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INL&lDDG 

I .I PROBLEEMSTELLING EN VELD VAN ONDERSOEK 

Die titel van hierdie verhandeling, naamlik: B~roepsopleiding by tegniese kol= 

Zeges vir BLankes tot 1975, impliseer dat die tegniese kolleges, as onderwysin= 

Stelling van die buidige Departement van Nasionale Opvoeding, bespreek sal word. 

Dit moet in gedagte gebou word dat 'n sentrale onderwysdepartement eers met Unie= 

wording, in 1910, tot stand gekom bet. Die benaming "tegniese kollege", vir 'n 

instelling wat voorsiening maak vir beroepsopleiding, bet ook eers na 1910 ont= 

staan. Elkeen van die vier provinsies het egter voor 1910 beroepsopleiding ver= 

skaf wat die grondslag gevorm bet vir huidige tegniese kolleges. Dit blyk daar= 

om onvermydelik te wees dat onderwysinstellings bespreek sal word wat bygedra 

bet tot die ontwikkeling van tegniese kolleges. 

Daar bestaan baie misverstande ten opsigte van tegniese kolleges. Dit word of 

verwar met kolleges vir gevo~derde tegniese onderwys of met die boer tegniese 

skole. Daar word foutiewelik na aldrie die opvoedkundige instellings verwys as 

"tek", dit wil se een en dieselfde tipe instelling, met dieselfde afkortende by= 

naam. Al die verwarring spruit moontlik voort uit die toedrag voor 1968, wat 

die volgende bebels bet: 

.. 

.. 

.. 

.. 

Daar is meestal na die buidige tegniese kolleges verwys as "vakleerling= 

skole." Hierdie benaming was misleidend, omdat: (i) opleiding slegs teo= 

reties-tegnies en nie prakties was nie; (ii) voortsettingshandelsonderwys 

ook deel van die onderwystaak was; (iii) tersiere onderwys in tegniese- en 

baqdelsrigtings is aangebied • 

Baie van die vakleerlingskole was afdelings van boer tegniese skole. Na 

I April 196~ toe alle sekondere onderwys weer aan provinsiale bebeer oor= 

gedra is, bet die vakleerlingskole aparte instellings geword met 'n eie 

bebeerraad en bebeerpersoneel . 

Die instellings, bekend as vakleerlingskole, is vanaf 1969 hernoem tot teg= 

niese kolleges • 

Voor 1968 bet die buidige kolleges vir gevorderde tegniese onderwys ook be= 

kend gestaan as tegniese kolleges. Op daardie stadium was die vakleerling= 

onderrig ook by die tegniese kolleges gegee; dit bet tot gevolg gebad dat 



die sogenaamde vakleerlingskole allereers ontstaan bet in sentra, buite 

maklik bereikbare afstand van die bestaande tegni«se tolleges, waar 'n bes 

hoefte aan vakleerlingopleiding bestaan het. 

Verder bestaan daar ook misverstande met betrekking tot die studente wat klasse 

by die tegniese kolleges bywoon, asook tot watter vlak van onderrig die studente 

kan vorder. Moontlik is sommige van hierdie misverstande te wyte aan die feit 

dat sertifikaat- en diplomakursusse oor die jare heen, onderhewig was aan vers 

anderinge, beide ten opsigte van benaming en inhoud van verworwe sertifikate. 

Daar word met hierdie studie gepoog om enersyds 'n historiese oorsig te gee van 

die ontwikkeling van beroepsopleiding by tegniese kolleges; andersyds om van die 

genoemde misverstande op te klaar. Daar sal gepoog word om 'n duidelike omly= 

ning van die taak en doelstellings van die tegniese kolleges, veral ten opsigte 

van beroepsopleiding en -voorbereiding, aan te hied. Alle beroepsepleiding word 

nie in hierdie studie bespreek nie, maar slegs die gedeelte wat werklik bygedra 

het tot die hedendaagse tegniese kolleges. Daar word dus nie in die besonder 

verwys na landbouskole, huishoudskole, of na gewone sekondere skole met een of 

meer beroepsvakke nie. Beroepsgerigte-onderwys wat beperk is tot tegniese hoer= 

skole en die ses kolleges vir gevorderde tegniese onderwys, ·sal genoem word in= 

dien dit direk verband hou met tegniese kolleges. Laasgenoemde instelling kan 

egter nie gekompartementaliseer word nie, hoofsaaklik omdat alle beroepsopleiding 

vanaf 1925 tot 1967 onder die sentrale onderwysdepartement ressorteer het. 

