laat realiseer (Van Schalkwyk, 1988: 76). 

Onderwysadministrasie kan, in die bree sin, volgens die volgende 

drie fasette beskryf word (Nell(b), 1977: 404): 

* makrostruktuur, wat behels die antwerp en funksionering van 

'n onderwysstelsel, 

* mesostruktuur, wat impliseer die daarstelling en funksione-

ring van plaaslike onderwysliggame, 

* mikrostruktuur, wat verwys na die funksionering van die 

skoal as onderwysorganisasie. 

Opsommend kan dus gese word dat navorsing oor onderwysadministra

sie onmisbare insigte sal bied aan elkeen vir wie onderwys en op-

voeding erns is, veral as daar rekening gehou word met die ge-

durige dwingende eise om onderwysvernuwing. 

1.2 AKTUALITEIT VAN DIE NAVORSING 

Die wereld beleef tans 'n oorgang van 'n gesentraliseerde indus-

triele samelewing na 'n inligtingsamelewing wat gedesentraliseerd 

van aard is. Hierdie verandering raak alle aspekte van die same-

!ewing soos die politiek, kultuur en die bedryf (Naisbitt, 1982: 

97-129). 

Giessing (1987: 1) beklemtoon ook hierdie revolusionere verande-

ringe wat daar tans in onder andere die pedagogiek, personeelad-

ministrasie en op die gebied van die wetenskaplik-tegnologiese en 

die sosio-ekonomiese p1aasvind en wys veral daarop dat daar be-
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sander hoe eise aan die onderwys en vera! Onderwysbestuur as 

wetenskap gestel word. Die krisis in die onderwys is nie geiso

leerd nie maar maak deel uit van 'n breer sosiale en politieke 

krisis. Onderwyshervorming kan slegs slaag as dit deel uitmaak 

van 'n breer hervormingsprogram wat gebaseer is op die devolusie 

van oorgesentraliseerde regeringsstelsels. Ander faktore wat 

deur leerlinge, studente, ouers en opvoedkundiges genoem word as 

krisisfaktore is (Syncom, 1986: 1): 

* 'n Gebrek aan relevansie tussen wat nodig is en dit wat 

in die sko1e geleer word. 

* Onvoldoende vakkeusemoontlikhede vir leerlinge. 

* Dalende akademiese prestasie en lae motivering. 

* Verswakking van die dissipline, selfbeeld en selfrespek van 

leerlinge. 

Wood (1989: 40) stel die vraag waarom Suid-Afrika op tegnologiese 

en industriele vlak, ten spyte van die oorvloedige natuurlike 

hulpbronne, nie op dieselfde wyse c--_twikkel het as byvoorbeeld 

Taiwan en Suid-Korea nie. Dle twee primere oorsake wat genoem 

kan word, is Suid-Afrika se huidige politieke stelsel en die hui

dige hantering van die onderwyssituasie. Die volgende redes word 

egter ook genoem (Wood, 1989: 40): 

* Leerlinge word nie beroepsgerig opgevoed nie. 

* Daar bestaan 'n vooroordeel teenoor beroepsgerigte vakke. 

* Die bywoning van universiteite vir beroepsopleiding word as 

noodsaaklik beskou. 

* Die onderwys in Suid-Afrika word deur 17 verskillende on

derwysdepartemente beheer. 
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Ander faktore wat ook genoem kan word is (Transvaalse Onderwysde

partement, 1984: 93): 

* Die ontvolking van die platteland, en 

* 'n daling in die geboortesyfer onder blankes. 

Die streekkantore van die Transvaalse Onderwysdepartement maak 

deel uit van hierdie samelewing en bevind hulle in die midde van 

die onderwyskrisis wat daar tans heers. Die onderwysleiers van 

die streekkantore kom daagliks te staan voor groot uitdagings 

en daar word besondere else aan hulle gestel. Dit is dus duide

lik dat onderwysleiers ondersteuning nodig het in die uitvoering 

van hulle take onder hierdie uiters moeilike omstandighede. 

Om besluite te neem in hierdie onsekere wereld is een van die 

primere take van die hedendaagse onderwysleier. Hiervoor het 

hy inligting nodig wat op 'n geordende wyse met behulp van 'n 

rekenaargebaseerde inligtingstelsel verskaf moet word (Van der 

Westhuizen, 1996: 415-417). 

'n Rekenaargebaseerde inligtingstelsel impliseer dat daar van 'n 

rekenaar as hulpmiddel gebruik gemaak moet word om inligting te 

produseer. Dit is vir 'n bestuurder (i.e. onderwysleier} nodig om 

te weet (Parker, 1984: 7) 

* 

* 
* 

* 

wat 'n rekenaar is, 

wat 'n rekenaar kan doen, 

hoe 'n rekenaar as 'n stelsel bestaande uit apparatuur en 

programmatuur funksioneer, en 

wat die invloed van die rekenaar op mense en organisasies 

is. 
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Bogenoemde bespreking dien dan as vertrekpunt vir die formulering 

van die probleemstelling van hierdie navorsing. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Ten einde doeltreffend te kan funksioneer, het bestuurders van 'n 

organisasie in1igting nodig. Inligting is 'n kritiese bron vir 

die effektiewe bestuur van enige organisasie. Dit is nodig vir 

bestuurders om op hoogte te wees van wanneer, waar en hoe gebeur

tenisse in die organisasie plaasvind en hoedanig hierdie gebeur

tenisse die organisasie in sy geheel beinv1oed (Bruwer, 1984: 1). 

Turner (1974: 33) beklemtoon die waarde van inligting om korrekte 

besluite te kan neem en meen dat 'n persoon wat oor inligting be

skik meer mag het as die persoon daarsonder. 

Tans is die rekenaar die doeltreffendste masjien om inligting mee 

te verwerk omdat die rekenaar vinnig en uiters akkuraat is. Die 

implementering van die rekenaar as inligtingverwerker het egter 

nie sonder weerstand plaasgevind nie en daar bestaan tans nog 

heelwat vooroordeel teenoor die gebruik daarvan (Kroeber, 1984: 

14-15). 

Die integrering van inligting en rekenaar tot 'n stelsel word 'n 

rekenaargebaseerde inligtingstelsel genoem. Die primere funksie 

van onderwysleiers le in besluitneming. Om hierdie funksie sinvol 

uit te voer is 'n versameling van programmatuur en apparatuur 

nodig. Saam kan dit beskou word as 'n bestuursinligtingstelsel 

(Parker, 1984: 406-407). 
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Uit die voorafgaande blyk dit dat 'n bestuursinligtingstelsel 

noodsaaklik is vir goeie bestuur. Hierdie bestaansfeit kom tans 

egter nie tot sy volle reg in die verskillende streke van Trans

vaal nie vanwee verskeie problema. Van die problema wat die top

bestuur tans ondervind om sinvolle besluite te kan neem is dat 

inligting nie altyd: 

* maklik verkrygbaar is nie, 

* nuut of relevant is nie, 

* akkuraat is nie, of 

* volledig is nie. 

Uit die voorafgaande blyk die probleem wat hier ondersoek sal 

word, wentel rondom die volgende probleemvrae: 

1.3.1 Wat is die aard van die bestuurstake van die onderwys

leiers verbonde aan 'n streekkantoor? 

1.3.2 Wat is die aard van 'n bestuursinligtingstelsel? 

1.3.3 Wat is die inligtingbehoeftes van die onderwysleiers ver

bonde aan 'n streekkantoor? 

1.3.4 Hoe kan die bestaande rekenadrgebaseerde inligtingstelsel 

ingeskakel word by 'n bestuursinligtingstelsel? 

1.4 DOEL MET DIE NAVORSING 

Die doe! van hierdie ondersoek is om : 

1.4.1 die aard en wese van die verskillende bestuurstake van die 

onderwysleiers verbonde aan 'n streekkantoor te bepaal, 
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1.4.2 die aard en wese van 'n bestuursinligtingstelsel te be

spreek, 

1.4.3 die inligtingbehoeftes asook die frekwensie daarvan van 

die onderwysleiers verbonde aan 'n streekkantoor te be

paal, en om 

1.4.4 die bestaande rekenaargebaseerde inligtingstelsel te eva

lueer en om •n konseptuele model te beskryf wat die hui

dige inligtingstelsel sal integreer met 'n bestuursinlig

tingstelsel om aan die inligtingbehoeftes te voldoen. 

1.5 METODE VAN NAVORSING 

1.5.1 Literatuurstudie 

Daar is van primere en sekondere bronne gebruik gemaak. Gegewens 

so versamel, is geweeg en geevalueer en sinvolle gevolgtrekkings 

is gemaak. 'n DIALOG-soektog is onderneem met behulp van die 

volgende trefwoorde: 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, SCHOOL MANAGEMENT, COMPUTER IN

FORMATION SYSTEMS, REAL TIME SYSTEMS, DECISION MAKING SYSTEMS, 

MODELS. 

Besonder baie inligting oor bestuursinligtingstelsels is beskik

baar maar oor die toepassing daarvan in die onderwys kon weinig 

inligting gevind word. 

1.5.2 Empiriese ondersoek 

'n Posvraelys is aan al die onderwysleiers (N=Sl) verbonde aan 

die agt streekkantore in Transvaal gestuur. 
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1.6 TERREINAFBAKENING 

In hierdie navorsing sal die onderwysleiers verbonde aan al die 

agt streekkantore in Transvaal betrek word. 

1.7 BEGRIPSOMSKRYWING 

1.7.1 Konseptuele model 

•n Konseptuele model word beskou as •n gedeeltelike voorstelling 

met die vereiste dat daar •n verwantskap moet wees tussen die on

derdele van die model en die onderdele van dit wat die model 

voorstel. Die verwagte inhoud wat deur die model voorgestel 

word, is •n versameling van konkrete of abstrakte voorwerpe of 

idees (Sutton, 1987: 128). 

'n Model kan eenvoudig of kompleks van aard wees en is afhanklik 

van dit wat voorgestel word of van die probleem wat opgelos moet 

word (Mescon, 1981: 490-491). 

Robbins (1984: 293) wys egter daarop dat •n model nie noodwendig 

die ideale is nie. Die model moet gedurig geevalueer word om te 

bepaal of dit aan die doelstellings beantwoord. 

Modelle kan geklassifiseer word soos aangetoon in figuur 1.1 

{Kroeber & Watson, 1984: 225): 
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Figuur 1.1 

Reele voor

stel<l<ing van 

a,·e wer¥1<{1<

heid, byvoor

heeld: 

skaalmodeHe 

van motors y 

geboue en 

vUegtuie. 

Klassifikasie van modelle 

Reele voor•

steUing van 

die funksione

l'ing van die 

LJel'kl.ikheid, 

hyvoorreeld: 

grafieke, cLou

drukke en ta

ceHac; ies. 

Best.ar;n u/t 

IJOorrie, L·yvoor

/;eeLd: 

taakceskry1,1 ,·,1g•J, 

prosedures en 

handl~e (ding';. 

1. 7.2 Streekkantoor 

h geca'leer op 

1ui·;kundige pro·· 

ses'_-;e, l)y-l)oor-

heeld: 

Unier-e pro

gr)rm,mePing en 

r•egr•ec3'J r'e-

anal- i ':>e ·-1. 

Blanke onderwys in Transvaal word sedert die totstandkoming van 

die Unie van Suid-Afrika in 1910 deur die Provinsies self behar

tig. Die voordele van desentralisasie het waarskynlik bygedra 

tot hierdie besluit (Transvaalse Onderwysdepartement, 1984: 9). 

Alle sake vir blanke onderwys is aanvanklik vanuit die hoofkan

toor in Pretoria bestuur. Vanaf 1 Januarie 1975 is verdere de-

sentralisasie toegepas met die verdeling van Transvaal in ses 

streke, naam1ik Johannesburg, Pretoria, Pietersburg, Middelburg, 
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Boksburg en Potchefstroom. Weens die groot styging in leerling

getalle is 'n herindeling van streke gemaak, en vanaf 1994 word 

onderwys in Transvaal op 'n gedesentraliseerde wyse vanuit agt 

streke geadministreer met die hoofkantoor in Pretoria (Transvaal

sa Onderwysdepartement, 1994: 102). 

1.7.3 Bestuursinligtingstelsel 

Die woord bestuursinligtingstelsel (BIS) verwys na 'n versameling 

aktiwiteite rondom die rekenaar en is saamgestel uit die volgende 

drie begrippe (Vander Westhuizen, 1996: 417-419): 

* Bestuur. 

* Inligting. 

* Stelsel. 

Onderwysbestuur word beskou as 'n deeldissipline van die Opvoed

kunde en daar moet duidelik onderskei word tussen onderwysbestuur 

en ander vorms van bestuur soos ondernemings of bedryfsbestuur, 

alhoewel dit dieselfde karaktereienskappe vertoon (Fourie, 1996: 

9). Daar sal dus vervolgens van die begrip onderwysbestuur ge

bruik gemaak word wanneer daar na bestuur in die onderwys verwys 

word. 

Oor die algemeen kan gese word dat onderwysbestuur al die take en 

funksies insluit wat verband hou met die bestuursaktiwiteite wat 

nodig is vir die bereiking van die ~oelstellings en doelwitte 

binne 'n streekkantoor. 

Die begrip inligting word soms deur mense gebruik sonder dat die 

betekenis daarvan goed begryp of verklaar word. In inligting-
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stelsels is daar verskeie idees omtrent die presiese betekenis 

van die begrip. Sommige van die idees is die volgende (Bruwer, 

1984: 107): 

* Dit is 'n byvoeging tot een of ander voorstelling. 

* Dit het 'n verrassingswaarde. 

* Dit vertel iets aan die ontvanger wat hy nie voorheen 

geweet het nie. 

* Dit verminder onsekerheid in 'n wereld van onsekerhede. 

Davis & Olson (1985: 32) toon egter aan dat inligting nie gedefi

nieer kan word sonder om na die begrip data te verwys nie. 

Inligting is data wat op so 'n wyse vir die gebruiker aangebied 

word dat dit vir die huidige of toekomstige gebruik nuttig sal 

wees. 

Inligting moet vir die gebruiker van waarde wees vir ondersoek, 

die maak van gevolgtrekkings en die neem van besluite. Die vol

gende vereistes word aan inligting gestel (Bredell et al., 1985: 

32): 

Inligting moet: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Vinnig en met gemak herwin kan word. 

So volledig as moontlik wees. 

Foutloos en akkuraat wees. 

Vir die gebruiker van belang en tot nut wees. 

Beskikbaar wees wanneer dit nodig is. 

Geen dubbelsinnighede bevat nie. 

Vry van vooroordeel wees. 
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Die begrip stelsel word op verskillende wyses deur verskillende 

mense gebruik. Dit kan gese word dat 'n stelsel 'n georganiseer

de versameling dinge is om •n voorafbepaalde doel volgens 'n 

voorgeskrewe plan te verwesenlik (Certo, 1983: 14). 

•n Rekenaarstelsel is dus ook 'n stelsel waarvan die onderdele in 

sy eenvoudigste vorrn bestaan uit: 

* 

* 

* 

toevoer, 

die sentrale verwerkingseenheid en interne geheue, en die 

afvoer. 

Soms word die rekenaar ook beskryf as 'n stelsel bestaande uit 

apparatuur en prograrnrnatuur. 

1.8 DIE VERLOOP VAN DIE STUDIE 

Aan die hand van van 'n vloeidiagram (vergelyk figuur 1.2) word 

die beplande verloop van die studie uiteengesit. 
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Figuur 1.2 'n Vloeidiagram van die navorsing 

--
Hoofstuk 1 Hoofstuk 2 

l'!•ol·lePw:tel.l i>t(i Regr/pl_;pr't"> 7• •;ep ;"ng 

floe l ,, I e /.1 l nw; Teoret ie,;e om·:kry,,,(ng 11on 

!1(/·aicen;'ng onderlJJysl·e.:;t ran• /n_ 'n 

Met odes •;t reekkw1tom• 

' t r----Hoofstuk 6 Hoofstuk 3 

<Ja.mevat t r ng' gevolg- Tea ret 1. e~;e omskr•y1Jlng V<lf'! 

rekkings en aanceve- die aard en uJec;e van 'n 

1 inw> Bl8 

• t 
Hoofr;tuk 5 Hoofstuk 4 

Riglyne u1·r '11 konsep- r.mr r r• r e~e onder·;oek fer 

tuele model van 'n B!Fi cepal.ing van d1'e ,.,,z, ig-

l)1."(' 'n streekkanlool' tingcehoe('tes van die 

deruJys I.e lers uer>bonde 

'n s I reekkrmt oar 

' I 

1.9 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In hoofstuk 1 is sekere kritiese faktore genoem wat tans we

reldwyd in die onderwyssituasie heers en wat veroorsaak dat die 

onderwysleiers van vandag in 'n onsekere wereld leef. Die rol 

wat inligting, 'n bestuursinligtingstelsel en die rekenaar as 

hulpmiddels kan speel, is aangeraak. Hieruit is die probleem

stelling afgelei en die verloop van die studie met behulp van 

'n vloeidiagram aangetoon. Daar sal dan in die volgende hoofstuk 

gekyk word na onderwysbestuur in 'n streekkantoor. 
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HOOFSTUK 2 

DIE BESTUURSFUNKSIE IN 'N STREEKKANTOOR 

2.1 INLEIDING 

Die moderne samelewing is 'n samelewing van organisasies. Mense 

word gekategoriseer in terme van organisasies met betrekking tot 

bulle werk-, sport-, geloof- en kultuurbedrywighede (Hicks & 

Gullett, 1981: 4). 

Waar mense saam gegroepeer word in organisasies word 'n sekere 

doel nagestreef wat afhang van die aard en wese van die tipe or

ganisasie waaraan hulle behoort. Om hierdie doel te kan be

reik, moet die aktiwiteite van die lede van die organisasie ge

koordineer en beheer word. Daarvoor is bestuurders nodig (Koontz 

., 1982: 3). 

Soos organisasies oar die jare gegroei en die samestelling daar

van gedurig verander het, het die take van bestuurders oak ver

ander. Verskeie skrywers (Robbins, 1984: 5: Kroeber & Watson, 

1984: 59) het die funksies van bestuurders geldentifiseer (ver

gelyk 2.3). 

As gevolg van die verskille tussen mense, doelwitte en die omge

wing verskil die take van bestuurders binne die verskillende or

ganisasies (Mescon et_~!. 1 1981: 21), 

Bogenoemde konsepte van organisasies en bestuur rnoet dus as ver

trekpunt dien vir die beskouing van 'n streekkantoor. Die ver

ski11ende konsepte gaan vervolgens bespreek word in samehang met 

•n streekkantoor. 
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2.2 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN BESTUURDERS IN 'N ORGANISASIE 

Sonder bestuurders kan geen organisasie bestaan nie, ongeag die 

grootte of doelwitte daarvan. om te kan oorleef, het organisa

sies goed gedefinieerde bestuurshandelinge nodig (Koontz & 

Weihrich, 1988: 5). Goeie bestuurshandelinge het noodsaaklik ge

word vir die voortbestaan van die meeste ontwikkelde lande en 

word beskou as 'n noodsaaklike hulpbron van enige land (Certo, 

1983: 7). 

Die behoefte aan goeie bestuurhandelinge is ook in Suid-Afrika 

van groot belang. Dit is 'n algemene feit dat Suid-Afrika hom 

tans in 'n sosio-ekonomiese klimaat bevind waarin slegs die pro

duktiewe organisasie kan oorleef. Produktiwiteit is die finale 

maatstaf waaraan bestuursukses gemeet word en doeltreffende be

stuur rnoet aangewend word om dit te bereik (Benecke, 1987: 13). 

Maar wat is 'n organisasie en wat is bestuur (d.i. uit watter 

handelinge bestaan dit?} en wat is al die kritiese faktore wat 

kan bydra tot die suksesvolle voortbestaan van •n organisasie? 

om dit te kan begryp, moet daar vervolgens indringend gekyk word 

na die aard en wese van die bestuurhandelinge in 'n organisasie. 

2.3 OMSKRYWING VAN BESTUUR 

Bestuur in die algerneen word beskryf as die verrnoe wat 'n be

stuurder besit om hulpbronne (toevoer} te verwerk na sinvolle af

voer ten einde 'n sekere doel te bereik. Dit impliseer dat be

stuurders ook van die vaardighede en verrnoens van ander persone 

gebruik kan maak ten einde hierdie doel te bereik (Senn, 1982: 

49). 

15 



Bestuur word in 'n organisasie toegP.pas om die gestelde doelwitte 

van die organisasie te verwe~enlik (Jackson & Musselman, 1987: 

82). 

Bestuur in die algemeen word egter deur baie skrywers soos volg 

gedefinieer in terme van 'n aantal bestuursfunksies (Bruwer, 

1984: 97-98; Murdick 

* Beplanning. 

* Organisasie. 

* Koordinering. 

* Leiding. 

* Beheer en kontrole. 

., 1984: 5-6): 

O'Brien (1982: 393) en Kendall (1987: 47) beskryf bestuur as 'n 

proses van leierskap wat die volgende funksies bevat: 

* Beplanning van die aktiwiteite van die organisasie. 

* Voorsiening van die nodige personeel. 

* Organisering van die personeel en hulle aktiwiteite. 

* Koordinering van die operasionele funksies van die orga

nisasie. 

* Kontrole oor die resultate behaal, evaluering van terugvoer 

en die maak van die nodige regstellings. 

Certo (1983: 9) beskryf bestuur as: "the process of reaching or

ganizational goals by working with and through people and other 

organizational resources". 

Die doelstellings van bestuur in die algemeen verskil egter radi

kaal van die doelstellings van onderwysbestuur. Vanwee die eie

soortigheid van onderwys in Suid-Afrika ten opsigte van historie-
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se ontwikkeling, doel, benadering, karakter en inhoud vereis on

derwysbestuur 'n eie unieke vorm en inhoud. Onderwysbestuur is 'n 

bepaalde soort werk en bestaan uit daardie reelbare take of han

delinge wat uitgevoer moet word om opvoedende onderwys te laat 

plaasvind (Vander Westhuizen, 1986: 53, 58). 

Die volgende algemene eienskappe van bestuur kan uit die verskil

lende beskrywings afgelei word: 

* Bestuur bestaan uit 'n sekere aantal take. 

* Bestuur het te make met die bereiking van sekere doelwitte. 

* Bestuur maak van mense en hulpbronne gebruik om die doel-

witte te bereik. 

Met verwysing na 'n streekkantoor kan 

stuur in 'n streekkantoor: 

* 'n bepaalde soort werk is, 

* in 'n bepaalde area voltrek word, 

* opvoedende onderwys as doe! het, 

word dat onderwysbe-

* in organisasieverband plaasvind, dit wil se die streekkan

toor as organisasie, en 

* uit 'n aantal reelbare take of handelinge bestaan. 

By 'n vergelyking van die taak van die onderwysleier en 'n alge

mene bestuurder le die verskil daarin dat doelwitte radikaal ver

skil. Die doe! van die handel en nywerheid impliseer die realise

ring van wins terwyl dit in die streekkantoor gaan om die opvoe

dende onderwys van die kind (vergelyk Fourie, 1986: 48). 

Dit is daarom wenslik om die beskouinge oor bestuur in die alge

meen te verbesonder na onderwysbestuur. 
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2.4 DIE PIRAMIDE VAN BESTUURSVLAKKE 

Bestuur in 'n organisasie kan voorgestel word deur middel van 'n 

piramidale struktuur wat uit die volgende drie vlakke bestaan 

(Bruwer, 1984: 99~ Sanders, 1987: 359-361): 

* Topbestuur heel bo wat ook strategiese bestuur genoem word. 

Bestuurders op hierdie vlak het te make met alle take wat 

verband hou met doelwitbepalings wat gewoonlik oor 'n 

lang tydperk strek. 

* Middelvlakbestuur in die middel wat ook as taktiese bestuur 

bekend staan. Hierdie tipe bestuurders stel bronne in wer-

king om die topbestuur te ondersteun. 

* Laervlakbestuur heel onder wat ook as operasionele bestuur 

bekend staan en te make het met die daaglikse aktiwiteite 

wat uitgevoer moet word. 

Bestuurders in 'n organisasie kan deur die volgende skema voor-

gestel word (Sanders, 1987: 358)(vergelyk figuur 2.1): 

Figuur 2.1 Piramidale voorstelling van bestuurders in 'n 

organisasie 

----------------~ Topbestuur 
(Strategiese bestuur) 

----------• Niddelotakbestuur 
(Taktiese bestuur) 

---_..Laervtakbestuur 
(Operasionele bestuur) 

Nie alle mense in 'n organisasie (i.e. streekkantoor) is bestuur-

ders nie. Robbins (1984; 3-4) wys daarop dat 'n organisasie uit 
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bestuurders en werkers bestaan. Bestuurders beheer die aktiwi

teite van ander mense terwyl 'n werker in direkte beheer van 'n 

bepaalde opdrag of werk is. 

2.5 ONDERWYSBESTUURSTAKE 

Die identifisering van die bestuurskake van bestuurders (i.e. on

derwysleiers) in 'n organisasie (i.e. streekkantoor) is 'n inge

wikkelde taak. Die omgewing waarin bestuurders (i.e. onderwys

leiers) hulle bevind is vaag, onseker en problematies. Bestuur

ders (i.e. onderwysleiers) moet soms antwoorde op probleme vind 

sonder dat hulle die sekerheid het dat dit die korrekte oplos

sings vir die bepaalde probleme is (Sutton, 1987: 127; McPherson 

1 19861 83-85). 

Die meeste skrywers (Hicks & Gullett, 1981: 8-9; Koontz et a1., 

1982: 4) identifiseer die verskillende bestuurstake deur midde1 

van hulle omskrywing van wat bestuur is (vergelyk 2.3). Daar 

moet egter daarteen gewaak word dat onderwysbestuur nie as 'n 

aantal losstaande take beskou word nie. Onderwysbestuur is die 

uitvoering van 'n aantal geintegreerde en verbandhoudende take 

met die prim~re doel om opvoedende onderwys te laat plaasvind. 

Oie vo1gende vier hooftake van onderwysbestuur kan geidentifiseer 

word (Vander Westhuizen, 1986: 130-131): 

* 

Beplanning. 

Organisering. 

Leidinggewing. 

Beheeruitoefening. 
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Die vier verskillende bestuurstake word in 'n mindere of meerdere 

mate deur elk van die onderwysbestuurders op die verskillende 

vlakke van die bestuurspiramide uitgevoer (vergelyk 2.4). 

Elk van die hooftake bestaan weer uit 'n aantal subtake. Die 

verskillende hooftake asook sekere subtake sal vervolgens be

spreek word met betrekking tot 'n streekkantoor. 

2.6 BEPLANNING IN 'N STREEKKANTOOR 

2.6.1 Omskrywing van beplanning 

Beplanning word beskou as die mees basiese van al die bestuursta

ke en le die ander bestuurstake ten grondslag (Koontz & Weihrich, 

1988:58). Beplanning is 'n doelbewuste besinning oor en 'n voor

uitbeskouing van (Murdick et al., 1984: 55; Vander Westhuizen, 

1986: 131): 

* die doelwitte van die organisasie, 

* die aktiwiteite en hulpbronne wat daarby betrokke is, 

* die vind van 'n geskikte plan vir die bereiking van daardie 

doelwitte (wat impliseer dat daar besin moet word oor wan

neer en hoe die verskillende take uitgevoer moet word). 

Kroeber & Watson (1984: 55) sien beplanning as 'n toekomsgerigte 

funksie wat sodanig gedoen moet word dat organisasies (i.e. 

streekkantore) kan bly voortbestaan in 'n gedurig veranderende 

omgewing. 

Doeltreffende bep1anning kan slegs gedoen word indien onderwys

leiers oor die nodige inligting uit die hede en die verlede be

skik (Fourie, 1986: 59). Bestuurders (i.e. onderwysleiers) word 
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die beste ondersteun in hulle beplanning indien inligting deur 

middel van 'n bestuursinligtingstelsel aan hulle verskaf word 

(Dickson & Wetherbe, 1985: 122). 

In die moderne were1d van gedurige veranderinge is dit noodsaak-

1ik dat daar gedurig vooruitskouings en projeksies gemaak word 

wat gebaseer is op deeglike beplanning en navorsing sodat betyds 

beplan kan word om aan die eise van die toekoms te kan voldoen 

(verge1yk 1.2). Bep1anning mag nooit lukraak geskied nie maar 

moet gebaseer wees op intensiewe navorsing (Transvaalse 

Onderwysdepartement, 1984: 97). 

2.6.2 Tipes van beplanning in onderwysbestuur 

Beplanning as bestuurstaak is deur verskeie skrywers geidentifi

seer as bestaande uit die volgende subtake (Senn, 1982: 53; 

Murdick 1984: 55-61; Jackson & Musselman, 1987: 86-87): 

* Strategiese beplanning of langtermynbeplanning strek oor 'n 

lang termyn en word hoofsaaklik deur die topbestuur van 'n 

organisasie (i.e. streekkantoor) gedoen. Strategiese be

planning het te make met die opstel van 'n plan om die 

doelwitte van die organisasie (i.e. streekkantoor) te ver

wesenlik. 

* 

* 

Taktiese beplanning of mediumtermynbeplanning is eenmalig 

van aard en strek oor 'n tydperk van een tot drie jaar. 

Taktiese beplanning is 'n georganiseerde aantal stappe wat 

uitgevoer moet word om die strategiese beplanning tot uit

voer te bring. 

Operasionele beplanning is daar vir die daaglikse aktiwi

teite en spruit voort uit strategiese en taktiese beplan-
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ning. 

Vander Westhuizen (1986:135-136) noem ook die volgende twee ti

pes beplanning wat op onderwysbeplanning vanuit 'n streekkantoor 

van toepassing is: 

* Gesentraliseerde beplanning wat te make het met die riglyne 

wat verskaf word vir beleidsimplementering. In onderwys

verband vind dit normaalweg op nasionale of provinsiale 

vlak plaas. 

* Gedesentraliseerde beplanning verwys na die beplanning wat 

deur die streekkantoor gedoen word. 

'n Ander tipe beplanning wat deur Vander westhuizen (1986: 136) 

genoem word, is aanpassingsbeplanning, wat beskryf word as die 

tipe beplanning wat gedoen moet word om te verseker dat opvoeden

de onderwys wel plaasvind en indien nie, die nodige aanpassings 

gemaak kan word. 

Die beplanning wat deur die topbestuur gedoen word, verskil van 

die tipe beplanning wat deur die middelvlakbestuur en laervlakbe

stuur gedoen word (Hitt et al., 1983: 103). 

Digman (1986: 274} beweer egter dat bestuurders op al drie die 

bestuursvlakke te make het met strategiese, taktiese en operasio

nele beplanning. Die drie bestuursvlakke word van mekaar onder

skei deurdat die topbestuur hoofaaaklik met strategiese beplan

ning, middelvlakbestuur hoofsaaklik met taktiese beplanning en 

die laervlakbestuur hoofsaaklik met operasionele beplanning te 

make het. Die beplanningstake van die bestuurders op die ver

skillende bestuursvlakke word in figuur 2.2 aangetoon. 
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Figuur 2.2 Beplanning en bestuursvlakke 

In 'n streekkantoor word onderwysleiers vir sommige van die be

planningsaksies bygestaan deur 'n aantal plaaslike beplannings

komitees wat saamgestel word uit (Transvaalse Onderwysdeparte

ment, 1984: 107): 

* die Superintendent van Onderwys (Kring), 

* die voorsitter en sekretaris van die plaaslike skoolraad, 

* hoofde van sekondere en primere skole, en 

* die vakadviseur: loopbaanaangeleenthede. 

vervolgens sal •n aantal subtake van beplanning bespreek word. 

2.6.3 Bepaling van doelstellings 

Die bepaling van die doelstellings en doelwitte van 'n organisa

sie word deur Parker & Idundun (1988: 34) as die belangrikste be

stuurstaak beskou. Doelstellings verskil van doelwitte in die 

sin dat eersgenoemde 'n algemener, breer en gewoonlik oor die 

lang termyn geformuleerde doel is. Doelwitte voldoen aan die 

volgende eienskappe (Vander Westhuizen, 1986: 34): 
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* Word geoperasionaliseer uit die geforrnuleerde doelstel-

lings. 

* Dit strek oor 'n kort termyn. 

* Dit is meetbaar. 

* Dit kan geevalueer word. 

Die prirnere doelstelling van streekkantore is om toe te sien dat 

opvoedende onderwys in die verskillende opvoedkundige inrigtings 

plaasvind. Vanwee die eiesoortige ornstandighede van elk van die 

agt streke, verskil die doelwitte egter van streek tot streek. 

Die volgende doelwitte is egter algerneen van aard en word deur al 

die streekkantore nagestreef (Transvaalse Onderwysdeparternent, 

1984: 181-182): 

* 
* 
* 

* 

Voorsiening van skoolakkomrnodasie. 

Aanskaf van terreine. 

Voorsiening van personeel. 

voorsiening van voorrade. 

Bogenoernde doelwitte is van toepassing op verskeie funksies wat 

vanuit die streekkantoor beplan word soos byvoorbeeld (Transvaal

se Onderwysdepartement, 1984: 182): 

* die beplanning en organisering van veldskole, 

* die beplanning en organisering van buitekurrikulere sen

trurns byvoorbeeld: rekenaarstudie, jeugkore- en orkeste, 

hoogsbegaafde 1eerlinge, en die 

* beplanning en organisering van sielkundige hulpdienste. 

Beplanning behels dus onder andere die bepaling van die doelwitte 

van 'n organisasie (i.e. streekkantoor} sodat besluite geneern kan 

word (Awad, 1988: 389). 
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2.6.4 Besluitneming 

2.6.4.1 A1gemeen 

Bes1uitneming word beskou as een van die belangrikste subtake in 

beplanning. Die belangrikheid van bes1uitneming deur bestuurders 

in organisasies het so toegeneem dat dit tans as 'n wetenskap op 

sy eie beskou word (Mescon et al., 1981: 486). 

Besluitneming is 'n denkarbeid wat verrig word om doelgerigte en 

doeltreffende beplanning te laat plaasvind. Bes1uitneming is 

daarop gemik om die geformuleerde doelste11ings te verwesenlik 

(Vander Westhuizen, 1986: 144). 

Bah! & Hunt (1985: 81) beskou besluitneming as 'n keuse wat ge

maak moet word na 'n respons. Die keuse is afhanklik van verskeie 

veranderlikes en is soms ongeorden en irrasioneel. 

Besluitneming word deur Casimir (1986: 124) geklassifiseer vel

gens: 

* die relatiewe be1angrikheid van die bes1uit wat geneem moet 

word, en 

* die tyd wat benodig word om die besluit te neem. 

Casimir (1986: 124) wys verder op d~e afhanklikheid tussen be

sluitneming en die inwinning en prosessering van data en inlig

ting. Waneer 'n probleem binne 'n organisasie ontstaan en ge

identifiseer is, kan hierdie probleem deur middel van besluitne

ming en aanpassingsbep1anning soos volg opgelos word (Lucas, 

1986: 29): 

25 



* 

* 

Inligting wat impliseer dat daar 'n probleem ontstaan. 

Ontwerp impliseer die maak van 'n aantal alternatiewe 

oplossings. 

* Keuse impliseer dat 'n keuse uit die oplossings gemaak 

word. 

* Implementering, wat impliseer dat die keuse toegepas en 

uitgevoer word. 

'n Meer volledige uiteensetting van besluitneming word deur Van 

der Westhuizen (1986: 145) en Robbins (1984: 73-76) in die vol

gende ses stappe gegee: 

* Bepaal en formuleer die probl~em. 

* Onderaoek die probleem en bepaal watter faktore daarmee in 

verband staan. 

* Identifiseer die verakillende oplosaings. 

* Vind die beste oplosaing. 

* Implementeer die besluit. 

* Kontroleer of die besluit geimplementeer is. 

2.6.4.2 Strategieae beatuur en besluitneming 

Inligting wat deur onderwysleiers op die atrategiese bestuursvlak 

benodig word, word geklassifiseer as strategiese inligting met 'n 

leeftyd van een tot vyf jaar. Die vlak van onsekerheid ten op

sigte van strategiese bestuur is hoog (Mittra, 1986:7). Die rede 

hiervoor is dat die data en inligting wat beskikbaar is vir be

sluitneming oor die algemeen vaag, onakkuraat en ekstern is en 

meestal slegs voorspellingswaarde het (Eriksen, 1984: 244~ 

Kanter, 1972: 184). 
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In strategiese besluitneming is daar genoeg tyd om die inligting 

te versamel en te verwerk maar die koate en onsekerheid daaraan 

verbonde, is hoog (Casimir, 1986~ 123). 

Besluite wat deur bestuurdera (i.e. onderwysleiers) op die stra

tegiese vlak geneem word, kan geklassifiseer word as wydeenlo

pend, ongestruktureerd, nie-programmeerbaarbaar en met 'n hoe 

vlak van onsekerheid (Donnely et al., 1984: 570). 

Volgens Fourie (1986: 145) vertoon data en inligting wat op hier

die vlak benodig word, die volgende eienskappe: 

* Die bron van inligting is gewoonlik ekstern. 

* •n Wye verskeidenheid van data en inligting moet versamel 

en verwerk word. 

* •n Hoe mate van akkuraatheid is nie altyd moontlik nie. 

* Die inligting word nie herhaaldelik gebruik nie. 

* Die formaat en struktuur van die inligting wissel voort

durend. 

Besluitneming op die strategiese vlak word die beste ondersteun 

deur •n besluitnemingondersteuningstelsel (Hough & Duffy, 1987~ 

25)(vergelyk 3.8). 

In •n streekkantoor vind besluitneming op strategiese vlak op 'n 

baie beperkte wyse plaas. Beleidformulering vind op nasionale en 

provinsiale vlak plaas en dit is slegs die taak van die streek

kantoor om die beleid tot uitvoer te bring. Strategiese besluit

neming vind slegs plaas om die reeds gestelde doelwitte te be

reik. 

27 



2.6.4.3 Taktiese bestuur en besluitneming 

Taktiese bestuurders het hoofsaaklik te make met taktiese be

sluitneming. Dit dui op die besluite wat die taktiese bestuurder 

moet neem om die doelwitte wat deur die strategiese bestuur ge

stel word, te verwesenlik. Dit beteken die toewysing van hulp

bronne en die instel van die nodige beheermaatreels (Sanders, 

1987: 359). 

Volgens Hicks & Gullett (1981: 573) het taktiese bestuurders 

hoofsaaklik interne inligting nodig en kan taktiese bestuur as 

die koppelv1ak tussen strategiese en operasionele bestuur beskou 

word. 

Besluite word gewoonlik in 'n omgewing van onsekerheid geneem. 

Die graad van onsekerheid is afhanklik van die inligting wat 

beskikbaar is en die tipe besluit wat geneem moet word. Taktiese 

bes1uitneming is meer gestruktureerd van aard as strategiese be

sluitneming en kan beskou word as deels programmeerbaar en deels 

onprogrammeerbaar (Koontz & Weihrich, 1988: 142-143). 

Data en inligting wat op hierdie bestuursvlak benodig word ver

toon die volgende eienskappe (Fourie, 1986: 144): 

* 

* 

* 

* 

Die inligting word herhaaldelik gebruik. 

Akkuraatheid van die inligting is noodsaaklik. 

Die inligting is gestruktureerd en gedetailleerd. 

Personee1lede en verslae dien as bronne van inligting. 

Bes1uitneming op die strategiese v1ak word die beste ondersteun 

deur van 'n bestuursin1igtingstelse1 (verge1yk 3.6.1) en deur 

soma gedeeltelik van 'n besluitnemingondersteuningstelsel (verge-
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lyk 3.8.1) gebruik te maak (Hough & Duffy, 1987: 25; Mittra, 

1986: 7). 

Op die taktiese bestuursvlak word besluitneming in 'n baie groat 

mate deur al die onderwysleiers van 'n streekkantoor gedoen en 

dit is dan ook hier dat die grootste mate van ondersteuning deur 

•n bestuursinligtingstelsel verleen kan word. Onderwysleiers in 

'n streekkantoor het op die taktieae bestuuravlak veral te make 

met die beakikbaarstelling van hulpbronne om opvoedende onderwya 

te laat plaasvind. 

2.6.4.4 Operasionele bestuur en besluitneming 

Die graad van onsekerheid op die operasionele vlak is bale laag 

omdat besluitneming op hierdie vlak op die daaglikae aktiwiteite 

gerig is en inligting hiervoor gestruktureerd en programmeerbaar 

is (Mittra, 1986: 7; Digman, 1986: 273). 

Operasionele besluitneming is grootliks afhanklik van die interne 

inligting in 'n organisasie (i.e. streekkantoor)(vergelyk 

2.6.4.5). Die inligting benodig vir operasionele besluitneming 

is altyd geredelik beskikbaar en ak1·uraat. Op die operasionele 

vlak kan die uitkoms van 'n ~es1uit in 'n groot mate voorspel 

word (Hicks & Gullett, 1981: 573; Koontz & Weihrich, 1988: 

142-143). 

Bruwer (1984: 120) noem besluitneming op hierdie vlak besluitne

ming met sekerheid, wat impliseer dat daar akkurate kennis be

staan omtrent die gevolg van elke alternatief en dat daar ook 

s1egs een uitkoms vir elke keuse bestaan. 
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Die volgende kenmerke van inligting op die operasionele vlak word 

genoem (Fourie, 1986: 142): 

* Inligting is hoofsaaklik intern van aard. 

* Inligting moet gedetailleerd en afgebaken tot spesifieke 

areas wees. 

* Inligting is histories van aard. 

* Inligting word herhaaldelik gebruik. 

* 'n Hoe vlak van akkuraatheid word vereis. 

In •n streekkantoor het topbestuurd .rs ook heelwat te make met 

operasionele besluitneming. In hierdie verband kan daar verwys 

word na die plasing van afstuderende studente en die aanstelling 

van tydelike onderwysers waarvoor operasionele inligting uiters 

noodsaaklik is. Daar sal dus in die antwerp van 'n bestuursinlig

tingstelsel voorsiening gemaak moet word vir genoegsame inligting 

vir besluitneming op die operasionele vlak. 

Strategiese, taktiese en operasionele besluite word in 'n meer

dere of mindere mate deur al die onderwysleiers op al die vers

killende bestuursv1akke van die streekkantoor geneem en is kri

ties afhanklik van die inligting wat op daardie oomblik beskik

baar is. Dit wil dus daarop dui dat daar krities gekyk sal moet 

word hoe inligting in 'n streekkantoor versamel, geberg en ant

trek kan word om die onderwysleiers te help in besluitneming 

(verge1yk 3.3). Die tipe inligting wat benodig word sal met be

hulp van 'n empiriese ondersoek bepaal word (vergelyk hoofstuk 

4) • 
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2.6.4.5 Inligting in 'n streekkantoor 

Inligting word beskou as die lewensbloed van enige organisasie 

(i.e. streekkantoor) (Martino, 1968: 37). Soos enige ander orga

nisasie, word die bestuur van 'n organisasie (i.e. streekkantoor) 

grootliks beinvloed deur twee tipes inligting, naamlik interne en 

eksterne inligting (Hicks & Gullett, 1981: 573). 

Interne in1igting is 'n produk van die interne omgewing en vloei 

binne 'n streekkantoor tussen die verskillende bestuursvlakke 

(vergelyk 2.4). Eksterne inligting, daarteenoor, word bepaal 

deur die eksterne omgewing van die streekkantoor (vergelyk 

2.7.2.3). Inligting in 'n streekkantoor is nie staties nie maar 

word gekenmerk deur beweging en vloei van binne na buite en omge

keerd (Fourie, 1986: 98). 

2.6.5 Probleemoplossing 

Probleemoplossing kom daagliks voor in enige organisasie (i.e. 

streekkantoor) en dwing bestuurders (i.e. onderwysleiers) om da

delik op te tree (Collgear, 1988: 26). Voordat 'n probleem 

opgelos kan word, moet dit eers gevind of geidentifiseer kan 

word. Onderwysleiers moet nie wag totdat probleme ontstaan nie 

maar daar behoort prosedures geskep te word waardeur probleme 

vroegtydig geidentifiseer kan word (Sanders, 1987: 308-309). 

Stoner (1982: 27, 165-167) wys op die belangrikheid van probleem

oplossing as bestuursfunksie en gee die vo1gende maatstawwe wat 

gebruik kan word om prob1eemsituasies vroegtydig mee te identifi

seer: 
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* 

* 

* 

* 

Afwyking vanaf prestasies gelewer in die verlede. 

Afwyking vanaf die gestelde doelwitte. 

Die gedrag en optrede van mense buite die organisasie. 

Die gedrag van ander mededingende organisasies. 

In onderwysbestuur maak probleemoplossing dee! uit van doeltref

fende beplanning. Omdat probleme wissel ten opsigte van belang

rikheid, dringendheid en intensiteit, moet die onderwysleier al

tyd bepaal watter probleme eerste opgelos moet word. Daar moet 

•n vooruitskouing wees oar hoe en in watter volgorde probleme op

gelos gaan word (Vander Westhuizen, 1986: 149). 

Probleemoplossing impliseer nie net 'n enkele taak nie maar be

hels 'n aantal stappe wat gedoen moet word totdat die probleem 

opgelos is. Die volgende stappe word algemeen genoem (Mescon 

et al., 1981: 176-185): 

* Diagnoseer die probleem, wat impliseer dat daar maatstaw

we sal moet bestaan wat kan meet of die verwagte doelstel

lings en doelwitte bereik is. 

* Analiseer die probleem deur soveel as moontlik feite te 

versamel sodat die probleem duidelik geformuleer kan word. 

Hieruit kan dan al die moontlike oorsake van die probleem 

vasgestel word. 

* Besluit op 'n aantal alternatiewe oplossings wat elkeen 

toegepas en geevalueer kan word totdat 'n geskikte oplos

sing gevind is. 

* Evalueer elk van die alternatiewe oplossings deur die voor

en nadele met mekaar te vergelyk. 
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* Maak nou 'n keuse en implementeer die oplossing. Terugvoer 

is van groot belang tydens hierdie fase sodat bepaal kan 

word of die keuse wat gemaak is, suksesvol was. 

Bogenoemde stappe van probleemoplossing kan voorgestel word soos 

in figuur 2.3. 

Figuur 2.3 'n Model vir probleemoplossing 

l'robleem 
d{agno~e 

r:va l"uer { ng 
'------1 e" ....,... _ ___, 

I er•ugvoer• 

In streekkantoorverband kan die volgende moontlike maatstawwe ge-

bruik word om probleme mee te identifiseer: 

* Die meting van vakgemiddeldes teenoor gemiddeldes behaal in 

die verlede. 

* Die meting van vakgemiddeldes tussen skole self. 

* Die meting van die algemene bekwaamheid van onderwysers 

deur middel van merietebepaling. 

Nie alle probleme in 'n streekkantoor kan egter vooraf gemonitor 

word nie. Sommige probleme ontstaan spontaan en kan slegs deur 

skerpsinnige waarneming, ontleding, antisipasie, deeglike beplan

ning en aktiewe betrokkenheid gefdentifiseer en opgelos word 

(vergelyk Vander Westhuizen, 1986:301). 
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Uit bogenoemde kan afgelei word dat meting 'n belangrike rol 

speel in probleemoplossing. Daar behoort dus prosedures geskep 

te word om die nodige meting te kan doen. 

Nadat die onderwysleier die nodige beplanning gedoen het, word 

die uitvoering van die beplanningstake in die organiseringsfase 

uitgevoer (Vander Westhuizen, 1986: 151). 

2.7 ORGANISERING IN 'N STREEKKANTOOR 

2.7.1 Omskrywing van organisering 

Organisering het ten doel om al die subtake van beplanning in 

werking te stel. Hiervoor is daar sekere meganismes en organisa

siestrukture nodig wat die elemente, mense (i.e. onderwysers), 

masjiene en geld ko6rdineer ten einde die gestelde doelwitte te 

bereik (Thierauf, 1984: 7). 

Organisering (Stoner, 1982; 251; Certo, 1983: 176): 

* stel beplanning in werking en is daarop gerig om die doel

witte te verwesenlik, 

* departementaliseer die organisasie in die verskillende 

hoof take, 

* behels die verdeling van hooftake in subtake, 

* wys hulpbronne toe aan subtake, en 

* evalueer die effektiwiteit van die organisasie en maak die 

nodige aanpassings. 

Parker (1984: 368) omskryf organisering as 'n funksie wat mense 

(i.e. onderwysers) en ander hulpbronne (voorrade, akkommodasie) 
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saam groepeer in doeltreffende en logiese eenhede ten einde se

kere doelstellings en doelwitte te bereik. 

Organisering word gedoen om die beplanning (vergelyk 2.6) te or

den. Sonder doeltreffende organisering kan die voorafbeplanning 

nie suksesvol toegepas word nie (Vander Westhuizen, 1986: 155). 

2.7.2 Organisasiestruktuurskepping 

2.7.2.1 Omskrywing van organisasiestruktuur 

Om die doelstel1ings en doelwitte van opvoedende onderwys in 'n 

streek te verwesenlik, is organisasie-struktuurskepping as sub

taak van organisering van groot belang. 