Sekere statistiese gegewens, soos byvoorbeeld onderwysers- en leerlinggetalle, 

eksameninskrywings en finansiering is dikwels vir al die instellings gesamentlik 

aangegee. 

1.2 METODE VAN ONDERSOEK EN GERAADPLEEGDE BRONNE 

In hierdie studie val die klem op beroepsopleiding en die ontwikkeling daarvan 

by tegniese kolleges vir Blankes. Daar is gevolglik hoofsaaklik van die histo= 

ries-beskrywende metode gebruik gemaak. Waardevolle inligting is verkry uit 'n 

verskeidenheid sekondere bronne waar navorsers navorsing gedoen bet op verskil= 

lende fasette van tegniese- en beroepsopleiding. Die belangrikste bronne was eg= 

ter die primere bronne soos byvoorbeeld jaarverslae en kommissieverslae. Die 

verskillende bronne wat vir hierdie studie baie waardevol was. is die volgende: 

2 



•it Literatuur: boeb:~ agepubliseerde verhallllielings en proefakritte. 

* Manuskripte: ongepubliseerde verslae van di~ ou Vakskoolvereniging en die 

Suid-Afrikaanse Vereniging van Tegniese en Beroepsonderwys; 

in besit van die buidige Sekretaris van laasgenoemde Verenig= 

ing, L.E. Smith. 

* Periodieke Publikasies. 

* Regerings- en ander owerheidspublikasies: wette, bepalings en ordonnansies, 

jaarverslae en ander amptelike stukke en kommissieverslae. 

* Artikels van verskeie outeurs in tydskrifte. 

1.3 BEGRIPSBEPALINGE 

1.3.1 Die Departement van Nasionale Opvoeding 

Sedert 1910 bet die Departement onder die volgende name bekend gestaan: 

* 1910 tot 1948: Unie-onderwysdepartement; 

* 1948 tot 1967: Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap; 

* 1968 tot 1969: Departement van Hoer Onderwys; 

* sedert 1970: Departement van Nasionale Opvoeding. 

Weens die feit dat die sentrale regering se Onderwysdepartement in die verlede 

onder verskillende name bekend was, word daar in hierdie verhandeling verwys na 

die "Departement". Die funksies van die Departement bet deur die jare in hoof= 

saak dieselfde gebly. Die benaming "Departement" dui dan op die Onderwysdepar= 

tement van die sentrale regering, hoe dit ookal bekend was op daardie besondere 

stadium. 

I .3.2 Beroepsopleidir.3 

Volgens J.M. Gillette is die term beroepsopleiding so wyd in betekenis dat dit 

alle kursusse dek wat nodig is vir die praktiese eise van die lewe. Hy poneer 

voorts: "To socialize education completely, would be to vocationalize it. To 

vocationalize it, would be to reconstruct it and to readjust it that it would 

harmonize with the exact constitution of society. But society is an organiza= 

tion of vocational structures. It is highly specialized. Education, then, 

must be as specialized as society. It must be vocational, because society de= 

mands specialized members to serve it sucessfully. I) 

I) GILLETTE, J.M. r::~:z&ional education, pp.8-9. 
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In 'n sekere sin is alle onderwys, beroepsgerigte onderwys, omdat die doel van 

onderwys is om mense toe te rus vir die uitvoering van bulle daaglikse pligte, 

Mulder som dit mooi op deur te se: " ••• in die gewone gebruik van die uitdruk• 

king is beroepsonderwys gedifferensieer van die algemene aspekte van onderwys, 

in soverre beroepsonderwys bedoel om af te rig in 'n praktiese toepassing van 

verworwe kennis in vroeere stadia van die onderwysproses asook onderwys van 'n 

gekeurde en gedifferensieerde groep. In hierdie sin omsluit beroepsonderwys al 

die verskillende vorme van boer en professionele onderwys soos wet, medisyne, 

ingenieurswese ensomeer. So sal landbou-, tegniese en handelsonderwys sekere 

fases van die beroepsonderwys dek, hoewel dit dikwels verstaan word as professio= 

nele onderwys, soos geskei van die beroepe waar handwerk meer oorheersend is in 

die verstandelike of wetenskaplike kennis van 'n meer elementere aard. Hierdie 

laaste groep werk word gewoonlik tegniese of beroepsonderwys genoem."2) 