'n Organisasiestruktuur is 'n abstrakte en gedeeltelike voorstel

ling van 'n organisasie (i.e. streekkantoor) en hou verband met 

die toewysing van gesag en verantwoordelikheid vir die uitvoer 

van bepaalde funksies deur sekere persone (Bentley, 1982: 6). 

Die organisasiestruktuur word voorgestel deur 'n organisasiekaart 

wat die posbenamings, die plek in die organisasie en die lyne van 

gesag tussen die verskillende poste aandui (Bruwer, 1984: 33). 

Bentley (1982: 6) beweer dat 'n or~"nisasiestruktuur sodanig ge

skep moet word dat dit die organisasie (i.e. streekkantoor) en 

die mense (i.e. onderwysleiers) binne die organisasie (i.e. 

streekkantoor) pas. 

35 



2.7.2.2 Omskrywing van organisasie 

Die ontstaan van organisasies kan teruggevoer word tot sover soos 

2 500 v.C. met die bou van die Egiptiese piramides. Om hierdie 

enorme groot monumente te kon oprig, is daar op 'n georganiseerde 

wyse van 'n groot hoeveelheid mense en hulpbronne gebruik gemaak 

(Cook & Russell, 1984: 2). 

Die term organisasie dui op 'n liggaam, stelsel of gemeenskap wat 

uit verskillende dele bestaan en tot 'n sistematiese of geordende 

geheel saamgevoeg is (Pretorius et al., 1983: 3). 

Bentley (1982: 6) beskryf 'n organisasie as 'n groep mense wat 

interaktief op 'n gekoordineerde wyse saamwerk ten einde 'n ge

meenskaplike doel te bereik. 

Algemeen kan gese word dat 'n organisasie deur die volgende vier 

hoofkenmerke beskryf kan word (vergelyk Van der Westhuizen, 1986: 

469): 

* 'n Organisasie het 'n bepaalde samestelling (mense en hulp

bronne) en struktuur. 

* 'n Organisasie is gebonde aan bepaalde doelstellings en 

doelwitte. 

* 'n Organisasie poog om sy doelwitte te realiseer deur 

midde1 van gedifferensieerde take en bestuur. 

* Die gebeure binne 'n organisasie is kontinu van aard. 

'n Organisasie kan as formeel of informeel geklassifiseer word 

(Koontz & Weihrich, 1988:162-163). 'n Formele organisasie het 'n 

goed gedefinieerde struktuur wat die volgende eienskappe besit 

(Hicks & Gullett, 1981:42-43): 
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* 

* 

* 

* 

'n Vasgestelde gesagstruktuur. 

Voldoende kommunikasiekanale vir die vloei van inligting. 

'n Gespesifiseerde taakbeskrywing vir elke lid van die or

ganisasie. 

Dit is duursaam, georden en relatief onbuigsaam. 

In teenstelling met formele organisasies is informele organisa

sies los georganiseer, buigsaam en swak gedefinieer (Hicks & 

Gullett, 1981: 42-43). 'n Informele organisasie ontstaan wanneer 

twee of meer mense spontaan bymekaar kom om inligting uit te ruil 

en oor gemeenskaplike sake te gesels (Mescon , 1981: 13). 

Informele organisasies ontstaan binne 'n organisasie self en die 

waarde daarvan moet nie onderskat word nie (Koont2 & Weihrich, 

1988: 163). 

'n Streekkantoor van die Transvaalse Onderwysdepartement besit al 

die eienskappe van 'n formele organisasie. Die streekkantoor het 

duidelik bepaalde doelstellings en doelwitte en daar word van 

mense (onderwysleiers en onderwysers) en hulpbronne (geboue, ter

reine, voorrade) gebruik gemaak om opvoedende onderwys in •n be

paalde geografiese gebied (omgewing) te laat plaasvind. 

2.7.2.3 Die omgewing van 'n streekkantoor 

Organisasies (i.e. streekkantore) bestaan nie in 'n vakuum nie 

maar is afhanklik van hulle omgewing. Omdat •n omgewing oor die 

nodige hulpbronne beskik en onderhewig is aan beperkings, oefen 

die omgewing 'n invloed op die organisasie uit. •n Organisasie 

(i.e. streekkantoor) moet veranderinge uit die omgewing assimi

leer en daarby aanpas (Hicks & Gullett, 1981: 70-71). 
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Die omgewing van •n organiaasie is dinamies wanneer daar gedurige 

veranderings plaasvind. Gedurige veranderinge laat 'n gevoel van 

onsekerheid by bestuurders (i.e. onderwysleiers) omdat aanpas

sings gedurig moet plaasvind. 'n Doeltreffende bestuursinlig

tingstelsel kan die gevoel van onsekerheid by onderwysleiera ver

minder (Robbins, 1984: 52)(vergelyk 3.6.4). 

Omgewings word gek1assifiseer as (Donnely et al., 1984: 24-25): 

* intern, wat insluit al die elemente binne die organisasie 

(i.e. streekkantoor) self, of 

* ekstern, wat al die elemente buite die organisasie (i.e. 

streekkantoor) imp1iseer. 

Die omgewing van 'n streekkantoor strek wyd. Onderwysleiers in 

'n streekkantoor word beinvloed deur die volgende eksterne fak

tore: 

* Gebeure in die parlement (ekonomies, polities). 

* Gebeure in hoofkantoor (onderwysdepartementee1). 

* Gebeure in die verskillende opvoedkundige inrigtings in die 

streek self. 

Interne faktore wat die bestuur van 'n streekkantoor kan bein

vloed is alle gebeure binne die streekkantoor self sooa perso

neelaangeleenthede en bevoorrading. 

Een van die wyses waarop 'n organisasie voorgestel kan word is 

die basiese organisasiestruktuur (Bruwer, 1984: 99). 
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2.7.2.4 Basiese organisasiestruktuur 

Organisasies kan op 'n informele wyse deur middel van 'n basiese 

organisasiestruktuur voorgestel word (vergelyk figuur 2.1). 

Ten opsigte van 'n streekkantoor kan gese word dat (vergelyk 

2. 4) l 

* die Hoofsuperintendent (HSO) die enigste lid van die topbe

stuur is, 

* die Superintendent van Onderwys (Streek)(SO) die enigste 

lid van die middelvlakbestuur is, en 

* die laervlakbestuur uit die volgende persone bestaan: 

* Adjunk-superintendent (Rekenaaraangeleenthede) 

* Adjunk-superintendent (Jeugaangeleenthede) 

* Adjunk-superintendent {Gesinsvoorligting) 

* Adjunk-superintendent {Fasiliteite) 

* Voorsitter: Kinderleidingkliniek 

* Hoof: Onderwyshulpsentrum 

Daar bestaan nog baie ander persone, byvoorbeeld klerke en tik

sters, wat in 'n streekkantoor werk en wat nie as 'n lid van een 

van die bestuursvlakke beskou kan word nie. Hulle bydrae tot die 

bestuur van 'n streekkantoor moet nie geringgeskat word nie. Die 

basiese informele organisasiestruktuur van 'n streekkantoor kan 

soos volg voorgestel word: 
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Figuur 2.4 Basiese organisasiestruktuur van 'n streekkantoor 

Topbm;tuurder ( 11/JO) 

------J> NiddeLv!akbestwrde~ (SO! 

-· f.aervlakbestuurders (ASO'u) 

Organisasies kan egter op 'n meer formele wyse voorgestel word, 

naamlik die formele organisasiestruktuur (Bruwer, 1984: 99). 

2.7.2.5 Formele organisasiestruktuur 

Die volgende modelle van 'n formele organisasiestruktuur word al

gemeen in organisasies gebruik (Senn, 1982: 70-73~ Van der 

Westhuizen, 1986: 155-162): 

* Lynorganisasie, waar slegs een persoon die gesagspersoon is 

en sy gesag van die hoogste vlak na die onderste vlak deur

werk. 

* Lyn-en-staforganisasie, waar daar gebruik gemaak word van 

persone wat advies of raad gee sonder dat hulle direk be

trokke is by die organiseringshandeling. 

* Funksionele organisasiestruktuur, waar deskundiges geraad

pleeg word maar ook die nodige gesag het om kontrole uit te 

oefen. 

* Matriksorganisasie, waar die funksionele behou word maar 

persone aangestel word om kontrole uit te oefen oor spesi

fieke projekte. 
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Die organisasiestruktuur van 'n streekkantoor word in figuur 2.5 

deur middel van 'n organogram voorgestel. Uit die organogram 

blyk dit dat die organisasiestruktuur van 'n streekkantoor al die 

eienskappe van 'n funksionele organisasiestruktuur besit. 

In 'n streekkantoor word werk van dieselfde aard saamgegroepeer 

en deur 'n spesialis of spesialiste georganiseer. Die Adjunk

superintendente van Onderwys en die Voorsitter van die Kinder

leidingkliniek kan as spesialiste in die bepaalde afdelings be

skou word. 

Behalwe bogenoemde spesialiste bestaan daar oak nag ander spesia

liste wat die streekkantoor ondersteun maar wat nie direk in die 

organisasiestruktuur opgeneem is nie. 

Die volgende kan genoem word: 

* Superintendent van Onderwys (Akademies). 

* Studie- of vakkomitees. 

Vander Westhuizen (1984: 160) wys egter daarop dat die spanwydte 

van beheer in 'n organisasie belangriker is as die tipe organisa

siestruktuur waarvolgens 'n organisasie geklassifiseer kan word. 

Spanwydte van beheer word vervo1gens bespreek. 
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2.7.2.6 Spanwydte van beheer in 'n streekkantoor 

Met spanwydte van beheer word bedoe1 die aanta1 persone wat doe1-

treffend deur 'n bestuurder beheer kan word (Van der Westhuizen, 

1986: 161). Die spanwydte van beheer word ook gedefinieer as die 

aantal persona wat direk aan 'n bestuurder moet rapporteer 

(Mescon 1981: 71). 

Die spanwydte van beheer in 'n organisasie word bepaal deur die 

aantal departemente in e1ke bestuursvlak van die organisasie. 

Ander faktore wat 'n invloed op die spanwydte kan he, is 'n be

stuurder se persoonlike leierskapst"l en vaardighede (Murdick 

eta~., 1984: 69). 

Murdick et a1., (1984: 69) verwys in hierdie verband na presi

dent Dwight Eisenhower wat 'n spanwydte van 1 in sy bestuur gehad 

het in teenstelling met die pous aan wie 750 biskoppe direk rap

porteer. 

Daar bestaan 'n direkte verband tussen die spanwydte van bestuur 

en die organisasiestruktuur soos bespreek in paragraaf 2.7.2.4. 

en 2.7.2.5. Mescon et al., (1981: 73) illustreer hierdie ver

band met behu1p van die vo1gende figuur: 
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Figuur 2.6 Spanwydte en organi-asiestruktuur 

Organisasie (a) 

Organisasie (b) 

__ 1_ 
, ___ l 

Organisasie (a) bestaan uit 13 bestuurders elk met •n spanwydte 

van twee en vyf verskillende bestuursvlakke. In organisasie (b) 

is daar slegs drie bestuursvlakke en is die spanwydte ses. 

Alhoewel Mescon et , (1981: 73) beweer dat daar geen ideale 

spanwydte bestaan nie, is daar tog skrywers wat spanwydte met be-

hulp van 'n formule bepaal. Vander Westhuizen (1986: 162) haal 

Robbins (1984: 19) aan en beweer spanwydte kan bereken word deur 

die spanwydte van •n bepaalde vlak met die faktor agt te ver-

menigvuldig om die spanwydte in die volgende laer vlak te kry. 
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Die berekening van spanwydte word soos volg ge1llustreer (verge

lyk figuur 2.7). 

Figuur 2.7 Spanwydte van bestuur 

----~----

1096 

Volgens figuur 2.7 is daar 585 bestuurders nodig om 4 096 mense 

op vier verskillende bestuursvlakke te beheer. Indien die or

ganisasie slegs 512 mense het is 73 bestuurders op drie 

verskillende bestuursvlakke nodig. 

'n Streekkantoor van die Transvaalse Onderwysdeparternent is 'n 

komplekse organisasie en dit is baie moeilik om die verskillende 

gesagslyne en die spanwydte van bestuur te bepaal. 

Ten opsigte van die streekkantoor in Wee-Transvaal is die span

wydte van direkte beheer van die HSO elf onderwysleiers en wel 

BOOS 

* 
* 

* 

volg: 

Superintendent van Onderwys (Streek). 

Vier Superintendente van Onderwys (Kring). 

Vier Adjunk-superintendente van Onderwys. 

* Voorsitter: Kinderleidingkliniek. 

* Streeksekretaris. 
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In Wes-Transvaa1-streek oefen die HSO indirek beheer uit oor 131 

opvoedkundige inrigtings waarby 2 626 onderwysers en 48 886 leer-

1inge betrokke is. Hierdie getalle het in 1984 gege1d (Trans

vaalse Onderwysdepartement, 1984: 103). Dit wil dus daarop dui 

dat die beheer van 'n streekkantoor 'n baie groat spanwydte het. 

Een van die metodes wat toegepas kan word om doe1treffende be

stuur te 1aat p1aasvind as die spanwydte van beheer baie groot 

is, is de1egering (Rue & Byars, 1986: 221). 

2.7.3 De1egering as bestuurstaak in 'n streekkantoor 

De1egering is •n proses wat onderwysbestuur moont1ik maak deur 

die toewysing van sekere bestuurtake aan ander onderwysleiers op 

'n 1aer bestuursvlak (Montana & Nash, 1981: 784). 

Delegering word as uiters noodsaaklik beskou vir die voortbestaan 

van enige organisasie, en bestuurders wat nie weet hoe om de1ege

ring toe te pas nie, is geneig om te misluk (Koontz & Weihrich, 

1988: 220). 

Van der Westhuizen (1986: 167) noem onder andere die vo1gende as

pekte wat in rekening gehou moet word wanneer daar gede1egeer 

word: 

* 

* 

* 

Vol1edige inligting moet verskaf word. 

Daar moet terugvoering van in1igting wees. 

Daar moet kontro1e wees. 

Uit bogenoemde aspekte b1yk dit dat in1igting •n be1angrike rol 

spee1 in de1egering. Die onttrekking, terugvoering en kontrole

ring van in1igting is sinoniem aan •n bestuursinligtingste1se1 en 

kan nuttig gebruik word wanneer de1egering in •n streekkantoor 
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gedoen word. Daar moet egter vervolgens na koordinering as be

stuurstaak gekyk word om beheer te verseker nadat delegering toe

gepas is. 

2.7.4 Koordinering as bestuurstaak in 'n streekkantoor 

Koordinering behels 'n doelbewuste poging deur die onderwysleiers 

van 'n streekkantoor om al die aktiwiteite van die streekkantoor 

in harmonia te bring ten einde die gestelde doelwitte te bereik 

(Hicks & Gullett, 1991: 19). 

Koordinering is nie 'n enkele geisoleerde bestuurstaak nie maar 

kom voor opal die bestuursvlakke (Mescon ~al., 1981: 16). 

Van der Westhuizen (1986: 170) beveel aan dat koordinering gedoen 

kan word deur: 

• formulering en bekendmaking van doelstellings en beleid, 

• vergaderings, komitees en samesprekings, 

• die opstel van handleidings ter bevordering van die doel

witte, 

* doeltreffende kommunikasie te bewerkstellig, en 

* voortdurende terugvoering van inligting sodat daar gemeet 

kan word of die doelwitte bereik is. 

Fourie (1996: 70) wys daarop dat koordinasie nie gelykmaking be

taken nie maar veel eerder dat daar raakvlakke tussen die ver

skillende onderwysleiers bewerkstellig word. 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat inligting weer eens 'n be

langrike rol speel in die bestuur van 'n streekkantoor. Om al 

die verskillende fasette met mekaar te koordineer, is dit nodig 
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om sekere meganismes daar te stel vir die vinnige en maklike her

winning van inligting (vergelyk 3.7.3). 

van der Westhuizen (1986: 171) beweer dat om te koordineer ook 

beteken om doeltreffende leiding te verskaf. 

2.8 LEIDINGGEWING AS BESTUURSTAAK IN 'N STREEKKANTOOR 

2.8.1 Omskrywing van leidinggewing 

Leidinggewing word vera! gekenmerk deurdat dit net om mense gaan 

en nie oor die aktiwiteite of handelinge van die mens nie 

(Koontz & Weihrich, 1988: 437). 

Vander Westhuizen (1986: 172-191) noem die volgende subtake van 

leidinggewing: 

* Verhoudingstigting. 

* Motivering. 

* Kommunikasie. 

Vir die doel van hierdie studie sal daar slegs na die rol van 

kommunikasie in die bestuur van 'n streekkantoor gekyk word. 

2.8.2 Kommunikasie in 'n streekkantoor 

Kommunikasie kom op al die bestuursvlakke voor maar is van be

sondere belang in leidinggewing. Kommunikasie vind plaas wan

neer inligting tussen die sender en die ontvanger uitgeruil word 

met die voorbehoud dat beide die inligting verstaan (Koontz~ 

~I·· 1982: 440J . 

Mescon . , (1981: 138-139) beskou kornmunikasie as bestaande 

uit die volgende vier basiese elemente: 
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* Die sender is die persoon by wie 'n idee ontstaan of is die 

persoon wat die inligting versamel en versend. 

* Die boodskap stel die inligting voor in 'n gekodeerde vorm 

(byvoorbeeld tabella en grafieke). 

* Die kanaal is die wyse waarop die inligting versend word. 

* Die ontvanger stel die persona voor vir wie die inligting 

bedoel is. 

Die kommunikasieproses kan soos in figuur 2.8 voorgestel word. 

Figuur 2.8 'n Eenvoudige model van die kommunikasieproses 

I r----------------------l 
I I 
~~~·~FJ: 

I I 
l---------~----------J 

Die volgende vier wyses van kommunikasie kan in 'n organisasie 

onderskei word (Mescon ~., 1981: 144-149; Koontz et al., 

1982: 449-451): 

* Die gesproke woord, met die voordeel dat terugvoer onmid-

dellik kan plaasvind. 'n Nadeel is egter dat interferensie 

kan plaasvind wanneer 'n boodskap deur 'n persoon oorgedra 

word. 

* Nie-verbale kommunikasie, wat impliseer die oordra van 'n 

boodskap deur middel van lyftaal sander om woorde of sim-

bole te gebruik. 
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* Die geskrewe woord, wat as die belangrikste kommunikasie

kanaal beskou word. Dit is blywend van aard en kan maklik 

aangehaal word. Terugvoering geskied egter relatief sta

dig. 

* Elektroniese media, soos die telefoon, radio, televisie, 

rekenaar en faksimileermasjiene. Die spoed van hierdie 

media maak dit gewilde media om te gebruik. Geen inter

ferensie vind plaas nie en 'n groat hoeveelheid ontvangers 

kan bereik word. 

Die vloei van kommunikasie en inligting in 'n streekkantoor word 

in figuur 2.9 aangetoon en word soos volg beskryf (Koontz et al., 

1982: 446-448~ Vander Westhuizen, 1986: 193): 

* Opwaartse vloei waar inligting vanaf persone in die laer 

bestuursvlakke na persone in die hoer bestuursvlakke vloei. 

In hierdie geval neem inligting die vorm aan van vraelyste, 

voorstelle, die lug van griewe en vergaderings. 

* Afwaartse vloei waar inligting vanaf die hoer na die laer 

bestuursvlakke vloei. Hier neem inligting die vorm aan van 

opdragte, gesprekke, vergaderings, memorandums, pamflette 

en omsendbriewe. 

* Horisontale vloei waar inligting tussen persone van die

selfde bestuursvlak vloei. Die tipe inligting kan enige 

vorm aanneem. 

* Diagonale vloei waar inligting tussen verskillende be

stuursvlakke van verskillende vlakke van gesag uitgeruil 

word. 

vloei. 

Inligting kan in enige vorm tussen hierdie vlakke 
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Figuur 2.9 Die vloei van komrnunikaaie en inligting in 'n 

streekkantoor 

Opwaarts 

t 

Weens die kompleksiteit van 'n streekkantoor as 'n organisasie, 

vind daar nie net komrnunikasie op die verskillende bestuursvlakke 

plaas nie. Kommunikasie tussen die streekkantoor en hoofkantoor 

asook met die verskillende opvoedkundige inrigtings is van kardi-

nale belang in die bereiking van die gestelde doelwitte. Daar 

sal dus in hoofstuk 3 indringend gekyk moet word na wyses en mid-

dele om hierdie kommunikasieproses te verwesenlik. 

Nadat die onderwysleiers verbonde aan 'n streekkantoor beplan en 

die nodige leiding verskaf het, moet die nodige beheer en kontro-

le daaroor uitgeoefen word. 

2.9 BEHEERUITOEFENING AS BESTUURSTAAK IN 'N STREEKKANTOOR 

2.9.1 Omskrywing van beheer 

Gedurende die beplanningsfase behoort alle doelstellings herlei 

te word tot doelwitte (Fourie, 1986: 64). Beheer is dan die pro

ses wat uitgevoer word om te bepaal of die gestelde doelwitte be-

reik is (Mescon ~t a!., 1981: 52-53: Robbins, 1984; 416). 

51 



Beheer kan in •n piramidevorm voorgestel word, wat beteken dat 

alle beheer aanvanklik gesentraliseer is. Beheer word nie net 

deur onderwysleiers uitgeoefen nie maar kan op alle vlakke in die 

skool, en dus ook in die streekkantoor, voorkom (Van der 

Westhuizen, 1986: 201). 

2.9.2 Beginsels van beheeruitoefening 

Die wyse waarop beheer uitgeoefen word kan in die volgende drie 

stappe saamgevat word (Hicks & Gullett, 1981: 62; Koontz et al., 

1982; 490-491; Robbins, 1984: 416-417; Mescon et al., 1981: 52-

53): 

* Beheervoorskrifte. 

* Waarneming, meting en evaluering van werk. 

* Korrektiewe optrede. 

Van der Westhuizen (1986: 203) haal verskeie skrywers aan wat 

waarneming en meting as apart van evaluering beskou, soos volg: 

* Beheervoorskrifte. 

* Waarneming en meting, wat impliseer dat skriftelike of mon

delinge verslag gelewer word. 

* Evaluering, wat impliseer dat die vordering wat gemaak word 

in die rigting van die doelstel1ings gemonitor word. 

* Korrektiewe optrede. 

Beheervoorskrifte vir •n streekkantoor sal onder meer vervat wees 

in die doelwitte, programme, beleid, reels of prosedures wat van

af nasionale vlak, hoofkantoor asook plaaslik neergele word. 

Waarneming, meting en evaluering deur 'n streekkantoor kan op 

verskillende vlakke plaasvind. Fourie (1986:65) wys daarop dat 
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om beheer te kan uitoefen, inligting benodig word. Die gebruik 

van 'n bestuursinligtingstelsel om inligting te verskaf vir be

heer sal in die volgende hoofstukke bespreek word. 

Korrektiewe optrede verwys na die handelinge wat onderwysleiers 

moet uitvoer om afwykings vanaf die gestelde doelwitte te korri

geer (Koontz & Weihrich, 1988: 491). Vir die doelwitte van 'n 

streekkantoor sien 2.6.3. 

2.10 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aangetoon dat 'n streekkantoor al die 

eienskappe van 'n tipiese organisasie besit en dus as sodanig 

beakou kan word. 

Die doelwitte van 'n streekkantoor is geidentifiseer. Om hierdie 

doelwitte te bereik, is onderwysbestuur nodig. Onderwysbestuur 

in 'n streekkantoor word verrig deur middel van die bestuurstake 

beplanning, organisering, leiding en beheer. Vervolgens is daar 

gekyk na besluitneming, probleemoplossing, organisasiestruktuur

skepping, delegering en kommunikasie as subtake van die vier 

hooftake. 

Daar is ook besin oor die rol wat inligting speel in die uitvoe

ring van die bestuurstake. Die noodsaaklikheid van 'n bestuurs

inligtingstelsel vir doeltreffende bestuur is ook aangeraak. 

In die volgende hoofstuk sal daar besin word oor die gebruik van 

'n bestuursinligtingstelsel om die onderwysbestuur van 'n streek

kantoor so doeltreffend moontlik te maak. 
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HOOFSTUK 3 

DIE AARD EN WESE VAN 'N BESTUURSINLIGTINGSTELSEL 

3.1 INLEIDING 

Die samelewing waarin die mens hom bevind is •n dinamiese samele

wing wat gedurig verander en wat beinvloed word deur die gedrag 

van mense en deur gebeurtenisse wat binne die samelewing plaas

vind (Greenfeld, 1988: 65). Deur die loop van die eeue het die 

samelewing verskillende revolusies ondergaan. Die eerste revolu

sie wat 'n geweldige impak op die mens gehad het, was die megani

sasie-revolusie toe die mens begin het om masjiene te antwerp om 

hom te help om sy taak te vergemaklik. Die meganisasie-revolusie 

het weer gelei tot die outomatisasie-revolusie (Bredell et al., 

1986: 1-15). 

Die tempo waarteen die samelewing tans verander, het geweldig 

toegeneem. Wat vandag nuut is, is mire oud. Die huidige samele

wing word veral gekenmerk deur die rol wat inligting speel sodat 

daar tereg van 'n inligting-samelewing gepraat kan word. Die 

ontstaan hiervan het ongeveer tussen 1956 en 1957 plaasgevind 

(Naisbitt, 1982: 11; Dickson & Wetherbe, 1985: 21-22). 

'n Paar dekades gelede is die tempo van die daaglikse lewe bepaal 

deur stadige posbote, treine en die telefoon. Vandag word dit 

bepaal deur vinnige stralers, telefaksmasjiene en kommunikasiesa

telliete (O'Leary & Williams, 1985: 5). 

As gevolg van die verbeterde kommunikasie tussen mense, word die 

mens van vandag oorlaai met 'n magdom inligting. Hierdie volumes 

inligting is so enorm groat dat die mens dit nie self kan verwerk 
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nie. Bestuurders, wetenskaplikes, opvoedkundiges en die gewone 

werker sroag na kennis terwyl hulle oorlaai word met 'n roagdom in

ligting. Die volume inligting het so toegeneero dat daar tereg 

gepraat word van 'n inligting-besoedeling (Naisbitt, 1982: 24). 

Die bestuurders van vandag het voor 'n krisis te staan gekoro oro

dat hulle met inligting oorlaai word. Bestuurders het nie 'n be

hoefte aan roeer inligting nie maar die behoefte is oro die be

staande inligting sinvoller te gebruik (Martino, 1968: 31). 

Om die probleero te bowe te koro, word daar al hoe meer van die re

kenaar as inligtingsverwerker gebruik geroaak. Die bestuurder 

rooes dus sy werkswyse so verander dat 'n rekenaar daarin geakkoro

modeer kan word sodat die rekenaar kan dien as 'n verlengstuk van 

sy vermoe (Thierauf, 19841 4). 

Sedertdien het die ontwikkeling in die gebruik van 'n rekenaar as 

bestuurshulpmiddel so snel verloop dat dit deesdae as 'n nood

saaklike onderdeel van 'n inligtingstelsel beskou word. So het 

die begrip "bestuursinligtingstelsel" sy beslag gekry en is tans 

'n populere begrip wat in vele tydskrifartikels en handboeke 

voorkoro (Murdick et al., 1984: 16). 

Uit bogenoerode bespreking kan afgelei word dat 'n bestuursinlig

tingstelsel dui op 'n kombinasie van die insette van die mens en 

die rooontlikhede van die rekenaar. Data word as invoer tot in

ligting herlei wat verband hou met besluitneroing deur bestuur

ders. 

Die begrippe, data en inligting, is die roees eleroentere boustene 

van 'n bestuursinligtingstelsel en vereis 'n volledige bespre

king. 
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3.2 DATA 

Die begrip data is die meervoud van die Latynse woord datum, wat 

••feite" beteken. Data bestaan uit 'n versameling karakters met 'n 

spesifieke betekenis en is 'n voorstelling van feite of waarne

mings. Data neem die vorm aan van getalle, woorde of grafiese 

voorstellings (Sanders, 1987: 101 O'Brien, 1982: 44). 

Data sluit alle gegewens in die vorm van feite, syfers en rekords 

in wat nog nie betekenisvol georden of verwerk is nie (Janse van 

Rensburg, 1987: 13). Data vertoon 'n bepaalde hierargiese orde 

en kan soos volg in stygende orde van komp1eksiteit in •n reke

naar voorgestel word (Chapin, 1971: 110): 

* Bis (binere syfer), wat die syfer 0 of 1 in 'n rekenaar 

voorstel. 

* Greep, 'n aantal bisse wat gebruik word om 'n karakter voor 

te stel. 

* Veld, 'n aantal grepe wat •n woord voorstel. 

* Rekord, 'n aantal velde wat al die data van 'n bepaalde on

derwerp voorstel. 

* Leer, •n aantal rekords wat al die data van 'n aantal on

derwerpe van dieselfde soort voorstel. 

* Databasis, 'n versameling leers van gemeenskaplike belang. 

Data op sigself het geen waarde nie maar kry slegs betekenis wan

neer dit tot in1igting verwerk word {vergelyk 3.3). Die verwer

king van data tot in1igting staan as dataverwerking bekend 

{Collin, 1974: 18). Weens die groat hoeveelhede data wat tans 

beskikbaar is, het dataverwerking met die hand 'n tydrowende en 

ingewikkelde proses geraak. Daar moes dus noodgedwonge van die 
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rekenaar gebruik gemaak word om dataverwerking te doen. Dit 

staan bekend as elektroniese dataverwerking (Parker, 1984: 8). 

Die versameling, vaslegging en verwerking van data moet aan be

sondere eise voldoen omdat data die grondslag van alle inligting

stelsels vorm (Kroeber & Watson, 1984: 4-7). Die volgende teg

nieke kan toegepas word in die verwerking van data (Parker, 1984: 

10-12): 

* Data moet versamel, geverifieer en vasgele word op •n ber

gingsmedium wat maklik toeganklik vir die gebruiker is. Te 

min data kan lei tot onvoldoende inligting (vergelyk 3.7). 

* Data moet betekenisvol verwerk word om vir die gebruiker 

van waarde te wees. Data moet dus geklassifiseer, gesorteer 

opgesom en berekenings mee gedoen word (vergelyk 3.3.4). 

* Data wat verwerk is, moet vir alle gebruikers beskikbaar 

wees deur die nodige kommunikasiekanale daar te stel. 

Ten opsigte van •n streekkantoor kan die volgende data as van be

belang beskou word: 

* Data oor elke leerling se persoonlike besonderhede, soos 

vakkodes en punta. 

* Data oor elke onderwyser se persoonlike besonderhede, soos 

kwalifikasies en verlof. 

* Data oor opvoedkundige inrigt.ngs soos adresse en aantal 

klaskamers. 

'n Volledige uiteensetting van die data wat vir 'n streekkantoor 

benodig word sal verkry word uit die inligtingbehoeftes soos be

paal deur middel van 'n empiriese ondersoek in hoofstuk 4. 
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Data is egter slegs bruikbaar indien dit tot inligting verwerk is 

soos vervolgens bespreek gaan word. 

3.3 

3.3.1 

INLIGTING 

Omskrywing van inligting 

Chapin (1971: 81) beskou inligting as 'n produk van data. Inlig

ting volg na data en het slegs waarde as dit iets nuuts aan die 

verbruiker kan bled (King, 1978: 60). 

Inligting kan ook beskou word as (Bruwer, 1984: 107): 

* die byvoeging tot een of ander voorstelling, 

* iets met 'n verrassingswaarde, 

* iets wat aan die ontvanger daarvan vertel word, en 

* iets wat onsekerheid in 'n wereld van onsekerhede vermin

dar. 

Inligting moet uit data onttrek word slegs ter wille van die 

waarde wat dit vir die gebruiker daarvan het. Sodra inligting 

deur die gebruiker geassimileer is, het dit bruikbare kennis ge

word (Martino, 1968: 37). 

Die begrippe data en in1igting is baie nou verwant aan mekaar en 

word dikwels as sinonieme vir mekaar gebruik. Die verskil tussen 

die twee begrippe kan met behulp van die volgende twee konsepte 

geillustreer word (Langefors, 1987: 89): 

* Data is die voorstelling van inligting. 

* Inligting is kennis verkry uit data. 
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3.3.2 Verwerking van data tot in1igting 

Omdat in1igting 'n resu1taat of produk van data is, beteken dit 

noodwendig dat daar 'n verwerkingsproses daarby betrokke is 

(Martino, 1968: 37). Stoner (1982: 642-643) wys daarop dat die 

waarde van in1igting verhoog kan word as die kwa1iteit en tydige 

beskikbaarheid daarvan verhoog kan word. Deur van die rekenaar 

as in1igtingsverwerker gebruik te maak, kan die nuttigheid van 

in1igting verhoog word. Die verwerking van data tot in1igting in 

'n rekenaar word e1ektroniese dataverwerking genoem (O'Leary & 

Williams, 1985: 62). 

Die verwerking van data tot inligting is 'n sikliese proses wat 

soos vo1g beskryf kan word (Hussain, 198-: 19-20): 

* Die oorspronklike data word vasge1e. 

* Die oorspronklike data word gekontroleer en geredigeer. 

* Die data word verwerk tot in1igting. 

* Die gebruiker assimileer en evalueer die in1igting en stel 

nuwe behoeftes aan inligting. 

* Die inligting word historiese data en tesame met nuwe data 

word 'n nuwe toevoer van data verkry om weer nuwe inligting 

te produseer. 

Die sikliese proses van die verwerking van data tot in1igting 

word in figuur 3.1 voorgestel. 
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Figuur 3.1 Produksie van inligting 

Vervolgens word daar gekyk na die klassifikasie van die inligting 

wat uit die dataverwerkingsproses verkry word. 

3.3.3 Klassifikasie van inligting 

Die volgende twee tipes inligting kan onderskei word (Kanter, 

1972: 11): 

Ongestruktureerde, nie-programmeerbare, toekomsgerigte, 

nie-eksakte en eksterne inligting wat hoofsaaklik deur die 

topbestuur van organisasies benodig word. 
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* Gestruktureerde, programmeerbare, historiese, eksakte en 

interne inligting wat hoofsaaklik deur die laervlakbestuur 

benodig word. 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat daar 'n intense interaf

hanklikheid tussen die begrippe data en inligting bestaan. Hier

die interafhanklikheid sal deeglik in oenskou geneem moet word in 

die ontwerp van 'n databasis vir 'n bestuursinligtingstelsel vir 

'n streekkantoor. 

3.3.4 Die waarde van inligting 

Inligting is van groot waarde wanneer bestuurders besluite moet 

neem (Hitt et al., 1983: 484). In hierdie verband se Settani 

(1986: 32) die volgende: "Both information systems managers and 

the business managers who use their services need to be better 

informed about the values of information and records management 

systems". 

Besluitneming word soms ondoeltreffend gedoen omdat die inligting 

(Kelly, 1970: 61) (vergelyk 2.7.3): 

* glad nie beskikbaar was nie, 

* onakkuraat was, 

* nie betyds beskikbaar ~estel is nie, of 

* nie op 'n bruikbare wyse voorgestel is nie. 

Inligting moet vir die gebruiker van waarde wees vir ondersoek, 

vir die maak van gevolgtrekkings en die neem van besluite. In

ligting moet oor die volgende eienskappe beskik ten einde van 

waarde te wees (Bruwer, 1984: 109-111; Bredell et al., 1986: 32): 
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* Toeganklikheid: Inligting moet vinnig en met gemak herwin 

kan word (vergelyk 3.7). 

* Volledigheid: Daar moet geen onsekerheid bestaan oor die 

uitkoms van 'n besluit wanneer daar 'n keuse tussen alter

natiewes gemaak moet word nie (vergelyk 3.2). 

* Akkuraatheid: Dit is belangrik dat inligting foutloos en 

akkuraat moet wees. Korrektiewe maatreels verg tyd en geld 

(vergelyk 3.2). 

* Toepaslikheid: Die inligting moet vir die gebruiker van 

belang en tot nut wees (vergelyk 3.2). 

* Tydigheid: Inligting moet be-kikbaar wees wanneer dit be

nodig word anders het ~it geen waarde nie (vergelyk 2.6.4). 

* Helderheid: Inligting moet geen dubbelsinnighede bevat nie 

want dit is verwarrend en bemoeilik besluitneming. 

* Vry van vooroordeel: Inligting moet nie so voorgestel word 

dat daar alreeds 'n gevolgtrekking vir die gebruiker gemaak 

word nie. 

* Koste van inligting: Die koste van die inligting moet die 

waarde wat daaruit verkry word, regverdig (vergelyk 3.3.3). 

Uit bogenoemde blyk dit dat inligting op 'n georganiseerde wyse 

aan die gebruiker daarvan verskaf moet word. Vervolgens word 

daar gekyk op watter wyses inligting aan bestuurders (i.e. onder

wysleiers) verskaf kan word. 

3.3.5 Verskaffing van inligting 

Daar kan nou tereg gevra word op watter wyse inligting aan be

stuurders (i.e. onderwysleiers) verskaf moet word. Kroeber & 

Watson (1984: 61-63) noem dat verslae die mees algemene wyse is 

om inligting aan bestuurders te verskaf en onderskei tussen die 
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volgende tipes verslae (vergelyk 3.8.1): 

* Geskeduleerde verslae wat daagliks, weekliks of maandeliks 

verskaf word. Geskeduleerde verslae is voorspelbaar omdat 

die wenslikheid daarvan vooraf bepaal kan word. 

* Verslae wat slegs op versoek verskaf word indien die be

hoefte daaraan ontstaan. 

* Spesiale verslae wat verlang word slegs wanneer 'n onvoor

spelbare probleem ontstaan. Rekenaarprogramme om spesiale 

verslae te verskaf, moet dan geskryf, ontfout en uitgevoer 

word. 

* Gedetailleerde verslae wat alle besonderhede oor 'n spesi-

fieke saak sal bevat. 

'n Ander wyse waarop inligting aan bestuurders verskaf kan word, 

is deur middel van gekoppelde verwerking waar die gebruiker di

rekte toegang tot die rekenaar deur middel van 'n terminaal het 

(Awad, 1988: 56) (vergelyk 3.7.1). 

Bogenoemde bespreking impliseer dat vir die verwerking van data 

tot inligting 'n goed georganiseerde stelsel benodig word. 

3.4 STELSELS 

Die woord stelsel is afgelei van die Griekse woord systema, en 

dui op 'n georganiseerde verwantskap wat daar tussen sekere on

derdele bestaan (Boone & Kurtz, 1984: 55). 'n Stelsel word be

skryf as 'n versameling elemente en prosedures wat interafhanklik 

saamwerk om 'n gerneenskaplike doe! te bereik (Mittra, 1986: 3; 

Hitt et al., 1983: 55). 
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Stelsels word geklassifiseer as (Boone & Kurtz, 1984: 58): 

* geslote, wanneer daar geen interaksie tussen die elemente 

van die stelsel en die omgewing bestaan nie, en 

* oop, wanneer daar gedurig interaksie tussen die elemente 

van die stelsel en sy omgewing plaasvind en die gedrag van 

die elemente van die stelsel daardeur verander word. 

'n Rekenaarstelsel word beskryf as 'n versameling van (Parker, 

1984: 431}: 

* mense, 

* apparatuur, 

* programmatuur, 

* data, en 

* prosedures, 

met die doel om data te verwerk. 

Die volgende tipes stelsels is van kardinale belang in hierdie 

navorsing en word bespreek: 

* Inligtingstelsels (vergelyk 3.5). 

* Bestuursinligtingstelsels (vergelyk 3.6). 

* Databasisstelsels (vergelyk 3.7). 

* Besluitnemingondersteuningstelsels (vergelyk 3.8). 

* Deskundige stelsels (vergelyk 3.9). 

Sekere elements van 'n stelsel kan soms saamgegroepeer word om 

'n spesifieke doel te bereik en word dan 'n substelsel van die 

stelsel genoem. Al die elements van die substelsel sal ook ele

ments van die stelsel wees maar die doelwitte van die substelsels 
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sal 'n deelversameling van die doelwitte van die totale stelsel 

wees (Hussain, 198-: 21). 

Enige stelsel funksioneer in 'n bepaalde omgewing en word groot

liks beinvloed deur die gedrag van die elemente in die omgewing. 

Indien die gedrag van die elemente in die omgewing verander, sal 

die gedrag van die stelsel ook verander (Guinan & Bostrom, 1986: 

8). 

Vir 'n streekkantoor is die omgewing 'n bepaalde unieke geogra

fiese gebied. Die komponente van die omgewing wat 'n invloed op 

die onderwysstelsel in 'n streekkantoor kan he, is die volgende: 

* Opvoedkundige inrigtings (fisiese geriewe). 

* Leerlinge. 

* Ouers. 

* Personeel. 

In die antwerp van 'n bestuursinligtingstelsel sal daar deeglik 

besin moet word oor al die faktore vanuit die omgewing wat moont

lik 'n invloed op die onderwysstelsel kan he. Onderwysleiers sal 

inligting nodig he om besluite te kan neem ten einde hierdie ver

andering in die omgewing te kan akkommodeer. Inligting kan egter 

nie net sommer lukraak aangebied word nie maar moet vervat wees 

in 'n goed georganiseerde stelsel wat as 'n inligtingstelsel be

kend staan. 

3.5 INLIGTINGSTELSELS 

Inligtingstelsels bestaan reeds vanaf die vroegste tye en kan 

enige vorm aanneem. 'n Sakboekie, telefoongids of woordeboek kan 

as 'n inligtingstelsel beskou word. Wanneer die rekenaar as 'n 
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komponent van 'n inligtingstelsel gebruik word, word daarna ver-

wys as 'n rekenaargebaseerde inligtingstelsel. Voortaan sal die 

begrip inligtingstelsels verwys na rekenaargebaseerde inligting-

stelsels (Sanders, 1987: 12). 'n Inligtingstelsel kan beskou word 

as •n stelsel wat uit mense, prosedures, toevoer, afvoer en data-

verwerking bestaan met die doe! om data tot inligting te verwerk 

(O'Leary & Williams, 1985: 383). 

Dataverwerking vind plaas wanneer data deur middel van 'n reke-

naar tot inligting verwerk word. Die drie onderdele, data, re-

kenaar en inligting is interafhanklik gekoppel om •n gemeenskap-

like doel te bereik en kan dus as 'n stelsel beskou word 

(Hussain, 198-: 21). Die voorstelling van die verwerking van 