'n Redelike omvattende omskrywing van beroepsopleiding word gegee in die Wet op 

Beroepsonderwys, 1955. 3) Vir hierdie studie kan daar volstaan word met die kor= 

ter omskrywing van beroepsopleiding in die Wet op Beroepsonderwys en Spesiale 

Skole, 1928. In die Wet word beroepsonderwys omskryf as: "Beroepsonderwys bete= 

ken onderwys en opleiding in handel, landbou of huishoudkunde of in enige ambag 

en nywerheid. "4
) Met hierdie omskrywing van beroepsopleiding moet Keller se 

waarskuwing egter in gedagte gehou word dat: 'Vocational education is not job train-

ing. It is not perfection of skills. It is not tricks of the trade. It is 

not haggling in the marketplace, wrangling in law courts. • •• It is all of 

these, but it is much more. It is creative spirit in the mechanic, service ren= 

dered by the merchant ••• It is attitudes, emotions, ethics conduct, language 

and beauty - those attributes that transform jobs into vocations and men and 

women into their neighbours' keepers and into citizens of the world. It is to 

'walk worthy of the vocation wherewith ye are called. ,,5) 

Omdat landbou, as 'n beroepsrigting, nie deur tegniese kolleges aangebied word 

nie, word dit buite rekening gelaat. Vir die doel van hierdie studie, kan beroeps• 

opleiding dan omskryf word as ondBP!JlYS en opZeiding aan die tegniese kollege in 

2) MULDER, P.W.A. £fie on-wikklating en beheer van tegniese en beroepsondBP!JlYs 
onder provinsiaZe bestuu.r- in Suid-Afrika van 1910 tot 1924, pp.5-6. 
Let Wel: Met beroepsonderwys word ook die begrip beroepsopleiding gelm
pliseer. 

3) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no, 70 van 1955, art. I. 
4) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 29 van 1928, art. 20. 
5) KELLER, F.J. rnncipZes of voootional education, p.4. 
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handel, huishoudkunde of in enige ambag en nywerheid; asook: " •• that form of 

education which trains the brain to assist the hands. "6) 

1.3.3 Soorte onde~s 8008 aan tegniese koZ~ge8 verskaf 

I • 3. 3. I Tegniese onderwy8 

Tegniese onderwys is nie 'n spesifieke opleiding in 'n bepaalde ambag nie, maar 

onderwys om die student in staat te stel om 'n bepaalde industriele beroepsrig= 

ting te bemeester; dit het ten doel om aan 'n student die bree beginsels van 'n 

bepaalde ambag te leer, om hom sodoende in staat te stel om veranderde omstandig= 

hede in die beroepswereld te hanteer. Daarom sal 'n messelaar byvoorbeeld meet= 

kundige !tennis nodig he om sy werk behoorlik uit te meet; die loodgieter moet die 

beginsels van higiene en sanitasie ken en die skrynwerker moet die eienskappe 

van die verskillende houtsoorte ken. 7) 

I .3.3.2 Handel8onde~s 

Die doel van handels-beroepsopleiding aan tegniese kolleges is die opvoeding en 

voorbereiding van studente vir die lewe, maar veral vir die sakelewe waar die 

meerderheid 'n heenkome vind. Stey18) is van mening dat Suid-Afrika se eko= 

nomiese struktuur ingewikkeld geword het en dat besigheidsorganisasie en leier= 

skap, die produk is van 'n persoon se !tennis sowel as van sy persoonlike eien= 

skappe. Omdat sekere aspekte van besigheidsorganisasie grondige opleiding en 

studie vereis, word daar deur middel van handelsonderwys gepoog om die kennis= 

aspek te verbreed. 

I • 3. 3. 3 Huish.oudkunde-onde~s 

Kursusse in huishoudkunde is beperk tot KGTO's en daarom sal dit nie 

afsonderlik bespreek word nie. Onderafdelings van huishoudkunde, soos byvoor

beeld Naaldwerk, Koekversiering, Onthaalkuns en dergelike kursusse, word egter 

deur tegniese kolleges aangebied as stokperdjie- of kultuurverrykende-onderwys. 

Stokperdjie-onderwys word ook genoem selfonderhoudende- of kultuurverrykende-on= 

derwys. Hierdie onderwys word bepaal deur die behoeftes van 'n gemeenskap en 

6) 

7) 

8) 

PREECE, W.H. Technical education in America. JOUPnaZ of the Royal Soaiety 
of Arts, vol LVI, no. 2890, p.560. 

STEYN, H.J. Tegniese onde~s op sekonc~A"re skoolvlak vir Blankes in Suid
Afrika tot 19?4, pp.5-6. VgZ. ook: SUID-AFRIKA(Unie) Departement van 
Unie-Qnderwys. Jaarvere Zag • 1925, p. 48. 

STEYL, I. Handelsonderwys: 'n Onrusbarende verskynsel. Mente et Manu. 
no.ll, Junie 1956, p.33. 5 



dit kan onderwys insluit in enige belangstelling soos byvoorbeeld Pottebakkery, 

Naaldwerk en enige ander denkbare onderwerp. Daar bestaan geen oorkoepelende 

sillabi vir hierdie kursusse nie en geen nasionale eksamen word afgele nie. 9) 

1.3.3.5 Voortsettingsonderwys 

In hierdie studie word daar onder voortsettingsonderwys verstaan, enige beroeps= 

gerigte onderwys in handel of in enige ambag en nywerheid, wat aan nie-skoolplig= 

tige studente verskaf word. Hierdie studente staan gewoonlik alreeds in 'n 

beroep of hulle beoog om 'n besondere beroep te beoefen. Met voortsettingsonder= 

wys word daar gepoog om aan te sluit by reeds verworwe kennis en om dit op sekon~ 

dere- of tersiere vlak verder te voer. 

1.3.4 Tegniese kollege 

Onder die benaming tegniese kollege ressorteer ook tegniese instituut omdat beide 

instellings in wese dieselfde is. Beide instellings word beheer deur die Depar= 

tement, dog bulle word ietwat verskillend georganiseer en geadministreer. Wan~ 

neer daar dus van 'n tegniese kollege gepraat wor~ impliseer dit ook 'n tegniese 

instituut, tensy anders vermeld. 

1.3.5 Die onderwysgebied var. ~egniese kolZeges 

Die naam tegniese kollege mag misleidend wees, omdat die idee mag ontstaan dat 

slegs tegniese onderwys aangebied word. Tegniese kolleges sentreer egter nie 

net om tegniese onderwys nie, maar kring onder andere uit na handelsonderwys, 

waar die strewe in die handelsdepartement van elke kollege ook is om 'n redelike 

goed onderlegde werker te voorsien, wat gretiglik deur die werknemers in diens 

geneem word. 'n Derde groot gebied waarin die tegniese kolleges voorsien, is 

op die algemene gebied van kultuurverryking, dit wil se die aanbied van kursusse 

wat nie noodwendig lei tot 'n eksamen nie, maar om 'n vaardigheid en 'n belang= 

stelling te ontwikkel. 

Die onderwysgebied van tegniese kolleges is feitlik onbeperk en A.R. Williams 

no em dan ook heel tereg dat: " .•• it is the proud boast of technical colleges 

that they can provide at short notice a course in practically any subject at 

any level. .. IO) 

9) VgZ. ook par. 4.2.6. 
10) WILLIAMS, A.R. Some facts about the Natal Technical College. Mente et 

Manu, no. II, Junie 1956, p.9. 
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1.3.6 Teoreties- tegniese onderwys 

Spencer 11 ) poneer dat geen teoretiese opleiding van veel waarde is as dit nie 

aangevul word deur die praktyk nie, en wel die praktyk soos uitgevoer onder ge= 

wone ekonomiese toestande. Die ondervinding van al die lande met uitgebreide in= 

dustriee soos byvoorbeeld in Amerika, is dat teoretiese kennis die weg 

baan vir vooruitgang. Daar moet voorsiening gemaak word vir die opleiding van 

onder andere hoogs geskoolde arbeiders, voormanne en werkopsieners. Ten spyte van 

'n neiging tot massaproduksie en dus tot repeterende werk, moet 'n werkersklas 

voorsien word wat goed opgelei en hoogs geskoold is. 

Dit is die funksie van die tegniese kolleges om nie net die massa van hierdie 

studente tot op die boogs moontlike peil te bring nie maar om 'n werklike boer 

tegniese onderwys vir die klein groepie, wat dit wel verder kan bring, daar te 

stel. Hierdie onderwys is weliswaar nie van dieselfde omvang as universiteits= 

opleiding nie, maar bring dit tog tot 'n logiese eindpunt sodat elkeen se kennis 

tot die optimum benut kan word. 

I • 3. 7 ?er>skiUende skoZe 

In die ontwikkelingsgeskiedenis van beroepsopleiding by tegniese kolleges word 

melding gemaak van industriele skole en ambagskole. Die onderskeid is soos volg: 

* 

* 

!-.mbllf!skole 

Die vroee ambagskool het gewoonlik leerlinge opgelei beide ten opsigte van 

tegniese en praktiese vaardigbede vir 'n beroep; leerlinge moes 'n vasge= 

stelde onderwyspeil bereik bet, voordat bulle tot die ambagskool toegelaat 

kon word. Die opleiding bet gewoonlik bestaan uit 'n groep vakke vir elke 

kursus waarin ten minste die grondbeginsels van die vak geleer en toegepas 

word. Die benaming ambagskool is in 1944 verander na Hoer Tegniese Skool, 

maar slegs die vroee ambagskool is in hierdie studie van belang, ten opsigte 

.van die bydrae tot die ontwikkeling van beroepsopleiding by tegniese kolleges. 