data tot inligting word aangetoon in figuur 3.2. 

Figuur 3.2 'n Inligtingstelsel 

J 
InLigting 

~------

'----------------------------

'n Inligtingstelse1 kan op die volgende verski1lende wyses ge-

klassifiseer word (Long, 1984: 311-315): 

Inligtingstelsels kan: 

* met die hand bedryf word, of ten valle geoutomatiseerd wees 

deur van 'n rekenaar gebruik te maak, 

* funksioneel van aard wees deur verskillende leers vir e1ke 

funksie te gebruik of geintegreerd van aard wees deur van 
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* 

'n databasis gebruik te maak (vergelyk 3.7), 

van bondelverwerking gebruik maak deur eers die transaksies 

te stoor en later by te werk of deur intydse verwerking te 

gebruik om die transaksies dadelik by te werk. 

Die afvoer wat vanuit die stelsel verkry word kan gebruik word om 

die stelsel te evalueer. Indien afwykings voorkom, kan die stel

sel gewysig word deur die verwerkte afvoer weer as toevoer tot 

die stelsel te gebruik (Best, 1988: 13) (vergelyk 3.3.2). 

Dit wil dus voorkom of 'n inligtingstelsel algemeen gebruik word 

om inligting aan mense te verskaf. Wanneer inligting aan be

stuurders in organisasies verskaf moet word, word 'n spesiale 

tipe inligtingstelsel benodig wat 'n bestuursinligtingstelsel ge

noem word. 'n Bestuursinligtingstelsel word vervolgens bespreek. 

3.6 BESTUURSINLIGTINGSTELSEL (BIS) 

3.6.1 Inleiding 

Inligtingstelsels is die mees basiese stelsels (vergelyk 3.5) wat 

deur bestuurders gebruik is om hulle te help in die besluite wat 

hulle daagliks moes neem. Die inligting wat vir besluitneming 

nodig was, is aanvanklik op 'n informele wyse vergader deur mid

del van gesprekke, telefoonoproepe en omsendbriewe. As gevolg 

van die gedurige en snel veranderings in die politieke, 

ekonomiese en sosiale omstandighede in die samelewing het die 

aard en wese van organisasies meer kompleks geword. Besluitne

ming het ingewikkeld geword en die behoefte aan meer inligting 

het toegeneem. Die verhoogde behoefte aan inligting het tot ge

volg gehad dat inligting op 'n meer formele wyse vergader en be-
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werk moes word. Hieruit het 'n bestuursinligtingstelsel ontwikkel 

(Mescon ~~E·• 1981: 535). 

In die bestuursituasie moet die onderwysleier dikwels besluite 

neem wat die lewens van baie mense raak of wat groot finansiele 

implikasies het. So neem die onderwysleier van 'n streekkantoor 

gereeld besluite wat die lewens van onderwysers en kinders direk 

raak. Hierdie besluite moet op 'n verantwoordbare en verant

woordelike wyse geneem word. Die primere taak van onderwysleiers 

van 'n streekkantoor is om toe te sien dat opvoedende onderwys 

plaasvind (Vander Westhuizen, 1986: 417, 429) (vergelyk 2.6.3). 

Dit wil dus voorkom of korrekte besluitneming van kardinale be

lang vir 'n onderwysleier is. Korrekte besluitneming impliseer 

tydige, betroubare en relevante inligting. Vervolgens word 'n 

BIS omskryf en word daar aangetoon hoe 'n BIS gebruik kan word om 

inligting aan bestuurders te verskaf. 

3.6.2 Omskrywing van 'n BIS 

•n BIS word beskou as 'n nie-fisiese stelsel wat inligting produ

seer en dui op 'n kombinasie van menslike en rekenaaraktiwiteite. 

Hierdie mens-masjienkombinasie imp1iseer die insette van die mens 

van data tot die rekenaar en die ve·-werking van data tot inlig

ting deur die rekenaar (Fourle, 1986: 10) (vergelyk 3.3.2). 

Le Moigne & Sibley (1986: 238) onderskryf die begrip mens-mas

jienstelsel en le veral klem op die ondersteuningsfunksie wat 'n 

BIS aan onderwysleiers bied in besluitneming (vergelyk 2.6.4). 

Skrywers is oor die algemeen vaag en onseker oor die definiering 

van 'n BIS. Mittra (1986:5) definieer 'n BIS as 'n geintegreerde 
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versameling van 'n aantal substelsels (toepassingsprogrammatuur) 

en 'n besluitnemingsondersteunende stelsel indien laasgenoemde 

bestaan. 

Samevattend kan 'n BIS nou beskryf word as 'n geintegreerde stel-

sel bestaande uit mense, prosedures en ~asjiene wat data versa-

mel, bewaar en verwerk tot waardevolle inligting vir die gebruik 

van onderwysleiers op aile vlakke van 'n streekkantoor. 

3.6.3 Komponente van 'n BIS 

Die basiese komponente van 'n BIS is (Bocchino, 1972: 7): 

* opspoortoestelle vir die vaslegging van data by oorsprong, 

* kanale vir die verwerking van data (vergelyk 3.3.2), 

* kanale vir die terugvoer van data (vergelyk 2.8.2), 

* ontleding en vergelyking van die data met bestaande norme 

en standaarde (vergelyk 2.9.2), en 

* die afvoer van besluite vir beheer deur bestuurders 

(vergelyk 2.9). 

Die komponente van 'n BIS word in figuur 3.3 geillustreer (Hicks 

& Gullett, 1981: 573): 

Figuur 3.3 
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InUgtings- I--bronne 
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Uit figuur 3.3 kan die volgende afgelei word (Hicks & Gullett, 

1981: 573): 

* Inligting word versamel vanaf eksterne en interne bronne. 

* Relevante inligting word uit die beskikbare bronne onttrek 

en gebruik vir bes1uitneming (vergelyk 2.6.4). 

* Die uitwerking van die besluite wat geneem is, word gemeet 

teen standaarde en norme (verge1yk 2.9.2). 

* Korrektiewe optrede word toegepas indien afwykings voorkom. 

Dit wil dus voorkom dat die komponente van 'n BIS aan besondere 

eienskappe moet voldoen. 

3.6.4 Eienskappe van 'n BIS 

'n BIS vertoon die eienskappe van 'n stelse1 (verge1yk 3.4) waar 

'n versame1ing e1emente interafhank1ik saamwerk en op dieselfde 

doe! gerig is (Fourie, 1986: 138). 'n BIS moet die volgende be

langrike eienskappe besit om aan al die behoeftes van die onder

wysleiers op die verski11ende bestuursv1akke van 'n streekkantoor 

te vo1doen (Anthony, 1977: 179): 

* 'n BIS moet •n geintegreerde stelsel wees bestaande uit 

subste1se1s, wat inligting bevat. 

* Die ste1se1 moet gekoppe1 wees met e1ektroniese dataverwer

kingsfasi1iteite vir maklike toegang, bywerking en onttrek

king van verslae. 

* Die in1igting moet versamel, geanaliseer en aangebied word 

in 'n vorm wat vir die gebruiker van waarde is. 

* Die taa1 waarin die in1igting aangebied word, moet die taal 

van die gebruiker wees. 
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* Die inligting wat verskaf word, moet tydig en koste-effek

tief wees. Dit beteken inligting moet nie oud wees nie en 

die koste daaraan verbonde moet nie die waarde daarvan oor

skry nie. 

* Die inligting moet akkuraat, betroubaar en geldig wees. 

* Slegs die inligting wat van waarde vir 'n spesifieke ge

bruiker is, moet aangebied word (vergelyk 3.3.4). 

Daar moet egter daarteen gewaak word dat onderwysleiers met in

ligting oorlaai word. Onderwysleiers wat addisionele inligting 

verlang, voel onseker in die neem van besluite en is geneig om 

swak besluite te neem (Koontz & Weihrich, 1988: 473~ Boone & 

Kurtz, 1984: 387). 'n BIS moet dus verder aan die volgende twee 

belangrike vereistes voldoen (Davis & Grove, 1986: 60-73): 

* Filtrasie van inligting sodat slegs dit wat van toepassing 

is op 'n bepaalde besluit wat geneem moet word, verskaf sal 

word. Inligting moet dus op so 'n wyse gekies en voorge

atel word dat dit alegs van waarde is vir 'n bepaalde be

sluit wat tans geneem moet word (vergelyk 2.6.4). 

* Kondensering van inligting, wat dui op die vermindering van 

die aantal data-items wat aan die gebruiker voorgele word. 

Dit impliseer die opsomming van inligting op so 'n wyse dat 

dit die gebruiker se gevoel van onsekerheid in die besluit

nemingsproses sal minimaliseer (vergelyk 2.6.4). 

Ten opsigte van die tipe besluit waarmee die onderwysleier gekon

fronteer word en die tipe ondersteuning wat in die bes1uitne

mingsproses verlang word, word die vo1gende vereistes aan 'n BIS 

gestel (Horn, 1988: 19-20): 
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* 'n BIS moet ondersteuning bied in besluitneming met spesi

fieke verwysing na ongestruktureerde besluitneming (verge

lyk 2.6.4.2). 

* 'n BIS moet ondersteuning bied op alle bestuursvlakke omdat 

ongestruktureerde probleme op alle vlakke voorkom. 'n BIS 

moet dus die vermoe he om besluitneming te integreer, omdat 

daar soms meer as een persoon aan dieselfde probleem werk 

(vergelyk 2.6.4.2). 

* 'n BIS moet die vermoe he om besluite te ondersteun wat 

deur individue (persoonlike ondersteuning) sowel as deur 

groepe mense (groepsondersteuning) geneem word. 

* Al die fases van besluitneming, naamlik: inligting, ant

werp, keuse en implementering, moet deur 'n BIS ondersteun 

word (vergelyk 2.6.4.2). 

* 'n BIS behoort 'n verskeidenheid van besluitnemingsprosesse 

te ondersteun en moet onafhanklik van die besluitnemings

proses wees en moet deur die gebruiker self beheer word. 

* 'n BIS moet aan al die eienskappe van gebruikersvriendelik

heid voldoen en moet dus maklik wees om te gebruik. 

Met die inligting wat nou bekend is oor die komponente van 'n BIS 

(vergelyk 3.6.3) en die inligting oor die eienskappe van 'n BIS 

(vergelyk 3.6.4), kan daar nou 'n situasie-analise gedoen word 

vir die ontwikkeling van 'n BIS. 

3.6.5 Ontwikkeling van 'n BIS 

3.6.5.1 Situasie-analise 

Voordat 'n BIS vir 'n streekkantoor ontwerp kan word, moet 'n si

tuasie-analise eers onderneem word. So 'n analise impliseer on-
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der andere 'n oorsig oor die bestuursverantwoordelikhede van so

wei die Hoofsuperintendent van Onderwys as die ander onderwys

leiers van die streekkantoor. Sodoende kan dan bepaal word (ver

gelyk Vander Westhuizen, 1986: 423; Bocchino, 1972: 10): 

* watter inligting nodig is, 

* wanneer die inligting benodig word, 

* wie die inligting benodig, 

* waar die inligting benodig word, 

* in watter vorm die inligting benodig word, 

* wat die koste verbonde is aan die inligting, 

* wat die belangrikheid van die data-items is, 

* watter meganismes benodig word vir die sortering, manipu

lering en vergelyking van data in 'n betekenisvolle vorm, 

* watter vereistes gestel word aan 'n terugvoer-meganisme, en 

* watter meganismes benodig word vir die voortdurende evalu

ering en verbetering van die BIS. 

Nadat die situasie-analise voltooi is, behoort die volgende vrae 

bekend te wees (Chen, 1988: 225): 

* Waar moet ondersteuning plaasvind? 

* Wat moet ondersteun word? 

* Hoe moet ondersteuning plaasvind? 

Die volgende drie algemene fases kan nou gevolg word in die ver

dere ontwikkeling van 'n BIS (Certo, 1983: 474): 

* 
* 

* 

Ontwerp van die BIS (vergelyk 3.6.5.2). 

Implementering van die BIS (vergelyk 3.6.5.3). 

Evaluering van die BIS (vergelyk 3.6.5.4). 
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Nadat 'n deeg1ike situasie-ana1ise van die streekkantoor se in

ligtingbehoeftes gedoen is, kan daar met die antwerp van 'n 

funksione1e doe1treffende BIS voortgegaan word. In so 'n antwerp 

moet die doe1witte van die BIS duide1ik uiteengesit word (verge-

1yk Vander Westhuizen, 1986: 425). 

3.6.5.2 antwerp van 'n BIS 

Daar bestaan tans geen universe1e rig1yne of metodes waarvo1gens 

'n BIS antwerp kan word nie. Bestuursin1igtingste1sels is nie 

eenders nie maar verski1 van mekaar soos die aard en wese van 

organisasies van mekaar verski1 (Robbins, 1984: 424). 

Die volgende stappe kan gevolg word in die antwerp van 'n BIS 

(Mescon et al., 1981: 541): 

* Ana1iseer die besluitnemingstelsel. Dit impliseer dat al1e 

besluite wat deur al die onderwys1eiers op die verskil1ende 

bestuursvlakke geneem word, geLdentifiseer en geanaliseer 

moet word. 

* Analiseer die in1igting wat nodig is om die besluite te kan 

neem. 

* Voeg besluitnemingstake wat algemeen gedoen word saam deur 

vas te stel watter tipe besluite algemeen deur a1 die on

derwys1eiers geneem word. Sodoende kan duplisering van 

besluitnemingstake asook duplisering van inligting vermy 

word. 

* Ontwerp die inligtingsverwerkingsprosedures, wat behels die 

wyse waarop inligting versamel, gestoor, onttrek en versend 

gaan word. 
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* Ontwikkel beheerprosedures, wat bepaal hoe die stelsel 

geevalueer gaan word en hoe die nodige aanpassings gemaak 

gaan word indien die stelsel nie na wense funksioneer nie. 

Die volgende kritiese fase wat in oenskou geneem moet word is die 

implementeringfase van 'n BIS. 

3.6.5.3 Implementering van n BIS 

Die implementering van 'n BIS in 'n organisasie word beskou as 'n 

kritiese fase in die daarstelling van •n BIS in enige organisa

sie. Implementering impliseer die installering van 'n nuwe stel

sel of die bywerking van 'n bestaande stelsel. Die implemente

ring van 'n BIS kan as suksesvol beskou word indien dit sonder 

enige probleme deur die gebruikers gebruik kan word (Dickson & 

Wetherbe, 1985: 380-381). 

Die implementering van 'n BIS gaan soms met baie weerstand ge

paard omdat werknemers traag is om verandering en vernuwing te 

aanvaar. Die rede vir hierdie weerstand is dat hulle onder die 

indruk verkeer dat hulle meer werk sal moet doen of dat hulle 

vervang gaan word deur die rekenaar (Fourie, 1986: 94-95). 

Die volgende stappe van die implementeringsfase word geidenti

fiseer (Mittra, 1986: 34-35): 

* 
* 

* 

* 

* 

Kodering van programme op 'n gestruktureerde wyse. 

Toetsing en ontfouting van programmering. 

Daarstelling van lokale. 

Opleiding van gebruikers. 

Beplanning hoe die nuwe stelae! geimplementeer gaan word, 

naamlik: direk, gedeeltelik of parallel met die huidige 
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* 

* 

* 

* 

stelsel. 

Die opstel van prosedures vir die bewaring en maak van 

kopiee in geval van noodtoestande. 

Die opstel van prosedures om die geheimhouding van data te 

verseker. 

Daarstelling van gebruikershandleidings. 

Oorhandiging van die nuwe stelsel. 

Nadat die BIS geimplementeer en in valle werking is kan die vol

gende vrae gevra word om te bepaal of die implementering sukses

vol is (Sanders, 1987: 324): 

* Hoe bruikbaar is die stelsel vir die besluitnemer? 

* Hoe entoesiasties is die besluitnemer oor die dienste wat 

hy ontvang? 

* Word die afvoer betyds ontvang sodat besluite betyds geneem 

kan word? 

* Word die beplande verwerkingsprosedures gevolg? 

* 

* 

* 

Is alle nuwe prosedures verwerk op die rekenaar? 

Is alle ou prosedures verwyder uit die rekenaar en indien 

nie, hoekom nie? 

Is die verantwoordelikhede van die dataverwerkingspersoneel 

goed gedefinieer en word dit verstaan? 

Is die opleidingsprogramme van 'n hoe standaard? 

Word stelselbeheer toegepas? Is die dokumentasie volledig 

gedoen? Bestaan daar die nodige prosedures om veranderings 

wat in programme gemaak word, te beheer? 

Hoe vergelyk die resultate met die gestelde doelwitte en 

verwagtings? Indien afwykings voorkom, wat is die rede en 

hoe kan dit reggestel word? 
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Opsommend kan gese word dat die implementering van •n BIS 'n goed 

beplande strategie impliseer. Daar moet genoeg tyd toegelaat word 

vir die implementeringsfase. Verder moet daar entoesiastiese ge

bruikers geidentifiseer word wat gebruik kan word om die stelsel 

te toets en moontlike leemtes te identifiseer. Opleiding moet 

nie lukraak geskied nie maar moet eerder op 'n formele wyse 

plaasvind (Lilly, 1989: 26). 

Nadat 'n BIS geimplementeer is, moet daar vasgestel word of die 

BIS aan die gestelde verwagtings voldoen deur die nodige evalue

ring te doen. 

3.6.5.4 Evaluering van 'n BIS 

Die evalueringsfase van 'n BIS is van net so 'n groot belang as 

die antwerp- en implementeringsfases. So baie bestuursinligting

stelsels word met groot moeite en koste in werking gestel sander 

dat dit aan die voorgestelde doelwitte beantwoord. 'n BIS moet 

die bestuurders (i.e. onderwysleiers) dien, en nie andersom nie 

(Fourie, 1986: 155). 

Die volgende redes word genoem waarom 'n BIS soms onsuksesvol 

is (Lilly, 1989: 24): 

* Noodsaaklike gevorderde tegnologie was nie beskikbaar of is 

nie doeltreffend geimplementeer nie. 

* As gevolg van die gebrek aan die nuutste tegnologiese ont

wikkelings is daar nie voldoen aan bestuurders (i.e. onder

wysleiers) se behoeftes nie. 

* •n Baie stadige omkeertyd ver-orsaak dat bestuurders se be

sluitnemingsproses verLraag word. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die rekenaar word gedurende die dag aan ander werk toege

wys. 

Daar is fisiese skeiding tussen die gebruiker en die reke

naar. 

Bestuurders verkeer onder tydsdruk. 

Die rekenaartegnologie het vinniger ontwikkel as die be

stuurders en hul organisasies. 

•n BIS word nie in sy geheel ontwikkel nie maar word soms 

sub-stelsel vir sub-stelsel opgebou. 

Weerstand teen verandering. 

Konflik tussen gebruikers en die dataverwerkingsdeparte

ment. 

Maatstawwe om die effektiwiteit van 'n bestuursinligtingstelsel 

te meet, kan in produktiwiteits-, proses-, persepsie-, en produk

maatstawwe verdeel word. Voorbeelde van die maatstawwe is die 

volgende (Horn, 1988: 38-39) (vergelyk bylaag 2 afdeling C): 

Maatstawwe vir produktiwiteit om die impak van die BIS op be

sluite wat geneem word, te meet 

* 

* 

* 

* 

besluitnemingstyd 

besluitnemingskoste 

resultate van die besluit 

koste om die besluit te implementeer 

. Maatstawwe vir die besluitnemingsproses 

* 

* 

* 

* 

aantal alternatiewes ondersoek 

aantal ontledings wat gemaak word 

aantal deelnemers aan die besluitneming 

tydshorison van die besluit 
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* hoeveelheid data gebruik 

* tydsbestek van elke fase van die besluitnemingsproses 

Persepsiemaatstawwe, wat die impak op die besluitnemer meet 

* beheer van die besluitnemingsproses 

* gebruikswaarde van die bestuursinligtingstelsel 

* gemak van gebruik 

* insig in die probleem 

* gemak waarmee die besluit "verkoop" kan word 

* oortuiging dat die besluit korrek is 

Produkmaatstawwe, wat die tegniese werkverrigting van die BIS 

meet 

* responstyd 

* beskikbaarheid 

* mediaantyd voor staking (failure) van stelsel 

* ontwikkelingskoste 

* bedryfskoste 

* onderhoudskoste 

* onderrigskoste 

* koste om data te bekom 

Uit bogenoemde bespreking kan afgelei word dat die maatstawwe vir 

produktiwiteit gebruik kan word om die invloed van die BIS op be

sluite te meet terwyl die prosesmaatstawwe die invloed op die be

sluitnemingsproses meet. Persepsiemaatstawwe het te make met die 

besluitnemers self en laastens het produkmaatstawwe te make met 

die tegniese aspekte van 'n BIS. 
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Hitt ., (1983: 501) noem die volgende vier konsepte waar-

volgens 'n BIS geevalueer kan word om te bepaal of die BIS aan 

die gestelde doelwitte voldoen: 

* Effektiwiteit: Hoe het die BIS die organisasie en die be

stuurders ondersteun? 

* Doeltreffendheid: Hoe doeltreffend het die BIS die hulp

bronne gebruik? 

* Betroubaarheid: In watter mate het die BIS die nodige in

ligting voorsien? 

* Sekuriteit: Kan ongemagtigde persona maklik toegang tot 

die gestoorde data verkry? 

Bogenoemde vermelding van maatstawwe en konsepte kan baie nuttig 

gebruik word om die huidige inligtingstelsel van 'n streekkantoor 

te evalueer. Die huidige stelsel kan dan hiervolgens aangepas 

word om 'n BIS te !ewer wat die onderwysleiers van die streekkan

toor die beste kan dien. 

'n BIS kan net suksesvol in 'n organisasie gebruik word indien 

die BIS aan 'n databasisstelsel gekoppel is (Jackson & Musselman, 

1987: 183-184). 'n Databasisstelsel beataan uit die volgende 

twee primere komponente wat vervolgens bespreek gaan word 

(Bishop, 1982: 242): 

* 

* 

Databasis (DB). 

Databasisbestuurstelsel (DBBS). 
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3.7 DATABASIS (DB) 

3. 7. 1 Inleiding 

Die waarde van data en inligting in die besluitnemingsproses en 

die gebruik daarvan in 'n BIS is in voorafgaande besprekings 

reeds duidelik uitgewys (vergelyk 3.2, 3.3, 3.6). Om aan aldie 

vereistes te voldoen, moet die data op •n besondere wyse, naamlik 

in •n databasis, gestoor word. 

Volgens die tradisionele wyse van datavaslegging en leerhante

ring, het elke departement van 'n organisasie sy eie leer aange

hou. Die nadele hieraan verbonde is die volgende (Bredell ~! 

al., 1996: 121): 

* Hoe bergingskoste. 

* Hoe onderhoudskoste. 

* Duplisering van data. 

Om bogenoemde probleme te oorkom, word die data op 'n sentrale 

plek in 'n databasis gestoor. Die hierargiese orde waarvolgens 

data gestoor word is soos volg (Frost, 1994: 3): 

• Data. 

• Velde of data-items. 

* Rekords. 

* Leers. 

Kroeber & Watson (1994: 229) beskou 'n databasis as die belang

rikste komponent van 'n BIS en wys daarop dat 'n databasis slegs 

betekenis kry indien dit geintegreer word in •n rekenaarstelsel. 

'n DB wat op 'n intydse wyse met 'n terminaal of rekenaar gekop

pel is bied die besondere voordeel dat 'n groot verskeidenheid 
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van inligting in 'n baie kort tyd bekom kan word (Ferrarini, 

1986: 28). 

Enige konflikte wat dan binne 'n organisaie (i.e. streekkantoor) 

mag bestaan, kan dan vinnig en doeltreffend deur die bestuur 

(i.e. onderwysleiers) opgelos word (Dickson & Wetherbe, 1985: 

190). 

Die gebruik van 'n DB in 'n BIS maak dit moontlik dat alle be

stuurders van al die bestuursvlakke toegang tot dieselfde data 

kan he (Boone & Kurtz, 1984: 455-456). 

Die ontwikkeling van databasisse die afgelope dekade word as kri

ties belangrik beskou in die ontwikkeling van 'n BIS. Die begrip 

DB word vervolgens bespreek. 

3.7.2 Omskrywing van 'n databasis (DB) 

'n Databasis (DB) kan beskou word as 'n versameling logiese ver

wante data-items wat op verskeie wyses gestruktureer kan word om 

te voldoen aan die verskillende inligtingbehoeftes van die ge

bruiker (Sanders, 1987: 39). 

'n DB is 'n versameling geintegreerde leers wat toegang bied vir 

meer as een gebruiker en vir meer as een doel gebruik kan word 

(Frost, 1984: 3). 

Die begrip geintegreerde leers impliseer dat die data wat in die 

verskillende sub-stelsels van 'n skool (i.e. streekkantoor) gege

nereer word, nie afsonderlik gehou word nie, maar dat dit net me

kaar geintegreer word (Fourie, 1986: 169). 

In die antwerp van 'n databasis vir 'n organisasie (i.e. streek-
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kantoor) moet die verskillende sub-stelsels (leers) geldentifi

seer en opgestel word. Moontlike sub-stelsels (l~ers) wat genoem 

kan word is (vergelyk 2.6.3): 

* 'n Sub-stelsel (leer) oar leerlingbesonderhede. 