Industri~·ze skooZ 

Mulder
12

) noem dat leerlinge in die industriiHe· skool deur die "doenaspek" 

moes leer en dat die kursus tot een of twee vakke beperk was. 

II) SPENCER, F.H. The teahniaaZ colleges of South Africa, pp.vi-viii. 
12) MULDER, op. cit., p.l69. 
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Mulder verkies egter om die twee benamings vir sekere redes apart te hou, maar 

hy noem dat uiteindelik kan industriele skole vervang word met ambagskole. 13) 

Die ambagskool was voor 1920 in die Kaap bekend onder die naam industriele skoal, 

en omdat Mulder hier die industriele skoal bespreek soos wat dit voor 1920 in 

die Kaap bestaan het, kan sy uiteensetting aanvaar word. In hierdie verhandeling 

wordvoorkeur gegee aan die benaming ambagskool of vakskool, in navolging van 

dr. J.J. Liebenberg 14 l vir die volgende redes: 

* Mulder beskou dit ook dat beide die ambagskole en industriele skole uitein= 

delik kulmineer in ambagskole. 

* Industriele skole en "een-onderwyser-industrieskole" was hoofsaaklik beperk 

tot die Kaap. In die ander provinsies was slegs ambagskole. 

* 

* 

Ambagskole word slegs bespreek as 'n faktor in die ontwikkelingsgeskiede= 

nis van beroepsopleiding by tegniese kolleges. 

Die benaming industriele skool word meer algemeen gebruik vir die tipe skoal 

bedoel vir seuns en/of dogters wat gekommitteer was onder die Kinderbeskerm= 

ingswet; volgens hierdie wet was voorsiening gemaak vir industriele skole 

vir jeugdige wetsoortreders, met rehabilitering as hoofdoel. Hierdie skool= 

tipe word nie in hierdie studie bespreek nie. Dit kan net genoem word dat 

hierdie skole op 'n later stadium nywerheidskole genoem was; die huidige ten= 

dens is om te praat van Kinderwetskole. 

1.3.8 Horisontale en vertikaZe verdeZing van beheer oor die beroepsopZeiding 

Die Zuid-Afrikawet 15} van 1909 het gepoog om 'n horisontale verdeling van onder= 

wysbeheer daar te stel, waarvolgens die beheer oor tersiere onderwys die taak van 

die Unie-Qnderwysdepartement sou wees; alle primere en sekondere onderwys sou 

onder die provinsiale onderwysdepartemente ressorteer. 

'n Vertikale verdeling van onderwysbeheer het as gevolg van verskeie redes in 

1925 'n werklikheid geword toe byvoorbeeld alle beroepsopleiding onder die beheer 

van die Unie-onderwysdepartement gekom het. Hierdeur was sekondere beroepsge= 

rigte-onderwys deur verskillende owerhede beheer, dit wil se in elke provinsie 

was die betrokke onderwysdepartement vir alle sekondere onderwys verantwoordelik, 

13) Loc. ait. 
14) LIEBENBERG, J.J. Beroepsonderwys in Suid-Afrika. We~k, no. 41, September 

1942, p.l9 en ibid., no. 44, Junie 1943, p.7. 
15) SUID-AFRIKA(Unie) Zuid-Afrikawet, 1909, art 85(iii). 
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behalwe vir beroepsopleiding wat oor die hele land beheer was deur die sentrale 

onderwysdepartement. 

Met die Wet op Onderwysdienste, 1967 16) is gepoog om die vertikale verdeling in 

onderwysbeheer te beeindig deur alle primere en sekondere onderwys weer onder pro~ 
• . 1 ·~ d' l7) v1ns1a e beheer te plaas en alle ters1ere onderwys onder 1e DHO. 

1.4 STRUKTURERING 

In hoofstuk twee word die totstandkoming en strukturele ontplooiing van die teg~ 

niese kolleges aangetoon, in die volgende stadia: 

* Die beginjare tot 1925. 

* Tegniese kolleges as deel van die samelewing, 1925-1967. 

* Diversifikasie van beroepsopleiding, 1967-1975. 