* 'n Sub-stelsel (leer) oor onderwyserbesonderhede. 

* 'n Sub-stelsel (leer) oor fisiese aangeleenthede. 

Daarna moet daar probeer word om soveel as moontlik identiese 

velde te integreer. Die integrering van leers in 'n databasis 

word in figuur 3.4 gelllustreer (Dickson & Wetherbe, 19851 204): 

Figuur 3.4 Integrering van l~ers in 'n databasis 

LeePs 

Die feit dat data in gemeenskaplike leers gestoor word hou ver

skeie voordele in waarna vervolgens gekyk moet word. 

3.7.3 Voordele van •n databasis 

Die voordele verbonde aan die gebruik van 'n databasis is die 

volgende (Parker, 1984r 354)1 

* Bergingsruimte op skyf word bespaar omdat oortollige data 

geelimineer word. 
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* Integriteit van data kan gehandhaaf word omdat die bywer

king van data slegs eenmalig van aard is. 

* Verskillende tipes rekenaartale kan gebruik word om pro

gramme te skryf vir die verwerking van data op die data

basis. 

* Omdat die data op een sentrale plek gestoor word, kan vei

ligheidsmaatreels makliker toegepas word. 

Om al bogenoemde voordele die beste te benut moet 'n databasis op 

magnetiese skywe gesetel wees en moet dit intyds van aard wees. 

Dit impliseer dat die gebruiker direkte toegang tot die databasis 

het en het die voordele dat die inligting onmiddellik beskikbaar 

is en dat dit tyd- en kostebesparend is (Ferrarini, 1986: 28). 

'n DB word beskou as die belangrikste komponent van 'n BIS, wat 

impliseer dat die ontwerp daarvan deeglik en doeltreffend gedoen 

moet word (Kanter, 1972: 23-24, 36-38). 

3.7.4 Ontwerp van 'n databasis 

Frost (1984: 11-31) beveel die volgende stappe aan wat gevolg kan 

word in die ontwerp van 'n DB: 

Bepaal die wyse waarop die data in die DB gestruktureer 

gaan word. Drie modelle van strukturering is hier van be

lang, naamlik die relasie-, die hierargiese- en die net

werkmodel. 

* Bepaal alle toevoer- en afvoervereistes. Dit behels die 

identifisering en klassifikasie van die data wat benodig 

gaan word en hoe dit met behulp van toepassingsprogramma

tuur verwerk gaan word. 
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* 

* 

* 

Bepaal hoe die data fisies gestoor gaan word en watter 

datastrukture hiervoor gebruik gaan word. 

antwerp veiligheidsprosedures deur van wagwoorde gebruik te 

maak om te verhoed dat ongemagtigde persona toegang tot die 

DB kry. 

antwerp prosedures om die geldigheid van die data in die DB 

te toets. auderdomme kan byvoorbeeld nie negatief wees 

nie. 

* antwerp prosedures wat die data sal beskerm teen brand en 

kragonderbrekings deur kopiee by te hou. 

* Die finale fase in die antwerp van 'n DB is die antwerp van 

die toepassingsprogrammatuur wat aan die gebruikers die no

dige inligting moet verskaf (vergelyk 2.6.4). 

Vervolgens moet daar gekyk word hoe gebruikers toegang tot die 

data in die DB kan verkry. 

3.7.5 Databasisbestuurstelsel (DBBS) 

Om gebruikers toe te laat om met die databasis te kommunikeer, is 

'n databasisbestuurstelsel (DBBS) nodig. 'n Databasisbestuur

stelsel (DBBS) bestaan uit 'n aantal programme wat as koppelvlak 

dien tussen die gebruiker en die databasis (O'Leary & Williams, 

1985: 468). 

Parker (1984: 349) beskryf 'n DBBS as 'n spesiale pr·ogrammatuur

pakket wat gebruik word om data te stoor en wat maklike toegang 

tot die data moontlik maak. 'n DBBS moet die gestoorde data op 

so 'n wyse uit die databasis herwin dat dit vir die gebruiker 

leesbaar is. 'n Groot voordeel van 'n DBBS is dat die gebruikers 

toegelaat word om met die databasis te kommunikeer sander dat die 

85 



programmeerders en operateurs bystand hoef te verleen. Dit word 

gedoen deur middel van 'n navrae-taal (Kroeber & Watson, 1984: 

138). 

Opsommend kan gese word dat 'n DBBS die moontlikhede bied om 

(Frost, 1984: 109): 

* data vas te le, 

* inligting uit die DB te onttrek, en 

* data by te werk. 

Die verband tussen 'n DB, BIS en besluitneming word in figuur 3.5 

voorgestel (Jackson & Musselman, 1987: 184}: 

Figuur 3.5 Verband tussen 'n DB, BIS en besluitneming 

,---~----

InUgting 
Data- BJS 

vir 
basis besl.uit-

neming 

Behalwe 'n databasisstelsel bestaan daar ook ander stelsels wat 

deel uitmaak van 'n BIS en wat gebruik kan word om in1igting te 

verskaf en om besluitneming te ondersteun. Een so 'n stelsel is 

'n besluitnemingondersteuningstelsel (BOS}. 
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3.8 BESLUITNEMINGONDERSTEUNINGSTELSEL (BOS) 

3.8.1 Omskrywing van •n BOS 

Die begrip besluitnemingondersteuningstelsel (BOS) is baie vaag 

en word deur verskeie skrywers op verskillende maniere gedefini

eer. Die eerste handboek hieroor het eers gedurende 1978 verskyn 

(Eriksen, 1984: 243). 

'n BOS het ontstaan as gevolg van die behoefte wat daar ontstaan 

het om bestuurders te ondersteun in besluitneming, iets wat nie 

doeltreffend deur 'n BIS gedoen kon word nie. 'n BOS word beskou 

as 'n substelsel van 'n BIS (Mittra, 1986: 5) Robb, 1987: 276). 

'n BOS word beskryf as 'n interaktiewe rekenaargebaseerde stelsel 

wat maklike toegang verleen tot besluitnemingsmodelle en inlig

ting ten einde die besluitnemingsproses te ondersteun (Hough & 

Duffy, 1987: 25). 

•n BOS word egter slegs gebruik om bestuurders te ondersteun in 

die oplosaing van semi-gestruktureerde en ongestruktureerde pro

blema (Liang, 1986: 3) en word nie gebruik om besluitneming te 

vervang nie (Awad, 1988: 37) (vergelyk 2.6.4). 

Sanders (1987:366) beskou •n BOS as 'n komponent van 'n BIS en 

se: "The component of an BIS that assist managers in these acti

vities are often called decision support systems". 

Die belangrikste verskil tussen 'n BIS en 'n BOS is dat laasge

noemde die besluitnemer 'n kans gee om "wat-as"-vrae te vra gedu

rende die besluitnemingsproses. Die besluitnemer kry geleentheid 

om te reageer op die afvoer van 'n program (Thierauf, 1984: 61). 
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'n BOS is 'n interaktiewe rekenaargebaseerde inligtingstelsel wat 

van besluitnemingsmodelle en 'n databasis gebruik maak om be

stuurders te help om ongestruktureerde probleme op te los terwyl 

'n BIS hoofsaaklik te make het met die verskaffing van gestruktu

reerde inligting soos byvoorbeeld verslae en grafieke (O'Brien, 

1982: 400). 

Uit bogenoemde beskrywings van 'n BOS kan afgelei word dat •n 

BOS: 

* 

* 

'n komponent van 'n BIS is, 

ondersteuning bied aan ongestruktureerde en semi-gestruktu

reerde probleemoplossing deur inligting in die vorrn van 

verslae en grafieke aan bestuurders te verskaf, 

* van besluitnemingsmodelle en 'n DB gebruik maak, en 

* op 'n intydse wyse deur middel van •n terrninaal aan 'n DB 

gekoppel is. 

Dit blyk verder dat •n BOS uit •n sekere aantal pakkette (toepas

singsprogrammatuur) bestaan wat aangekoop kan word om met die be

staande programmatuur van 'n BIS geintegreer te word. 

In die antwerp van 'n BIS vir 'n streekkantoor moet daar dus vas

gestel word of daar by die onderwysleiers 'n behoefte bestaan om 

"wat as"-vrae te vra en of die onderwysleiers die tipe onder

steuning nodig het wat deur 'n BOS verskaf word. 

3.8.2 Eienskappe van 'n BOS 

'n BOS moet aan die volgende algemene eienskappe voldoen (Hough & 

Duffy, 1987: 25). 
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'n BOS: 

* is rekenaargebaseer, 

* ondersteun eerder as om te outomatiseer in die besluitne-

mingsproses, 

* 

* 

ondersteun hoofsaaklik semi-gestruktureerde besluitneming, 

ondersteun al die verskillende bestuursvlakke, 

* kombineer die gebruik van modelle, analitiese tegnieke en 

dataherwinningsmetodes, 

* is gebruikersvriendelik, 

* is buigbaar en kan maklik verander word, 

* is meer 'n persoonlike hulpmiddel as 'n algemene hulpmid

del, 

* verskaf maklike toegang tot data, en 

* verskaf 'n keuse hoe inligting aangebied moet word. 

Er (1988: 357) en Awad (1988: 267) noem die volgende komponente 

waaruit 'n BOS kan bestaan: 

* Besluitnemingsmodelle. 

* Rekenaarapparatuur en programmatuur wat op 'n interaktiewe 

wyse geskakel is. 

* 'n Databasis. 

* 'n Databasisbestuurstelsel. 

* Grafiese vertoon. 

* 'n Gebruikersvriendelike rekenaartaal. 

Om 'n BOS te antwerp is 'n ingewikkelde en komplekse taak wat 

slegs gedoen kan word in noue samewerking tussen stelselontleder 

en gebruiker (Bah! & Hunt, 1985: 81). 
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3.8.3 Verskille tussen 'n BIS en 'n BOS 

Die vraag ontstaan nou hoe verskil •n BIS van BOS van mekaar en 

hoe hierdie verskille gebruik kan word om te bepaal of daar van 

'n BOS as 'n substelsel van 'n BIS gebruik gemaak moet word. Die 

volgende verskille tussen 'n BIS en 'n BOS kan geidentifiseer 

word (Koontz & Weihrich, 1988:150; Beulens & Van Nunen, 1988: 

422): 

Tabel 3.1 Verskille tussen 'n BIS en 'n BOS 

BIS BOS 

1. Maak van prosedures en be- 1. Bestuurders word gelei tot 

sluitnemingsmodelle gebruik probleemoplossing van semi-

om gestruktureerde probleme gestruktureerde take. 

op te los. 

2. Die klem le op die stoor van 2. Die klem le op die manipula-

data. sie van data. 

3. Bestuurders het slegs indi- 3. Bestuurders het direkte toe-

rekte toegang tot die data. gang tot die data. 

4. Besluitneming is afhanklik 4. Bestuurders neem self die be-

van deskundiges. sluite. 

5. Bestuurders het indirekte 5. Bestuurders het direkte toe-

toegang tot rekenaar en gang tot rekenaar en data. 

data. 
6. Die aard van 'n besluitne- 6. Die omgewing van besluitne-

ming is nie altyd bekend ming is ten valle bekend. 

nie. 

7. Die klem le op doelmatig- 7. Die klem le op doeltreffend-

heid. heid. 
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Eriksen (1984: 244) onderskei soos volg tussen doelmatigheid en 

doeltreffendheid: 

* 

* 

Doelmatigheid het te make met spoed, akkuraatheid en 

produktiwiteit ("doing things right")· 

Doeltreffendheid impliseer die neem van goeie besluite 

("doing the right thing right"). 

Silver (1988: 18) beweer egter dat die ondereteuning wat 'n BOS 

aan bestuurders bied, beperk is tot die besluitnemingsmodelle wat 

in die BOS ingebou is. Hierdie beperking het ge1ei tot die ont

wikkeling van •n deskundige stelsel wat vervolgens bespreek gaan 

word. 

3.9 DESKUNDIGESTELSEL (OS) 

3. 9.1 Omskrywing van 'n OS 

Oaar is reeds voorheen uitgewys dat 'n BIS en 'n BOS hoofsaaklik 

antwerp is vir gestruktureerde en semi-gestruktureerde take on

derskeidelik (vergelyk tabel 3.1). Oit is dus onvermydelik dat 

daar ook 'n stelsel vir swak gestruktureerde take antwerp moet 

word (vergelyk 3.6 en 3.8). 

Die behoefte aan deskundige stelsels het ontstaan omdat sekere 

take in organisasies al hoe meer gespesialiseerd geraak het. om 

hierdie gespesialiseerde take te kan doen, word daar van deskun

diges, wat die nodige ervaring, vaardighede en kennis het, ge

bruik gemaak. Hieruit het dan die gedagte ontstaan om die kun

digheid van 'n spesifieke persoon te vergestalt met behulp van 

die rekenaar (Robbins, 1984: 226). 
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'n DS kan beskryf word as 'n rekenaarstelsel wat die oplossing 

van swak gestruktureerde take ondersteun. Die oplossing van swak 

gestruktureerde take vereis vorige ervaring en gespesialiseerde 

kennis (Davis & Olson, 1985: 375). 

'n DS word soms ook beskou as 'n ander tipe BOS waar die kennis 

en sluitnemingseienskappe van 'n persoon voorgestel word met be-

hulp van 'n rekenaarprogram (Lucas, 1986: 424). 

3.9.2 Komponente van 'n DS 

Die volgende komponente van 'n DS word onderskei en in figuur 3.5 

aangetoon (Wilkinson & Kneer, 1987: 327-328; Lee, 1988: 85): 

* 'n Kennisbasis wat saamgestel is uit feite en reels wat 

verband hou met die probleem. 

* Redeneringsmetodes wat die inligting in die kennisbasis ge-

bruik om die probleem op te los. 

Figuur 3.6 Argitektuur van 'n DS 

3. 9. 3 

RedenePings
metodes 

Eienskappe van 'n DS 

Kemn:sbasis 
Feite 
Reel-s 

'n DS voldoen aan die volgende eienskappe (Biswas et al., 1988: 
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239; Awad, 1988: 353)l 

* Dit is interaktief en gebruikersvriendelik. 

* Dit maak van presiese en juiste redeneringsmetodes gebruik. 

* Dit vertoon eienskappe van deskundigheid. 

* Dit vertoon •n intelligente redeneringsvermoe. 

* Dit maak daarvoor voorsiening om die gebruiker te lei in 

enige onjuiste beredenering. 

3.9.4 Verskille tussen 'n BOS en 'n OS 

Awad (1988: 41) beweer dat 'n OS uit 'n BOS ontwikkel het en toon 

die volgende verskille aan (tabel 3.2): 

Tabel 3.2 Verskille tussen 'n BOS en 'n DS 

BOS DS 

1. Die doel is om slegs be- 1. Die doel is om die mens as 

sluitnemingsmodelle te voor- besluitnemer te vergestalt. 

sien. 

2. Datamanipulasie is numeries 2. Datamanipulasie is simbolies 

van aard. van aard. 

3. Eindgebruiker neem self die 3. Die stelsel neem die beslui-

besluite. te. 

4. Die gebruiker beheer self 4. Die stelae! is self in be-

die stelsel. heer. 

5. Besit geen redeneringsver- 5. Besit beperkte redenerings-

moe nie. vermoe. 

6. Kan 'n verskeidenheid pro- 6. Kan slegs beperkte probleem-

bleme oplos. oplossing doen. 
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Ter opsomming kan die verband tuaaen die begrippe data, inlig-

ting, BIS, DB, BOS, DS en DBBS aooa volg in figuur 3.7 aangetoon 

word: 

Figuur 3.7 'n Bestuurainligtingstelsel (BIS) 

818 

Inl.igt?"ng 

·······-_----,----
_j__os 

[ B~. 
Pakkette 

808 

DBBS 

Databasis 
-----····-······---------------~ 
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Dit wil egter voorkom of die gebruik van 'n DS baie beperk is en 

dat die gebruik daarvan in 'n BIS vir 'n streekkantoor heel on

waarskynlik is. Groot vordering op die gebied van kunsmatige in

telligensie sal nog gedoen moet word alvorens dit algemeen in 

enige organisasie gebruik kan word. 

3.10 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aangetoon dat 'n BIS nuttig gebruik kan 

word om inligting te voorsien aan onderwysleiers verbonde aan 'n 

streekkantoor. Daar is verder aangetoon dat 'n BOS en 'n DS sub

stelsels van 'n BIS is en dat die begrippe data, inligting, data

basis, BOS en DS as interafhanklike onderdele van 'n BIS beskou 

kan word. Die verskillende eienskappe, gebruiksmoontlikhede, 

ooreenkomste en verskille van 'n BIS, BOS en 'n DS is uitgelig en 

bespreek. Die belangrikheid van 'n DB as bergingsmedium is ook 

uitgewys. 

In die volgende hoofstuk sal 'n empiriese ondersoek beskryf word 

wat onderneem is om die inligtingbehoeftes van die onderwysleiers 

van 'n streekkantoor te bepaal. 
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HOOFSTUK 4 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die volgende stappe van die navorsings

proses bespreek: 

* Die navorsingsontwerp. 

* Die insamel van gegewens. 

* Die analise van die gegewens. 

4.2 NAVORSINGSONTWERP 

4.2.1 Die meetinstrument 

Om 'n konseptuele model vir 'n BIS vir 'n streekkantoor te kan 

ontwerp, is data nodig. Hierdie data moet van die respondente 

van die agt verskillende streekkantore van die Transvaalse Onder

wysdepartement verkry word. 

Twee metodes of tegnieke word algemeen gebruik om data en inlig

ting in te samel (De Wet, 1981: 161-163; Borg & Gall, 1989: 397) 

nl. : 

* 

* 

4.2.2 

die onderhoud, en 

die posvraelys. 

Die onderhoud 

Soos die naam aandui, is 'n onderhoudskedule in wese 'n vraelys 

wat gedurende 'n persoonlike of telefoniese onderhoud ingevul 

word (Stoker, 1988: 66). So 'n onderhoud kan geklassifiseer word 

as (Borg & Gall, 1989: 397): 
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* 

* 

gestruktureerd waar die navorser 'n vasgestelde skedule 

volg , of 

semi-gestruktureerd waar die navorser kan afwyk van die 

skedule. 

Weens die geografiese verspreidheid van die agt streke en die 

koste daaraan verbonde is daar besluit om nie van die onderhoud

metode gebruik te maak om die data te versamel nie. 

Daar is wel op 'n beperkte wyse (N=7) van ongestruktureerde on

derhoude gebruik gemaak om data in te same! vir die konstruksie 

van 'n posvraelys tydens die loodsondersoek. 

4.2.3 Posvraelys 

Soos die naam aandui, kan die posvraelys beskryf word as 'n vrae

lys wat per pos aan die respondent gestuur word. Die vraelys is 

due die enigste kommunikasiekanaal tussen die navorser en die 

respondent. 

Twee tipes vraelyste word geidentifiseer (De Wet, 1981: 163): 

* Die gestruktureerde vraelys, wat bestaan uit vrae met 

alternatiewe antwoorde daarop. Die respondent kan dus 

slegs een antwoord op 'n vraag verskaf. 

* Die ongestruktureerde vraelys, wat aan die respondent die 

voile vryheid van repone toeken. 

Omdat dit egter baie moeilik is om response van die ongestruk

tureerde vraelys te analiseer en te kwantifiseer, is besluit om 

van 'n gestruktureerde posvraelys gebruik te maak. 
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4. 2. 4 Voordele van 'n posvraelys 

Die volgende voordele van 'n posvraelys kan genoem word (Stoker, 

1988: 59-62): 

* Die eenheidskoste is relatief laag omdat daar nie reis

en verblyfkoste, veldwerkerlone of navorsersalarisse ter 

sprake is nie. 

* Die respondent het die vryheid om die vraelys in sy eie 

tyd te voltooi sodat inligting wat vir die invul van die 

vraelys benodig word, eers ingewin kan word. 

* Dit het 'n tydsvoordeel omdat letterlik duisende persone 

binne 'n relatief kort tydperk betrek kan word. 

* Dit bied wye geografiese dekking omdat dit moontlik is om 

respondente wat oor 'n wye gebied versprei is, te betrek. 

* Dit bied 'n homogene stimulus, omdat al die respondente 

dieselfde vraelys en dus dieselfde stimulus ontvang. 

* Die anonimiteit van respondente word gehandhaaf, omdat 'n 

respondent se naam, voorkoms, gebruike en kleredrag vir die 

navorser onbekend bly. 

* Verwerking van die data is relatief maklik en vinnig. 

4.2.5 Nadele van 'n posvraelys 

Omdat die vraelys die enigste kommunikasiemiddel is tussen die 

vraelysopsteller en die respondent, moet baie aandag gegee word 

aan die versorging van die vraelys om te verseker dat die kommu

nikasie wel doeltreffend plaasvind. Die volgende nadele word ge

noem (Stoker, 1988: 62-66): 

* Die opstel en versorging vereis baie tyd en die voorkoms 

(lyftaal) daarvan moet sodanig wees dat die respondent dit 
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graag sal wil invul. 

* Een van die belangrikste probleme wat ondervind word, is 

dat vraelyste wat uitgestuur word, nie terugontvang word 

nie. Die verskille tussen die respons en die nie-respons

groep vir hierdie ondersoek behoort minimaal te wees aange

sien hier 'n homogene populasie betrokke is. 

* Vraelysmoegheid ontstaan weens die negatiwiteit wat mense 

daarteenoor begin ontwikkel. Vanwee die aktualiteit van 

hierdie navorsing behoort dit 'n minimale effek te he. 

Groot belangstelling is reeds ondervind tydens informele 

persoonlike onderhoude wat gevoer is. 

* 'n Gestruktureerde vraelys beinvloed die buigsaamheid van 

die vraelys deurdat respondente gedwing word om slegs 

sekere antwoorde te verskaf terwyl hulle eintlik graag meer 

as dit wil se. 

* Die gemotiveerdheid van respondente sal bepaal hoe akkuraat 

die vorm ingevul word. 'n Goed bewoorde dekkingsbrief en 

die aktualiteit van die navorsing is faktore wat gemoti

veerdheid kan bevorder. 

* Die posvraelys openbaar 'n onpersoonlikheid wat moontlik 

oorkom kan word deur 'n goed bewoorde dekkingsbrief en om 

respondente die geleentheid te gee om telefonies met die 

navorser te skakel. 

* Die vlak van geletterdheid van die respondente moet homo

geen van aard wees. Wat hierdie navorsing betref, word daar 

met 'n sterk homogene groep gewerk met dieselfde skolas

tiese peil en ervaring. 

* 'n vraelys moet nie te lank lyk nie en die getal veran

derlikes moet beperk word. Tweetalige vraelyste moet 
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liewers as twee aparte vraelyste opgestel word. 

* Die name en adresse van respondente kan maklik verouderd en 

foutief wees. By hierdie navorsing is daar slegs agt 

streekkantore met sewe respondente elk betrokke en kan name 

en adresse maklik gekontroleer word. 

4.2.6 Doel met die vraelys 

Voordat 'n vraelys opgestel kan word, moet die probleemstelling 

van die navorsing eers duidelik gedefinieer word. Uit die pro

bleemstelling kan dan spesifieke doelwitte van die navorsing ge

formuleer word (Borg & Gall,1989: 424). 

In hierdie navorsing is daar vier doelwitte ter sprake waarvan 

slegs een met behulp van 'n empiriese ondersoek bepaal word. 

Die doelwit wat hier ter sprake is, is om die inligtingbehoef

tes van die respondente van die streekkantoor te bepaal (vergelyk 

1. 2). 

Die vraelys bestaan uit drie afdelings wat deur al die responden

te ingevul moet word (vergelyk bylaag 2). Afdeling A is persoon

lik van aard en bepaal onder andere die houding van die respon

dent ten opsigte van rekenarisering. Afdeling B het te make met 

die bepaling van die inligtingbehoeftes van die respondente. 

Respondente is versoek om aan te toon hoe belangrik sekere tipes 

inligting vir hulle is en hoe dikwels hulle die tipe inligting 

benodig. In afdeling C word die huidige rekenaarstelsel geeva

lueer om te bepaal wat die huidige stand van sake is. 
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4. 2. 7 Konstruksie van vrae 

Die doel met 'n vraag of 'n item is om 'n spesifieke reaksie of 

boodskap uit te lok. Die inhoud van vrae kan as feitlik of hou

dingsvrae geklassifiseer word en kan verder ongestruktureerd 

(oop) of gestruktureerd (geslote) van aard wees (Stoker,1988: 

87). 

Van Dalen (Teichler, 1982: 113) verstrek die volgende faktore wat 

oorweeg moet word by die opstel van 'n vraelys: 

* Is die studie belangrik genoeg om te verseker dat besige 

persone die vrae sal beantwoord? 

* Is toestemming van die owerhede verkry om die vraelys te 

sirkuleer? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Is die instruksies in die vraelys of begeleidende brief 

duidelik? 

Word inligting in die vraelys gevra wat maklik elders be

kombaar is? 

Is die bewoording van die vrae duidelik, ekonomies en ge

fokus op betekenis? 

Word subvragies gevra of word 'n omvattende lys van alter

natiewe verskaf? 

Word vrae so gevra dat slegs een antwoord moontlik is? 

Is die volgorde van die vrae sielkundig korrek beplan: 

die interessanter of eenvoudiger vrae eerste en daarna die 

moeiliker of persoonlike vrae? 

Is die vraelys so gestruktureer dat die kwantifisering van 

die resultate maklik gemaak word? 