In hierdie hoofstuk word die hoofpunte van verskil en ooreenkoms van tegniese kol~ 

leges en -institute geskets; die finansiele aspek word ook in elke ontwikkeling= 

stadium kortliks bespreek. 

In hoofstuk drie word die beheer oor en die juridiese grondslag van beroepsoplei= 

ding behandel. Die volgende indeling word gemaak: 

* 

* 

Orientering: die eerste pogings van owerheidswee om te voorsien in beroeps= 

opleiding word kortliks geskets. 

Beheer oor beroepsopleiaing voor 1910. 

* Verdeelde beheer oor beroepsopleiding, 1910-1925. 

* 
* 

* 

Staatsdepartementele beheer oor beroepsopleiding, 1925-1955. 

Beheer oor en juridiese grondslag van tegniese kolleges as volle departemen= 

tele instellings. 

Die nuwe bedeling van die beeindiging van verdeelde beheer oor sekondere 

onderwys. 

Hoofstuk vier handel oor curricula en eksaminering by tegniese kolleges. Dit is 

nie moontlik om in hierdie verhandeling 'n volledige uiteensetting te gee van 

alle kursusse nie. Daar word egter gepoog om deur die gegewe informasie 'n goeie 

16) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet no. 41 van 1967, art. 9. 
17) STEYN, H.J. op. ait., p.ll. Vgl. ook: RUPERTI, R.M. Die onde!'lJ.'JI88tel= 

sel in Suider-Af!'ika, pp. 78-80. 
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geheelbeeld te gee. Die aandag van die leser word ook gevestig op belangrike 

curriculere wysigings. 

Hoofstuk vyf word gewy aan besondere studente en onderwyspersoneel aangeleent= 

hede, wat buite die bestek van die vorige hoofstukke val. Sekere statistiese 

gegewens word hier vermeld met betrekking tot: 

* Studente: median ouderdomme, 'n vergelyking tussen algemene- en beroeps= 

opleiding, intelligensiepeil en studentegetalle. 

* Onderwyspersoneel: algemene inligting oor onderwysersopleiding en onderD 

wysersgetalle. 

Ten slotte word 'n kort samevatting van die studie in hoofstuk ses gegee. 

I .5 AFKORTINGS 

Die volgende afkortings word in hierdie verhandeling gebruik: 

CNO 

DHO 

DNO 

DOKW 

ETS 

GMR 

GTS 

HG 

HTS 

IK 

KGTO's 

KOH 

NAO 

NID 

NOR 

NTD 

NTS 

PTS 

SAVV 

SAVTBO 

SG 

10 

Christelik-Nasionale Onderwys 

Departement van Hoer Onderwys 

Departement van Nasionale Opvoeding 

Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap 

Elementere Tegniese Sertifikaat 

Gemeenskaplike Matrikulasieraad 

Gevorderde Tegniese Sertifikaat 

Hoer Graad 

Hoer Tegniese Skool 

Intelligensiekwosient 

Kolleges vir gevorderde tegniese onderwys 

Komitee van Onderwyshoofde 

Nasionale Adviserende Onderwysraad 

Nasionale Ingenieursdiploma 

Nasionale Onderwysraad 

Nasionale Tegniese Diploma 

Nasionale Tegniese Sertifikaat 

Preliminere Tegniese Sertifikaat 

Suid-Afrikaanse Vakskoolvereniging 

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Tegniese en Beroepsonderwys 

Standaardgraad 



s~ 

SI 

00 

SOTO 

OOVT 

TOD 

UOD 

~m 

YMCA 

Superintendent-Generaal van Onderwys 

Systeme Internationale 

Superintendent van Onderwys 

Sentrale Organisasie vir Tegniese Opleiding 

Sentrale Organisasie vir Vaktoetse 

Transvaalse Onderwysdepartement 

Unie-onderwysdepartement 

woorde per minuut 

Young Men's Christian Association 
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2 DIE TOTSTANOKOMING EN STRUKTURELE ONTPLOOiiNG VAN DIE TEGNIESE KOLLEGES 

2.1 DIE BEGINJARE TOT 1925 

2. I • I Inl.eiding 

In hierdie hoofstuk word die klem geplaas op die totstandkoming en strukturele 

ontplooiing van die tegniese kolleges in Suid-Afrika en die beroepsopleiding wat 

in hierdie kolleges verskaf is. 