Is die bewoording van die instruksies of vrae sodanig dat 

vrese, verleentheid, suspisie of vyandigheid tot •n minimum 
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beperk word? 

* Word die vertroulikheid van die hantering van die response 

vir die respondente gewaarborg? 

* Is die bewoording van die vrae nie so gekleur dat die res

pondent op een of ander wyse beinvloed word nie? 

* word daar inligting van respondente gevra waarvan hulle nie 

kennis dra nie? 

In hierdie navorsing is daar in al die afdelings van die vraelys 

gebruik gemaak van meervoudigekeusevrae waar die respondente ver

soek word om 'n antwoord van twee of meer gestelde alternatiewe 

te verskaf. Die vrae in afdeling A en C kan deels as houdingsvrae 

en deels as feitelike vrae beskou word. Afdeling B het te make 

met feitelike vrae. 

4.2.8 Loodsondersoek 

'n Voorlopige vraelys is opgestel en aan lede van die streekkan

toor (WTVL)(N=7) gegee om in te vul. Die respondente is versoek 

om kommentaar te lewer. Die respondente het verklaar dat die 

vraelys maklik is om in te vul, nie te lank is nie en baie re

sent van aard is. Die vrae in afdeling B het egter nie al die 

inligtingbehoeftes gedek nie en die nodige byvoegings is hierna 

gedoen (vir finale vraelys sien bylaag 2). 

4.2.9 Finale ondersoek 

Hierna is toestemming van die Direkteur van die Transvaalse On

derwysdepartement verkry om die vraelys te mag versprei. Die 

vraelys is deur die Direkteur goedgekeur en toestemming vir die 

verspreiding daarna is verkry (vergelyk bylaag 1). 
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4.2.10 Populasie 

Die populasie vir hierdie navorsing bestaan uit sewe lede elk van 

die agt verskillende streekkantore. Omdat nie al die poste tans 

gevul is nie, kon daar slegs 51 van 'n moontlike 56 persone be-

trek word. Daar is dus altesaam 51 vraelyste uitgestuur (N=51) 

waarvan 45 terugontvang is. Dit dui op 'n terugontvangkoers van 

88,24% wat as betroubaar beskou kan word om geldige afleidings te 

maak (Van der Westhuizen, 1985: 6; RGN, 1987: 197; Landman, 1980: 

112) 0 

Die hoe terugontvangkoers dui op 'n intense belangstelling in die 

tema van hierdie studie vanwe~ die aktualiteit daarvan. Respon-

dente het geweldig positief gereageer deur persoonlike nota's 

saam met die vraelyste te stuur. Waardering is ook deur 'n aan-

tal van die respondente uitgespreek dat so 'n studie onderneem 

word. 

Tabel 4.1 Populasie 

Postlpe Get a~ Get a~ Persentasie 
vrae~yste vrae~yste 
u.itgestu:u.r ontvang 

1. HSO 8 7 87,/JO % 
0 SO!Streek) 8 7 87,/)(1 % ,,, 
J. ASO (,Jeugaange leenthede) 8 8 100,0{1 % 
4. ASO!Rekenaaraangeleenthede) 8 ? 87,50 % 
5. ASO!Ge:; 'n:;voorl lgt ing) /) :, 100,00 % 
6. ASO ( Fa.c i 11' I e 1t e) 8 5 6~,.')0 % 
?. Voor:;itt er: K1nderleidingkli- ,) 5 1110,0(1 % 

niek 
B. Hoo(: Onderwy:;hulp:;ent rum 1 1 1011,00 % 

Totaa~ 51 45 88,24 " 

103 



4. 2.11 Statistiese tegniek 

Nadat al die vraelyste terugontvang is, is die data ingesleutel, 

en vasgele met behulp van die rekenaar by die PU vir CHO. Nadat 

die vasgelegde data gelys en gekontroleer is, is die versamelde 

data in samewerking met die Statistiese Konsultasiediens van die 

PU vir CHO met behulp van die rekenaar en SAS-programme (FREQ

prosedure)(SAS, 1985) verwerk. 

4.3 INTERPRETASIE VAN DIE DATA 

4. 3.1 Inleiding 

Ten einde 'n konseptuele model vir 'n BIS vir 'n streekkantoor 

daar te stel, was dit vera! nodig om na die response van die 

verskillende tipe peste te kyk. Behalwe algemene frekwensies wat 

bereken en getabelleer is, is daar ook deur middel van kruis

tabellerings verbande bepaal tussen die posvlakke (item A1) en 

die vrae in afdelings B en c. Hierdie navorsing geld slegs vir 

'n spesifieke populasie, naamlik al die streekkantore wat onder 

beheer van die Transvaalse Onderwysdepartement is. 

4.3.2 Persoonlike gegewens 

4.3.2.1 Opmerking 

Afdeling A van die vraelys het gehandel oor sekere demografiese 

gegewens asook oor die houding van die respondente ten opsigte 

van sekere sake. Die inligting wat hieruit verkry is word in die 

volgende tabelle vergestalt. Ter wille van vereenvoudiging is 

die posbenamings van die agt verskillende tipe peste met behulp 

van die volgende simbole voorgestel (vergelyk item A1, 

bylaag 2): 

104 



1 Hoofsuperintendent van Onderwys (HSO) 

2 Superintendent van Onderwys (Streek)(SO) 

3 ASO (Jeugaangeleenthede) 

4 ASO (Rekenaaraangeleenthede) 

5 ASO (Gesinsvoorligting) 

6 ASO (Fasiliteite) 

7 Voorsitter: Kinderleidingkliniek 

8 Hoof: Onderwyshulpsentrum 

4.3.2.2 Die ouderdom van die respondente 

Die doel met hierdie vraag (vergelyk bylaag 2, afdeling A2) was 

om die frekwensie van die ouderdomme van die respondente te be-

paal. 

Tabel 4.2 Ouderdom van respondente 

Pas- N = Jonger as 30 - 40 41 - 50 Ouer as 
tipe 30jaar jaar .iaar 50 jaar 

1 7 0 % (} % 14,~9 % 8h, ?I % 
0 7 0 % 0 % h 7' 14 % 4~,86 % ,. 
3 8 (} % f'.b,OO % ~)(J, 00 % ~~."., (J(I % 

4 7 ~8 ,6? % 28,/J? % 42,86 % I' % 
.) ,, (} % 40,00 % 60,00 % (J % 

6 /) 0 % (} % 80,00 % ~0,{!(1 % 
? ,) {J % 20,0(1 % 0 % Rf!,(J(I % 

R 1 {J % 0 % {J % )(J(J,(l(i % 
c____ __ L__, 

Die meeste van die respondente (37,78%) is ouer as 50 jaar en 

80,00% van die respondente is ouer as 40 jaar. In die algemeen 

word aanvaar dat mense op bogenoemde ouderdom traag is om vernu-

wings te aanvaar en dat die rekenaar maklik as 'n bedreiging be-

skou kan word. Respondente in 'n streekkantoor openbaar egter 'n 

positiewe gesindheid teenoor die rekenarisering van die aktiwi-

teite in 'n streekkantoor (vergelyk tabel 4.4). 
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4.3.2.3 Rekenaarondervinding van respondente 

Die doel met hierdie vraag (vergelyk bylaag 2, afdeling A3) was 

om te bepaal wat die rekenaarondervinding van die respondente is. 

Tabel 4.3 Rekenaarondervinding van respondents 

Pos- N Geen Beperkte Kan: standaard Kan: self pro-
tipe onder- onde1- prog:ratmratUUJ- grarmreer 

vinding vinding palrkette gebruik 

I i' :·?, 14 % 14,P9 % P-8,5? % (! % ,, i' :,(', 14 % 42,86 % (! % (! % 
.) II 6~,.)0 % 2b,OO % 12 ,.')(J % (J % 
4 ? (J % (! % (! % 1(1[!,(1{1 % 
' •' ;, {'.(!, (J(i % 4{!,(!(! % 40,00 % (I % 
6 :. 0 % 8(',(!() % 20,0(1 % (! % 
i' :. 41' ,flO % 40,0(1 % ;:e, ao % (/ % 
!i 7 !til,(!(! % (l % (7 % {! % 

Die grootste persentasie (37,78%) van die respondente in 'n 

streekkantoor het geen rekenaarondervinding nie terwyl 31,11% 

beperkte ondervinding het. Dit gee 'n persentasie van 68,88% wat 

as rekenaarongeletterd beskou kan word. Dit het die implikasies 

dat daar by die implementering van 'n bestuursinligtingstelsel 

heelwat opleiding gegee sal moet word (vergelyk 3.6.4.3). Die 

hoe persentasie (100%) van postipe 4 (ASO-(Rekenaaraangeleenthe

de)) kom voor omdat dit die spesifieke taak van die ASO's (Reke-

naaraangeleenthede) is om die rekenaar te bedryf. 

4.3.2.4 Houding ten opsigte van rekenarisering 

Die doel met hierdie vraag (vergelyk bylaag 2, afdeling A4) was 

om te bepaal wat die houding van van die respondente is omtrent 

rekenarisering. 
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Tabel 4.4 Hauding ten apsigte van rekenarisering 

·····--··~ 

lleeUemal MoontUk BeLangr1:k Krit1:es 
on:nodig bruikbaa.r beLangr£k 

~---~~~- -----+------·--+-~-

N 

(I % I' % ?, 14 % 1:-:,8{; % 
(I % 11,;::1 % I' % 1b' '/f) % 
(! (! % .)(l,(Jf) % fJ(,fl(l % 
{J % (! % 14,2.9 % 8.), 71 % 
(! % ~{!,(1(1 % 111,11(1 % 1(1.)(10 % 
(J % (I % 2(1,(}(! % 8(!,(1(1 % 

7 ,, 
4 
;\ 

li >'• 
(I % {I % 40,(1(1 % 6(1 ,00 % 
(I % I' % (I % /(1(1,(1(' % 

;, 

8 

Uit die tabel 4.4 is dit duidelik dat respandente pasitief gesind 

is ten apsigte van rekenarisering van die aktiwiteite van die 

streekkantaar. Daar kan verder afgelei word dat 95,55% van die 

respandente die rekenaar as belangrik en krities belangrik be-

skau. Die implikasie hiervan is dat die antwikkeling van 'n be-

stuursinligtingstelsel vir •n streekkantaar met die valle pasi-

tiewe samewerking van die respandente sal plaasvind (vergelyk 

3. 6. 4). 

4.3.2.5 Houding ten opsigte van huidige rekenaarstelsel 

Die doel met hierdie vraag (vergelyk bylaag 1, afdeling AS) was 

om te bepaal wat die houding van die respondente ten opsigte van 

die huidige rekenaarstelsel is. 

Tabel 4.5 Handing ten apsigte van huidige rekenaarstelsel 

Pos- N -· 'fleet nie 'fleet daa.rvan Maak 801718 Maak Beskou 
tipe daaPVan maaJ" geb-ru ik gebruik dikl.wl.s dit as 

nie dit nie daa.rvan geb-ruik onmisbaa.P 
daaMXm 

1 ? (I % 11,29 % 14,29 % 28 ,5? % 42,86 % 
0 7 (I % (l % 28,b? % (! % '11 ,4J % b 

J 8 12,50 % (I % ?b ,oo % {I % 1i:,b0 % 
1 ? (! % (! % (! % 2B,h? % 71 ,4.3 % 
h 6 (! % ~(J,OO % fi(l,(i(l % I! % ::o ,(t(l % 
fi {• (I % 2{1,0(1 % 40 ,fl{) % 2Jj,(l(J % i:O,(J(! % 
? .) jl(J,(J(I % 20,{J(J % (I % :';(i,()(! % 40,0(! % 
8 7 (I % (I % (I % (! % ](1{1,0(1 % 

············~ 
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Elke streekkantoor beskik tans oor 'n rekenaarstelsel en uit 

tabel 4.5 kan afgelei word dat slegs 42,22% dit as onmisbaar 

beskou. Wanneer tabel 4.5 met tabel 4.4 vergelyk word, wil dit 

voorkom of respondente nie goed genoeg ingelig is oor die ge-

bruiksmoontlikhede van die rekenaar ten opsigte van hulle spesi-

fieke take nie. Alhoewel 95,55% dit as belangrik beskou, is daar 

slegs 55,55% wat dit dikwels gebruik en dit as onmisbaar in die 

uitvoering van hulle take beskou. Dit het die implikasies dat 

daar by die situasie-analise van 'n bestuursinligtingstelsel 'n 

deeglike ondersoek gedoen moet word na die gebruiksmoontlikhede 

van die rekenaar vir alle respondente (vergelyk 3.6.4.1). Die 

hoe persentasie (100%) by postipe 8 kan daaraan toegeskryf word 

dat daar slegs een persoon van hierdie postipe is. 

4.3.2.6 Wil respondente self die rekenaar bedryf? 

Die doel met hierdie vraag (vergelyk bylaag 2, afdeling A6) was 

om te bepaal of respondente verkies om self op die rekenaar te 

werk. 

Tabel 4.6 Wil respondente self die rekenaar bedryf? 

Pos- N ~ Wit self die Moet deur ander 
tipe rekenaar bedryf bedryf LX>rd 

1 7 !":8, 6 7 % 71,43 % 
0 ? PB ,b '? % ?1 ,4.3 % ,, 
3 7 .3 7, 60 % 62,/){) % 
4 6 ?1 ,43 % 28,.)? % 
5 ? 40,00 % 60,00 % 
6 6 20,0{) % 8(1,(!0 % 
7 6 4(1,0(1 % 6(1,0(! % 
8 1 0 % 1(1(1,00 % 

Uit tabel 4.6 kan afgelei word dat 62,22% van alle respondente 

nie self op die rekenaar wil werk nie. Hierdie hoe persentasie 

kan wees omdat respondente nie oor genoegsame kennis van die re-
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rekenaar beskik nie of dat die werklading van so 'n aard is dat 

hulle nie genoegsame tyd daarvoor het nie. 

Die hoe persentasie (100%) by postipe 8 kan toegeskryf word aan 

die feit dat daar slegs een persoon is van hierdie tipe pos. 

By postipe 4 is daar twee (28,57%) van die ASO's (Rekenaaraange-

leenthede) wat verkies dat die rekenaar deur iemand anders bedryf 

moet word, wat ietwat teenstrydig voorkom. Hierdie teenstrydig-

heid kan daaraan toegeskryf word dat hierdie persone tans self 

die datavaslegging en ander sleurwerk op die rekenaar moet doen 

en dus nie tyd het vir stelselontleding en programmering nie. 

4.3.2.7 Houding ten opsigte van inligting wat vanaf rekenaar 

verkry word 

Die doe! met hierdie vraag (vergelyk bylaag 2, afdeling A7) was 

om te bepaal hoe waardevol inligting wat vanaf die rekenaar 

verkry word, beskou word. 

Tabel 4.7 Houding ten opsigte van inligting verkry vanaf 

rekenaar 

····-
Pos- Onbetroubaa:r N ~ Soms betroubaa:r lloogs 
tipe betroubaar 

··------·-·· 
1 i' (! % ::a ,b? % '11,43 % 
~ ; (! % ::8,.:\? % i'l ,43 L· % 
J 8 (! % !){l,(l(l % b(l,{l(l % 
4 'I (} % 14,29 % Bb, 71 % 
.5 b 0 % {I % 100,00 % 
6 !.> (I % 6(1,{!(1 % 40,(1(1 % 
? /) 0 % (I % I(l{)' {1(1 % 
8 I (I % (I % 100,{1(1 % 

·~· 

Die meeste respondents (71,11%) beskou die inligting wat tans 

vanaf die rekenaar verkry word, as hoogs betroubaar. Alhoewel 

die syfer van betroubaarheid hoog lyk, dui dit tog 'n ernstige 
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leemte aan wat in aanmerking geneem sal moet word in die ontwik

ling van 'n bestuursinligtingstelsel vir 'n streekkantoor. Dit 

geld veral vir die Adjunk Superintendente van Onderwys (Fasili

teite) waar 60% die inligting as soms betroubaar beskou het. 

4.3.3 Bepaling van inligtingbehoeftes 

4.3.3.1 Opmerking 

In afdeling B (verge1yk by1aag 2) moes die respondente van 'n 

streekkantoor aandui hoe be1angrik sekere inligting ten opsigte 

van hu1le gestelde doelwitte geag word en hoe dikwels hierdie in-

1igting benodig word. Die inligting benodig en die frekwensie 

daarvan is gekategoriseer ten opsigte van inligting in verband 

met leerlinge, K/S-opvoeders en fisiese aangeleenthede. In die 

tabelle (tabelle 4.8- 4.15) wat volg word die belangrikheid en 

die frekwensie van inligting benodig deur elk van die agt ver

skillende tipe poste weergegee en gevolgtrekkings gemaak. 

4.3.3.2 Inligtingbehoeftes van HSO (postipe 1) 

(vergelyk tabel 4.8) 

* Inligting oor leerlinge 

Uit tabel 4.8 blyk dit dat dit slegs die inligting oor die 

aantal leerlinge aan skole verbonde is wat vir die Hoofsuper

intendente van Onderwys van belang is (85,71%). Die grootste 

persentasie (42,86%) van die HSO's verlang hierdie inligting 

kwartaalliks. Dit wil due daarop dui dat die HSO's besluite 

moet neem rakende die aantal leerlinge in die skole. Alle 

ander inligting rakende die leerlinge self is volgens die data 

vir 'n HSO van geen of van min belang. 
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* Inligting oor K/S-opvoeders 

Volgens tabel 4.8 is dit duidelik dat inligting aangaande die 

K/S-opvoeders van groat belang is vir besluite wat deur HSO's 

geneem moet word. Sewe (100%) van die HSO's beskou inligting 

oar die kwalifikasies en inligting oar onderwysers se huidige 

aanstellings as baie belangrik. Sewe (100%) van die HSO's be

skou inligting oor die bedankings van onderwysers en inligting 

oar die verlof van onderwysers as redelik tot baie belangrik. 

Sea (85,72%) van die HSO's beskou die bevorderbaarheid van on

derwysers as redelik tot baie belangrik. 

Bogenoemde drie tipes inligting is vir alle HSO's van beson

dere belang omdat dit hulle taak is om toe te sien dat goed 

gekwalifiseerde onderwysers altyd beskikbaar is ten einde op

voedende onderwys te verseker. 

Alle ander inligting soos gevra in die vraelys word deur die 

HSO's beskou as van geen belang tot van gemiddelde belang. 

Volgens tabel 4.8 verlang slegs twee (28,57%) van die HSO's 

dat die inligting daagliks tot hulle beskikking moet wees. 

Slegs een {14,29%) van die HSO's verlang inligting oar die 

bedankings van onderwysers op 'n weeklikse basis. Al die 

ander inligting word deur nie een (0%) van die HSO's op •n 

weeklikse basis verlang nie. 

Dit wil dus daarop dui dat daar by die HSO's geen behoefte be

staan om inligting aangaande onderwysers deur middel van di

rekte toegang tot die rekenaar te verkry nie (vergelyk tabel 

4. 7). 
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* Inligting oor fisiese aangeleenthede 

Uit tabel 4.8, items 22 tot 23, kan afgelei word dat al die 

inligting oor fisiese aangeleenthede deur die HSO's as baie 

belangrik beskou word. Sewe (100%) van die HSO's beskou adres

se, telefoonnommers en die akkommodasietipe van inrigtings 

as baie belangrik. Sea (85,71%) van die HSO's beskou inlig

ting oor betaalpuntnommers, verwysingsnommers, kleinwerkepro

gramme en instandhoudingsprogramme as baie belangrik. 

Inligting oor die fisiese aangeleenthede is vir die HSO's van 

groot belang omdat die HSO's moet toesien dat alle fisiese ge

riewe te alle tye beskikbaar is. Kommunikasie tussen die 

HSO's en die opvoedkundige inrigting vind deur middel van kor

respondensie en telefoongesprekke plaas en daarvoor is korrek

te adresse en telefoonnommers van groot belang. 

Vir slegs twee van die 11 items word inligting daagliks deur 

die HSO's benodig. Inligting wat daagliks benodig word dui 

egter nie noodwendig op 'n behoefte aan direkte toegang tot 

die rekenaar deur middel van 'n terminaal nie. Bogenoemde 

twee items behels adresse, telefoonnommers, betaalpunt- en 

verwysingsnommers van skole en is inligting wat baie selde 

verander en wat baie makliker vanaf lyste verkry kan word as 

om 'n direkte navraag op die rekenaar te doen. 

Vir nege van die 11 items word inligting deur minstens vyf 

(71,43%) van die HSO's op 'n langtermynbasis verlang. Omdat 

inligting slags op die langtermyn verlang word kan afgelei 

word dat die HSO's in die bestuur van 'n streekkantoor baie 

afhanklik is van verslae wat op 'n maandelikae, kwartaallikse 
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of jaarlikse basis aan hulle verskaf word. 

* Opsomrnend kan gese word dat inligting oor die hulpbronne ter 

bereiking van die gestelde doelwitte vir die HSO's van baie 

grater belang as inligting oor die leerlinge self is. Super

intendente van Onderwys (Kring) sal die inligting oor leer

linge van kardinale belang vind maar die SO (Kring) is nie 

direk opgeneem in die organisasiestruktuur van 'n streek

kantoor nie omdat die kantore van die SO (Kring) oor die alge

meen ver verwyderd van die streekkantoor self is. 
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.... .... .,. 

TA/JEL 4.8 INLTGTINGIJE/JOEFTI::S VAN /JOOFSUPI:RIN'l'f:NDENT VAN ONDERII:tS 

IJOOFSIJPERINITNIJENT VAN ONDERfiYS 

Jnz,~:gting oar ZeerLinge 

2. 
3. 
4. AcmtaL leerlinge lOde skoo!dag 
5. Uitslag psigometriese toetse 
G. Mediese gegewens 
?. Ges-instruktuur 
fJ. Sosio-t:Jkonomiese 
9. Vakna.'?'!t? en viak van 

10. Persoontike gegewens 
11, [,eierspotensiaaL 
12. Rotasie van ve!dskoo!besoeke 

InLigting oor XIS-opvoeders 

13. ?edankings 
14. 8atnrisse 



4.3.3.3 Inligtingbehoeftes van SO (postipe 2) 

(vergelyk tabel 4.9) 

* Inligting oor leerlinge 

Uit tabel 4.9, items 1 tot 12, kan afgelei word dat dit slegs 

die inligting oor die aantal leerlinge op die lOde skooldag 

(item 4) is wat viral ses (100%) SO's bale belangrik is. Ole 

inligting oor die aantal leerlinge op die lOde skooldag is vir 

die SO's van groot belang omdat die aantal leerlinge bepaal 

hoeveel onderwysers vir 'n bepaalde skoal toelaatbaar is. Ole 

aantal leerlinge gee ook aan die SO's 'n aanduiding of die ak

kommodasie van 'n bepaalde skool voldoende is. Items 2, 9 en 

12 word deur vier (57,14%} van die SO's as redelik tot bale 

belangrik beskou omdat dit dee! van die SO's se taak is om toe 

te sien dat die akademiese onderrig aan skole van 'n hoe stan

daard is en om beheer uit te oefen oor die vakke en vakpak

kette wat deur leerlinge geneem word. Al die ander items wat 

nie hierbo vermeld is nie, is skynbaar vir die SO van weinig 

belang omdat die SO's geen direkte belang daarby het nie. 

Slegs een (14,29%) persoon verlang inligting oor psigometriese 

toetse (item 5) op •n daaglikse basis, wat moontlik daarop dui 

dat die bepaalde SO meer intensief betrokke wil wees by die 

opvoeding van die kind. Ten opsigte van items 2, 3, 4, 8, 9, 

10 en 12 word inligting deur vier (57,14%) en meer van die 

SO's op 'n langtermyn (maandelikse, kwartaallikse of jaarlik

se} basis verlang. 
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* Inligting oor K/S-opvoeders 

Uit tabel 4.9, items 13 tot 21, blyk dit dat slegs items 16 

en lB deur die grootste persentasie (57,14%) van die SO's as 

van geen be1ang beskou word nie. A1 die ander items word deur 

minstens vyf (71,43%) van die SO's as redelik tot baie belang

rik beskou. Behuisingsubaidies (item 16) en buitemuurse bedry

wighede (item 1B) is vir die SO's van geen belang nie omdat 

die twee genoemde items 'n huishoudelike aangeleentheid is. 

Die inligting wat deur die SO's benodig word, word deur 'n mi

nimum van vier (57,14%) persona op die langtermyn benodig. 

Wanneer die frekwensie van items 1 tot 12 met die frekwensie 

van items 13 tot 21 vergelyk word, blyk dit dat inligting oor 

die K/S-opvoeder meer dikwels verlang word as inligting oar 

leerlinge. 

* Inligting oar fisiese aangeleenthede 

Slegs items 24, 29 en 30 word nie deur die meeste SO's as re

delik tot baie belangrik beskou nie omdat die beheer en lei

dinggewing oor die gemelde drie aspekte nie deel van die SO's 

se taak is nie. Al die ander items word deur •n minimum van 

vier (57,14%) van die SO's as redelik tot baie belangrik be

skou, en data oar hierdie items moet dus opgeneem word in 'n 

databasis vir die streekkantoor. Die frekwensie van inligting 

oar adresse en telefoonnommers toon dieselfde tendens in ver

ge1yking met die HSO's, naamlik dat die inligting deur die 

meeste SO's (42,86%) op 'n daaglikse basis verlang word. 

Die SO's openbaar egter nie 'n eensgesindheid ten opsigte van 

die frekwensie van die inligting verlang nie, byvoorbeeld by 

die instandhoudingsprogram {item 32) is daar twee persone wat 
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dit as nie van belang beskou nie, een wat dit daagliks, een 

wat dit weekliks, twee wat dit maandeliks en een wat dit kwar

taalliks wil he. 'n Verklaring hiervoor sal waarskynlik wees 

dat die SO's onderling van mekaar verskil ten opsigte van die 

interpretering en uitvoering van hulle take. 

* Opsommend kan gese word dat die meeste van die inligting oor 

leerlinge, K/S-opvoeders en fisiese aangeleenthede vir die 

SO's redelik tot baie belangrik is. Die algemene frekwensie 

toon ook aan dat die meeste van die inligting oor 'n lang

termyn benodig word, wat direkte toegang tot 'n rekenaar deur 

middel van 'n terminaal onnodig maak. 
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TABEL 4.9. /NLlGTI/tGBE/IOEl'Tf:S VAN SUPt'HlNTEND~'NT VAN ONDERIIYS ISTREEKJ 

SUPERINTENDENT VIIN ONDER111S ISTREEKJ I 

Iniigting oor Leeroiinge 

}, 

2. 
J. 
4. AantaL Lee~Unge lOde skoo!daq 
:i, Uitr.Lag p~n:gometriese toetse 
6. Medie:se gegewen.s 
7. Ge81:nstruktuur' 
11. Sost'o-ekonomieee 
.9. Vakname en v Lak van 

10. Persoon~ike gegewens 
II. Leie~spotensiaa L 
12. Rotasie van ve~dskooibesoeke 

?C. 
21. 

11 ~ igt 1:11g oor f 

"' t" 1_q {'oomtom'!fers 
::.3. 
;~4. Bevoorrading 

,t1eub~emcnt 

B:~sroetes 

hut 

28. ,) 7 ~ 

57,]4 ~ 
42.86 ~ 

lfoa be langr·{k 



4.3.3.4 Inligtingbehoeftes van ASO (Jeugaangeleenthede) 

(postipe 3) (vergelyk tabel 4.10) 

* Inligting oor leerlinge 

Uit tabel 4.10 blyk dit dat agt (100%) van die respondente van 

postipe 3 die inligting oor leierspotensiaal en rotasie van 

veldskoolbesoeke as baie belangrik beskou. Bogenoemde tipe 

inligting vir die respondente van postipe 3 moet dus opgeneem 