Om die skeiding tussen beroepsopleiding en tegniese onderwys meer pertinent te 

stel, poneer Malherbel) dat die twee verskillend is in oorsprong en motivering 

en dat tegniese onderwys minder van die stigma van liefdadigheid en minderwaar= 

digheid gehad bet, as wat histories verbonde was aan beroeps- en industriele opE 

leiding. Hy se verder dat tegniese kolleges ontstaan het as gevolg van die besef 

van die industriele en kommersiele behoeftes van Suid-Afrika. Alhoewel hierdie 

stelling van Malherbe meer duidelikheid aan die begrippe gee, word daar tog van 

hom verskil in die opsig dat sy verdeling te kras is en andersyds omdat die oorB 

sprong en motivering meer ooreeakomste as verskille toon. Tegniese onderwys het 

direk voortgespruit uit die aanvanklike beroepsopleiding maar met die verskil dat 

daar gepoog was om beroepsopleiding in die kolleges meer intensief te maak en te 

spesialiseer; 'n verbetering dus, op die bestaande beroepsopleiding en die logiese 

verdere stap in die evolusionere proses. Daar is die verdere belangrike verskil, 

naamlik dat geen tegniese kollege ooit ontstaan het met die doel om net vir die 

minder gegoedes of enige ander enkele groep tot diens te wees nie; dit was altyd 

ingestel tot diens aan die hele gemeenskap. 

Dit is belangrik om aan te toon hoe verskillende instellings, in die vier provin= 

sies, as tegn>ese kolleges uitgekristaliseer het. 

2. I. 2 Kaapkrnd 

In die Kaap was die Spoorvee en die De Beersmaatskappy die baanbrekers in die ont= 

staan van tegniese kolleges. Die Spoorwee het aandklasse vir vakleerlinge begin 

te Soutrivier in 1890, Uitenhage in 1895 en in Oos-Londen in 1902. Die De Beers= 

groep het hom beywer vir die opleiding van myningenieurs te Kimberley. In 1894 

I) MALHER.BE, E.G. Education in South Africa, val. II, 1923-7[), pp.166-167. 
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bet die kaapse Regering ingestem om hierdie opleiding in drie fases te voorsien: 

tydens die eerste twee jaar sou die opleiding aan die Suid-Afrikaanse Kollege te 

Kaapstad of enige ander bevoegde kollege verskaf word; gedurende die derde jaar 

bet die studente tegniese onderrig ontvang te Kimberley; terwyl daar in die vier~ 

de jaar praktiese ervaring in Johannesburg opgedoen. is. In 1903 is die Kimberleyse 

opleiding egter ook na Johannesburg oorgeplaas. 

In 1905 bet Kaapstad se Kamer van Koophandel aandklasse in bandelsvakke georgani= 

seer. In 1908 bet die Skoolraad in samewerking met die Suid-Afrikaanse Kollege 

aandklasse begin vir volwassenes wat reeds in 'n beroep gestaan bet. Die onder~ 

rig was onder andere in Boukonstruksie, Elektriese Ingenieurswerk, Wiskunde en 

Loodgietery. 2) Hierdie klasse is gedurende wintermaande deur professore van die 

Suid-Afrikaanse Kollege waargeneem maar die enigste vergoeding wat die dosente 

gekry bet was die klasgelde wat studente betaal bet. Hierdie tegniese klasse bet 

so veeleisend geword dat die Skoolraad in 1909 die klasse algeheel moes oorneem. 

'n Adviserende Komitee vir Tegniese Onderrig is benoem en op bulle aanbeveling is 

die Soutrivier aandklasse ook deur die Skoolraad oorgeneem. Vanaf 1910 bet die 

Provinsiale Onderwysdepartement 'n toelaag ten opsigte van salarisse aan die do= 

sente betaal. Die eerste voltydse hoof is in 1914 vir hierdie klasse aangestel. 

Die klasse bet die verantwoordelikheid van die Skoolraad gebly tot 1917 toe daar 

'n spesiale Raad vir die nuwe Tegniese Kollege benoem is. 

bie bouperseel vir die nuwe geboue is deur die Skoolraad geskenk asook 'n jaar~ 

likse toelaag van R2 000. Hierdie skenking is aangevul met R80 000 van die Pro~ 

vinsiale Raad. Dit was egter vir die Provinsiale Administrasie 'n finansiele las 

wat bulle nie kon bybou nie, want om die nuwe geboue te voltooi en toe te rus 

bet baie geld geverg. Dit was ook die groot rede waarom bierdie instelling later 

deur die Unie-Qnderwysdepartement oorgeneem is, waardeur die kollege vanaf 

I Oktober 1922 ingevolge Wet no. 5 van 1922 tot 'n instelling vir boer onderwys 

verklaar is. 3) In die Kaapprovinsie is die ontstaan van die Kaapse Kollege vir 

GTO dus nou verbonde met die Suid-Afrikaanse Kollege, die latere Universiteit 

van Kaapstad; die tegniese kollege bet uit die universiteit ontwikkel. Wat ook 

noemenswaardig is, is dat die eerste ingenieurs wat tussen 1895 en 1898 in Suid

Afrika opgelei is bulle kwalifikasies verwerf bet deur die gesamentlike oplei= 

dingsfunksie van die Suid-Afrikaanse Kollege en die Kimberleyse Mynskoo1. 4) 