word in 'n databasis vir die streekkantoor. Inligting oar die 

aantal leerlinge op die lOde skooldag word deur sewe (87,5%) 

van die respondente as redelik tot baie belangrik beskou. 

Die sosio-ekonomiese omgewing van die leerlinge word deur vyf 

(62,5%) van die respondente as redelik tot baie belangrike in

ligting beskou omdat dit direk verband hou met die respondente 

se spesifieke take. Dit moet dus opgeneem word in 'n databasis 

vir 'n streekkantoor. Al die ander tipes inligting word as van 

geen tot van gemiddelde belang beskou. 

Die vier tipes inligting wat hierbo as redelik tot baie be

langrik geag word, word deur 'n minimum van ses (75%) van die 

respondente op die langtermyn verlang, wat impliseer dat res

pendente van postipe 3 van inligting voorsien kan word deur 

middel van periodieke verslae. 

* Inligting oor K/S-opvoeders 

Volgens tabel 4.10, items 13 tot 21, is daar slegs twee tipes 

inligting wat as redelik tot baie belangrik beskou kan word, 

naamlik inligting oor behuisingsubsidies (50%) en inligting 

oor die persoonlike gegewens (62,5%) van die opvoeders verbon

de aan 'n veldskool. Die rede hiervoor is dat die ASO (Jeug-
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aangeleenthede) soms moet dien as kommunikasiekanaal tussen 

die veldskoolopvoeders en hoofkantoor rakende probleme random 

salarisse en behuisingsubsidies. Indien die betrokke data in 

'n databasis by die streekkantoor gestoor is, kan die ASO's 

van inligting voorsien word om probleme rakende persoonlike 

gegewens van die veldskoolopvoeders op te los. 

Respondente van postipe 3 verlang die inligting oor bogenoemde 

twee tipes inligting op 'n kwartaallikse of jaarlikse basis, 

omdat die tipe inligting nie baie dikwels verander nie. 

* Inligting oor fisiese geriewe. 

Volgens tabel 4.10, items 22 tot 32, is daar drie tipes inlig

ting wat deur agt (100%) van die respondente as redelik tot 

baie belangrik beskou word, naamlik adresse en telefoonnommers 

van skole, kommunikasiemiddele en beveiligingstoerusting. In

ligting oor busroetes word deur vyf (62,5%) van die responden

te as redelik tot baie belangrik beskou. Behalwe die organi

sering van veldskole is dit ook die taak van die ASO's om be

heer uit te oefen oor die veiligheidstoestand by skole, wat 

ook behels die veilige vervoer van leerlinge van en na skole. 

Al die ander items toon geen beduidende belangrikheid nie. 

Die frekwensie van die inligting benodig vertoon 'n verspreid

heid wat toegeskryf kan word aan die feit dat die situasie 

binne elke veldskool uniek is en van oomblik tot oomblik kan 

verander. Oor die algemeen wil dit egter voorkom of die in

ligting oor die langtermyn verlang word. 
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* Opsommend kan gese word dat respondente van postipe 3 oor die 

algemeen op 'n beperkte wyse deur 'n BIS ondersteun kan word 

in die uitvoering van hulle bestuurstake. 
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TABEL 4.10 JNLJGTINGBI-:1/01-:Fn'S VAN ASO IJ~'UGMNG~U'~'NTIIW~') 

Van Van
1100 bdan~:::_ Ba1:e llie van ~~a~u1- ,'!oey,.:~:,~~"'·' :.:~.:n7;;=- .'!mP- ~~ 

ASO (JEUGAANGELEENT!JEDEJ Jeen gemiddeL- Lt:k be- belang- beLang IZ ~~Ks I :i~·s I :',.ic.:- / :~~3 I 
beiang de be~ang . :r.ngrt.K Pii< I 1 : t:·s I 

Inl.igting oor LeeroLinge 

I 
1. t1{i.•eslgiu?de ?.),i)()% J2,~Li ~ 12,DU-:;, C,OO% 7.'J,C0;;, "; .~•· ~,I ·~' ·'··· 

2. A'k.ademiese rrestasi.es 62,50 1a 2~',00 "o 0,00 7o 12,50% 75,00% O,Ju' "Q ~~ ,~,r),J ,,',, 1J ;:, ::.r!,,)Q ":. 
3. Sportprestasies 62,.SO ~ ;:;7,50% 0,00 ~ 0,00% 75,00 ~ C,JO ~ ' 1

' ., .• · 2;; ~ 
4. A.antnL leerlinge lOde .~kooLdag 12,50 '7. ••,oo :-; 12,.SO% 75,00% 12,00 'i. O,~:o ~ '.),,_'::; ~ , ,v·c vp~.- 37,50-
S. Uits[ag psigometriese toetse 87,50% 12,00 '7. 0,00% 0,00% 87,50 0::. 0,00% ~2,00 ~ c,',,}O "', D,v'J"' J,v'rJ;:, 
6. Mediese gegewens 7.5,00 "?.. 2.5,,)0 ;:, o,oo% 0,00% 75,00% o,oo% 72,.SO ~ ,_},~.,'!) ~ .J,.'JC"' ~·2,.SU ';. 
7. Gesinstruktuur J7,50% ?.;;,co~ 25,00% 12,50% 37,50% 0,00 "r. :2,20 "; .;,~.,ltJ :2,.,v"' :37,50 ~, 
8. Sosio-ekon.omiese omgewing 25,00% 12,50% J7,50% 25,00% 25,00% O,JO% :2,50 "(; J,OO"' C,V<}"" 62,.SU% 
9. Vakname en vLak van vakke 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % U,OO '7 O,JO "' 0,00 % 

10. PersoonLike gegewens 00,00% 12,50% 25,00% 12,50% 50,00% 0,00% :2,.s0 ~ ),v'O ~ 12,.':JU ': 2/J,J<'J <-;. 

11. Leierspoten.siaaZ 0,00% o,oo '7o 0,00 ~ 100,00% O,JO% 0,00% 25,...,'0 "; 2b,:):J"' :2,00"' J:',5U ~ 
12. Rotasie van veld.skoolbesoeke 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2tJ,OO% r),JO"' G,rJO ?,'),JO ""

1 

...,. InLigtin.g oo1' K/8-opvoeders 

"' l\.l 13. Bedankings 62,50% 25,JO% 12,50% J,OO% 75,00% J,:;c ":. J,Jll ~ 12,.-a} .'[;,.sc· 
'4. SaLarisse ..... :;.,oc % O,~.,~o % 12,50 % 12,50 % ?5,JO % .J,:JO ':. ,..,L- · •• ~. ;:;,,,,;~.,' 
lS. !'(!'r'~of 62,{11) o/, ft,OO 1. 2.),00% 12,50% 62,00% J,OO% .2,VL-1 "; cl,..,'C ~.'1,·,'.' 1 

16, Behui.sinqsubsidie 50,00% 0,00% 25,00% 25,CO% 50,00% r),CO% .'2,urJ 2.',,,:,) 
". Ku;aLifikasies .37,50% 25,:70% 37,5C% O,CO% 37,50 r, O,i.JO ·~ .::, .. " .. o ~'p'(}., 25, ... '.1 2.~.·)i} 

1 R. Ruitemu.u:rse bedrywighede 25,00% 25,00% 37,50% 12,50% 37,SO% :J,JO% ~2,.'JU ~ Cp1 ~1 "" .• ~'"',,),; :~,;:;L-1 
19. Bevorderbaa1'heid .50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 50,00% 0,00% .2,00% O,c'J:;: .'2,00 2/J,JO .r 

20. PersoonLike geger.~.'ens 37,50% 0,00% 37,50% 25,00% 37,50% 0,00% ~2,;:;,) ~ O,CO 1 ;~,.'JJ 37,.),_ 
21. Tluidige aansteL~ing 50,00% ;2,50% 37,50% 0,00% 50,00% C,DO% 12,;50 ~ J,;)O ~ ."2,5(.,~ 2/J,)O 

InLigting oor fis iese aangeleenthede 

------+----+-----+----~---~--~----4-
.::;. AdrAsse, telefoonnommers O,UO% 0,00% 37,50% 62,b0% 0,00% 12,/JO% :2,{)0% :2,,)C ·~~ ~2,.'JU ::,c.~c 

'J. F·t'~wnsbeheeY' 87,50 % 12,50 ~ 0,00 % 0,00 % 87,50 % 0,00 % O,L-10 ":; 0,()0 ~ ,:',)1) ..:"',vv 
14. Bevoor1"ading 87,50% 12,.50 ~ 0,00 o/, 0,00% 87,50% C,OO% I2,5C% 7,:JO '; t,_~) .. , .. J 

25. t·f.zubLement 100,00 % o,oo ~ o,oo % o,oo % 100,00 % o,oo % o,co ;:; J,J(: ': ~},:..'0 r_',:;,; 
26. Bw~roetes 25,00% 12,50% 50,00% 12,50% 25,00% 12,50% 0,00% l:'.,SO ":; 22,50 .37,.50 ""1 

27. 11.1-tkomr'lodaso:etipe 62,50% 12,50% ;2,50% 12,50% 75,00% 12,50% C,JO ":; J,:;o ~ C',V,J ;2,~.1) 
28. BetaaLpunt-, uerwysingsnommers 87,50 ~ 12,50 o;; 0,00% 0,00% 87,50% O,CO% !2,0!} ·~ C,v'·j "": .:',LlrJ ),,)C 
29. KommunikasiemiddeLe 0,00% 0,00 ~ 25,00% 75,00% 0,00% 25,00% 12,00% 7{;,u0 >;; ]2,.)0 ,)?,,S:} 
~0. 8etJe1:~1:gingstoe1"uating 0,00% O,CO ~ 2b,OO 't 75,00% 0,00% ZS,UO 7. 12,u0 ";; ;;;,;;cJ :::,;;o j?,~"'J 
:!1. Kleinwe1"keprogram 6'2,50% 25,1]0% 12,JO% 0,00 ~ 62,50% J,UO% O,Ot) ": ),)J::, 2:...,LJ:) :2,:J 
J2. :'1standhoudingsp1"ogram 70,00% 22,.SJ% 12,50% 0,00% 75,00 ~ 0,00% 0,:]0 ~ J,JU ~ :2,.)r) ~.;,,)(; 



4.3.3.5 Inligtingbehoeftes van ASO (Rekenaaraangeleenthede) 

(postipe 4) (vergelyk tabel 4.11) 

* Inligting oor leerlinge 

Vo1gens tabel 4.11, items 1 tot 12, is daar vyf tipes inlig

ting oor leerlinge wat as beduidend belangrik skou kan word 

vir gebruik deur die ASO's (Rekenaaraangeleenthede). Ses 

(85,71%) van die respondente beskou akademiese prestasies, die 

persoonlike gegewens en die rotasie van ve1dskoolbesoeke van 

leerlinge as redelik tot baie be1angrik. vyf (71,43%) van die 

respondente beskou inligting oor die uitslag van psigometriese 

toetse en die vakname en vlak van vakke wat deur leerlinge 

geneem word, as beduidend belangrik. 

Die ASO (Rekenaaraangeleenthede) het te make met die keuring 

van leerlinge vir die vak rekenaarstudie waarvoor inligting 

oor die uitslag van psigometriese toetse, akademiese presta

sies en die tipe vakke wat geneem word, van groot belang is. 

Bogenoemde inligting, wat as beduidend belangrik beskou word, 

word deurgaans op die langtermyn verlang omdat die keuring van 

1eerlinge vir rekenaarstudie 'n eenmalige gebeurtenis is. 

* Inligting oor K/S-opvoeders 

Respondente van postipe 4 oefen beheer uit oor onderwysers 

wat die vak rekenaarstudie na skoolure aanbied. Sewe (100%) 

van die respondente beskou die kwalifikasies van onderwysers 

as bale belangrik, wat daarop dui dat inligting oor die kwali

fikasies van onderwysers van groot belang is. Omdat rekenaar

studie op 'n gedesentraliseerde wyse in 'n streek aangebied 

word, beskou ses (85,71%) van die respondente die persoonlike 
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gegewens (telefoonnommers, adresse) van onderwysers as baie 

belangrik. Om geskikte onderwysers vir die aanbieding van re

kenaarstudie te vind, is in die meeste streke 'n wesenlike 

probleem. Die behoefte aan geskikte onderwysers vir rekenaar

studie word bevestig deurdat vyf (71,43%) van die respondente 

inligting oor die bedankings van onderwysers as redelik tot 

baie belangrik beskou. Slegs vier (57,14%) van die respon

dente het aangedui dat inligting oor salarisse baie belangrik 

is, terwyl drie (42,86%) aangedui het dat dit van geen belang 

is nie. Hierdie teenstrydigheid kan moontlik verklaar word 

deurdat sommige van die respondente die beheer van hierdie 

bestuurstaak gedelegeer het na die administratiewe personeel. 

Daar is geen beduidende aanduiding dat enige van die genoemde 

inligting daagliks of weekliks benodig word nie, wat ietwat 

vreemd voorkom. Wanneer 'n onderwyser bedank het sou 'n 

onderwysleier dadelik kennis wou neem daarvan ten einde 

dadelik •n plaasvervanger te vind. Slegs twee (28,57%) van 

die respondente het aangetoon dat hulle bogenoemde tipe inlig

ting daagliks benodig. Daar word vermoed dat die vraelys ver

keerd vertolk is deurdat na onderwysers in die algemeen verwys 

is en nie na rekenaarstudieonderwysers nie. 

* Inligting oor fisiese aangeleenthede 

Soos afgelei kan word uit tabel 4.11, items 22 tot 32, is dit 

slegs inligting oor adresse, telefoonnommers, betaalpunt- en 

verwysingsnommers wat vir ses (85,71%) van die respondente van 

redelik tot groat belang is. Hierdie inligting word deur die 

respondente op die langtermyn verlang. Alle ander inligting 

word as beduidend onbelangrik geag. 
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* Opsommend kan gese word dat inligting oor leerlinge en inlig

ting oor onderwysers vir die respondente van grater belang is 

as inligting oor die fisiese aangeleenthede omdat die respon

dente hoofsaaklik te make het met leerlinge wat rekenaarstudie 

neem en onderwysers wat rekenaarstudie aanbied. 
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4.3.3.6 Inligtingbehoeftes van ASO (Gesinsvoorligting) 

(postipe 5) (vergelyk tabel 4.12) 

* Inligting oar leerlinge 

Volgens tabel 4.12, items 1 tot 12, het vyf respondente (100%) 

inligting oar die gesinstruktuur en sosio-ekonomiese omgewing 

van die leerlinge as baie belangrik beskou en vyf (100%) het 

die uitslag van die psigometriese toetse as redelik belangrik 

tot baie belangrik beskou. 

Vier (80%) van die respondente het akademiese prestasies as 

redelik belangrik en vier (80%) van die respondente die me

diese gegewens as redelik tot baie belangrik beskou. Boge

noemde tipes inligting wat deur die respondente as belangrik 

beskou word, kan daaraan toegeskryf word dat die ASO (Gesins

voorligting) hoofsaaklik te make het met geslagsvoorligting 

wat op 'n groeps- of 'n individuele basis aangebied word. Ten 

einde die kind beter te verstaan en om probleme vroegtydig te 

identifiseer, is bogenoemde inligting deur die respondente as 

baie belangrik beskou. Die aantal leerlinge op die lOde dag 

is vir drie (60%) van die respondente redelik tot baie belang

rik sodat die respondente doeltreffende beplanning kan doen 

aangaande die hoeveelheid besoeke aan 'n skoal en die aantal 

leerlinge in 'n groep. 

Geen van bogenoemde inligting word beduidend deur die respon

dente van postipe 5 op 'n daaglikse of weeklikse basis verlang 

nie. Dit wil dus voorkom of, net soos by die ander onderwys

leiers, direkte toegang tot die rekenaar nie verlang word nie. 
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* Inligting oor K/S-opvoeders 

Uit items 13 tot 21 van tabel 4.12 kan afgelei word dat daar 

geen inligting oor onderwysers is wat enige beduidende bete

kenis vir respondente van postipe 5 het nie omdat respon

dente geen beheer oor onderwysers het nie maar slegs te make 

het met die leerlinge self. 

* Inligting oor fisiese aangeleenthede 

Uit tabel 4.12, items 13 tot 21, kan opgemerk word dat vier 

(80%) van die respondente die adresse en telefoonnommers van 

skole as baie belangrik beskou ten einde met die skole te kan 

kommunikeer. Alle ander inligting oor fisiese aangeleenthede 

word as van geen belang beskou nie. 

* Opsommend kan gese word dat dit slegs inligting oor leerlinge 

is wat vir respondente van postipe 5 van belang is, omdat die 

aard en wese van die take van die respondente van postipe 5 

direk verband hou met die kind en weinig te make het met die 

onderwysers waarmee die kind gemoeid is of die fisiese fasili

teite waaraan die kind verbonde is. 
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4.3.3.7 Inligtingbehoeftes van ASO (Fasiliteite) (postipe 6) 

(vergelyk tabel 4.13) 

* Inligting oor leerlinge 

Volgens tabel 4.13, items 1 tot 12, is dit slegs die aantal 

leerlinge op die lOde skooldag wat deur vyf (100%) van die 

respondente van postipe 6 as baie belangrik beskou word. Die 

rede hiervoor is dat die respondente van postipe 6 verant

woordelik is vir die voorsiening van akkommodasie by opvoed

kundige inrigtings. Wat egter vreemd voorkom, is dat drie 

(60%) van die respondente persoonlike gegewens van leerlinge 

as redelik tot baie belangrik beskou want respondente van pos

tipe 6 het normaalweg weinig te make met die leerlinge self. 

•n Beduidende getal van die respondente (80%) verlang inlig

ting oor die aantal leerlinge in 'n skoal op 'n daaglikse of 

weeklikse basis. Die data oor die aantal leerlinge op die 

lOde skooldag moet dus opgeneem word in 'n databasis vir 'n 

streekkantoor. 

* Inligting oor K/S-opvoeders 

Volgens items 13 tot 21 van tabel 4.13 bestaan daar geen be

hoeftes aan inligting oor onderwysers self nie, omdat respon

dente van postipe 6 geen beheer oor onderwysers self het nie. 

Die respondente het slegs te make met die fisiese fasiliteite 

self. 

* Inligting oor fisiese aangeleenthede 

Uit tabel 4.13, items 22 tot 32, kan afgelei word dat die 

meeste inligting aangaande die fisiese aangeleenthede van 
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groot belang vir respondente van postipe 6 is, omdat die tipe 

inligting direk verband hou met die take van die respondente. 

Slegs inligting oor die betaalpunt- en verwysingsnommers, bus

roetes en finansbeheer word deur die respondente as beduidend 

van geen belang geag nie. 

Daar is 'n beduidende aanduiding dat inligting oor die klein

werkeprogram en instandhoudingsprogram op 'n daaglikse basis 

verlang word. Die oorblywende inligting vertoon tendense wat 

moeilik interpreteerbaar is. 

* Opsommend kan gese word dat dit slegs data oor die aantal 

leerlinge op die lOde skooldag en data oor fisiese aangeleent

hede van skole is wat moontlik in 'n databasis vir die gebruik 

van respondente van postipe 6 opgeneem moet word. 
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4.3.3.8 Inligtingbehoeftes van Voorsitter: Kinderleidingkliniek 

(postipe 7) (vergelyk tabel 4.14) 

* Inligting oor leerlinge 

Uit tabel 4.14, items 1 tot 12, kan afgelei word dat inligting 

oor leerlinge van besondere belang vir respondente van pos

tipe 7 is. Vyf (100%) van die respondente beskou inligting 

oor die uitslag van psigometriese toetse as bale belangrik. 

Daar is vyf (100%) van die respondente wat inligting oor die 

mediese gegewens, gesinstruktuur, sosio-ekonomiese omgewing, 

vakname en vlak van vakke en leierspotensiaal as redelik tot 

bale belangrik beskou. Inligting oor die persoonlike gegewens 

en akademiese prestasies van leerlinge word deur vier (80%) 

van die respondente as redelik tot bale belangrik beskou. 

Bogenoemde tipes inligting hou verband met die doe1witte 

van die kinderleidingk1inieke, naam1ik om die kind-in-nood te 

begelei en voorkomende psigo-opvoedkundige handelinge te in

stigeer om sodoende die pedagogiese welsyn van die kind in die 

streek voorop te stel. 

Van al die tipes inligting wat hierbo as redelik tot bale be

langrik geklassifiseer is, is dit net inligting oor die aan

tal leerlinge wat nie daagliks benodig word nie. Al die an

der tipes inligting word deur •n minimum van drie (50%) van 

die respondente op 'n daaglikse basis verlang. Die beduidende 

hoe prestasie van 60% is •n voorspelbare felt as in ag geneem 

word dat respondente van postipe 7 hoofsaaklik met leerlinge 

gemoeid is. Dit impliseer egter nie dat respondente verkies 

om self op die rekenaar te werk nie (vergelyk tabel 4.6), maar 
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veel eerder dat hulle werk van so 'n aard is dat daar daagliks 

direkte respons op hulle toevoer tot die rekenaar moet wees. 

* Inligting oor K/S-opvoeders 

Met verwysing na tabel 4.14, items 13 tot 21, kan beweer word 

dat inligting oor K/S-opvoeders vir respondente van postipe 

7, van geen besondere belang is nie. Slegs twee van die vyf 

(40%) respondente het items 17, 19, 20 en 21 as baie belangrik 

beskou. Die rede vir hierdie lae persentasie kan wees dat die 

respondente die begrip K/S-opvoeders verkeerd geinterpreteer 

het as onderwysers verbonde aan skole waaroor die respondente 

uit die aard van die saak geen beheer het nie. 

* Inligting oor fisiese aangeleenthede 

Soos met al die ander respondente, bestaan daar by respondente 

(60% - 80%) van postipe 7 'n behoefte aan inligting oor die 

adresse, telefoonnommers, betaalpunt- en verwysingsnommers van 

skole. Ander inligting wat as beduidend belangrik geidentifi

seer kan word, is inligting oor bevoorrading en kommunikasie

middele. Hierdie inligting behoort opgeneem te word in 'n 

databasis vir die streekkantoor. 

* Opsommend kan gese word dat respondente van postipe 7 'n be

sondere behoefte openbaar aan daaglikse inligting oor feitlik 

a1 die aspekte van 1eerlinge soos aangetoon in die vrae1ys. 
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4.3.3.9 Inligtingbehoeftes van Hoof: Onderwyshulpsentrum 

(postipe 8) (vergelyk tabel 4.15) 

* Inligting oor leerlinge 

Omdat daar slegs een onderwyshulpsentrum in Transvaal is wat 

fisies direk aan die streekkantoor verbonde is wat dus slegs 

een respondent verteenwoordig, is dit moeilik om enige bedui

dende voorspellings te kan maak. Die inligtingbehoeftes van 

die respondent van postipe 8 toon 'n beduidende ooreenkoms met 

die inligtingbehoeftes van respondents van postipe 7. In

ligting oor items 1, 2, 5, 6, 1, 8, 9 en 10 word as redelik 

tot bale belangrik beskou, want die genoemde inligting kan die 

respondents help in die begeleiding van die kind ten opsigte 

van skoolkeuse, vlak van studie, studierigting en vakkeuse, 

beroepsleiding, spesiale onderwys, spraakterapie, remediering 

en gedragsafwykings. Inligting oor items 1, 4, 5 en 6 word op 

'n weeklikse basis verlang terwyl al die ander items wat as 

redelik tot bale belangrik geidentifiseer is, op 'n kwartaal

likse of jaarlikse basis verlang word. 

* In1igting oor K/S-opvoeders 

Slegs items 14, 15, 20 en 21 word as redelik tot bale belang

rik geag. Dit is vreemd dat die inligting oor die kwalifika

sies van onderwysers as van gemiddelde belang beskou word maar 

tog daagliks benodig word, wat slegs verklaar kan word dat die 

respondent die vraelys foutief geintepreteer het. Daar be

staan verder by die respondent 'n daaglikse behoefte aan in

ligting oor die kwalifikasies en persoonlike gegewens van op-
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voeders wat direk onder sy beheer staan. Alle ander inligting 

word op 'n langtermyn benodig. 

* Inligting oor fisiese aangeleenthede 

Slegs Items 22, 24, 25 en 28 word deur die respondent as baie 

belangrik beskou terwyl die res van die items as van geen be

lang beskou word nie. Inligting oor items 22 en 25 word daag

liks benodig, item 28 word weekliks benodig en item 24 word 

jaarliks benodig. 

* Opsommend kan gese word dat die inligtingbehoeftes van die 

onderwysleier van postipe 8 oor die algemeen beduidend die

selfde is as die inligtingbehoeftes van postipe 7 omdat 

beide te make het met die begeleiding van die kind in die 

streek. 
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4. 3. 4 Evaluering van die huidige rekenaarstelsel 

(vergelyk tabel 4.16) 

4.3.4.1 Opmerking 

In afde1ing C moes al die respondente, beha1we die ASO (Rekenaar

aangeleenthede), die rekenaarste1sel soos dit tans by die streek

kantoor bedryf word, eva1ueer vo1gens 'n sewepuntskaa1. 

Die verwerking van die data in hierdie afde1ing is ten opsigte 

van al die respondente as 'n gehee1 gedoen en nie ten opsigte van 

die verskillende postipes nie omdat slegs 'n g1oba1e eva1uering 

ver1ang is. 

4.3.4.2 Evaluering deur respondente 

Vo1gens tabe1 4.16, items 13 tot 15, wi1 dit voorkom of respon

dente baie swak inge1ig is oor die bestaan of gebruik van nuts

pakkette. Van a1 die respondente is daar s1egs 15 (39,47%) wat 

woordverwerking, agt (21,05%) wat sigb1adverwerking en s1egs ses 

(15,80%) wat sigb1adverwerking as goed tot uitstekend eva1ueer. 

Hierdie lae persentasie is in ooreenstemming met die af1eiding 

wat uit tabe1 4.6 gedoen is, naam1ik dat die meeste (62,22%) 

van die respondente verkies om nie self op die rekenaar te werk 

nie. Dit mag oak wees dat die respondente nie oar die nodige 

kennis beskik nie. Hierdie situasie kan in die toekoms da1k ver

ander namate die respondente meer rekenaarge1etterd raak. Beha1we 

bogenoemde vermelde items is item 7 (graad van persoonlike be

heer) en item 8 (buigsaamheid van data) die enigste twee items 

waardaar aangedui is dat die respondente nie geweet het wat die 

genoemde twee items beteken nie. Dit dui daarop dat items 7 en 8 

van die vrae1ys swak bewoord is. 
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Opsommend kan gese word dat die totale huidige rekenaarstelsel 

deur 26 (68,42%) van die onderwysleiers as goed tot uitstekend 

beskou is. Dit beteken egter nie dat die huidige stelsel aan al 

die behoeftes voldoen nie. Dit kan egter wees dat respondente 

nie altyd bewus is van hulle rekenaarbehoeftes nie en dus nie in 

staat was om die huidige stelsel korrek te evalueer nie. 
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