2) LIEBENBERG, J.J. Beroepsonderwys in Suid-Afrika, WePk, no. 45, September 1943, 
p.17. 

3) Ibid., p.21 en SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 5 van 1922, Afd. II. 
4) VAN ZYL, A.J. Optimum use of manpoliler, p.41. 
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Die tegniese klasse teii&berley was ook die eerste amptelik georganiseerde teg• 

niese klasse in Suid-Afrika wat 'n regeringsubsidie ontvang het. Dit was ook 

bier dat ene Gardner Williams op die voorstel van prof. J.G. Lawn, die grondslag 

van 'n puik opleidingstelsel vir vakleerlinge gele bet; die eerste verpligte vak• 

leerlingopleiding is ooe bier ingestel. 5) 

Die Spoorwee bet in 1905 OOK die voortsettingsklasse in Uitenhage en Oos-Londen, 

onder bulle beheer gehad; vakleerlinge is in hierdie klasse deur vakmanne opge= 

lei. Die klasse in Uitenhage was verbonde aan die plaaslike ambagskool; die Oos

Londenklasse, daarenteeR. was met die oorname van beroepsopleiding in 1925 deur 

die Unie-Regering oorgeneem as 'n tegniese kollege met 146 aandstudente. 6) 

In 1913 was daar in Port Elizabeth tegniese kursusse deur middel van aandklasse 

vir werkende stadsjongmense begin. Hierdie aandklasse was in die lewe geroep 

deur belangbebbende besighede, en het die kern gevorm vir die oprigting van die 

latere tegniese kollege. In 1924 was daar 425 studente waarvan slegs 35 vol= 

tydse studente was. Mulder is van mening dat in die drie groot kusstede, naam• 

li~ Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen met bulle geweldige hinterland, be= 

roepsopleiding maar op skamele voet was. 
7) 

2. l. 3 llatal 

Die eerste t~gniese onderrig deur middel van aandklasse in Suid-Afrika is in 

1884 in Durban vir vakleerlinge van die spoorwegwerkwinkels ingestel. Onderrig 

is gegee in Wiskunde, Masjientekene en Boukonstruksie. 'n Onderkomitee van die 

spoorweginstituut het bierdie klasse georganiseer tot in 1907 waarna die klasse 

oorgeneem is deur die Durbanse Tegniese Instituut. 

In 1905 is die Natalse Tegniese Onderwyskommissie benoem vir die ondersoek na 

die voorsiening van hoer- en tegniese onderwys. In hierdie Kommissie bet 'n 

meningsverskil ontstaan tussen die Superintendent van Onderwys en die lede van 

die Kommissie. Die lede is beinvloed eerstens deur 'n memorandum in verband 

~t die organisasie van beroepsopleiding, opgestel deur prof. Hele-Sbaw, Hoof 

van die Transvaalse Tegniese Instituut; tweedens as gevolg van meningwissellings 

.5) ORR. J. Technical education and training, p.46. 
6) MULDER, P.W.A. Die ontb>ikkeling en beheer van tegniese en beroepsorukrwys 

onder provinsiale bestuur in Suid-Afrika van 1910 tot 1924, p.237. 
7) Ibid., pp.98-102, 237. 
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in Johannesburg tussen lede van Natal, Oranje-Vrystaat, die Tegniese Onderwys= 

kommissie van Natal en die Transvaalse Instituut. Mudie, die SO, het die laaste 

byeenkomste van die Kommissie nie bygewoon nie en 'n een-man minderheidsverslag 

ingedien. 

In die algemeen is egter saamgestem dat onmiddellike regeringsoptrede nodig was 

vir die voorsiening van: .. hoer onderwys in wetenskap-, professionele- en literere vakke; 

• die tegniese opleiding van persone wat meganiese loopbane volg of wil volg. 

Verder was daar algemene eenstemmigheid dat 'n universiteitskollege in Natal 

benodig sou word om in hierdie behoeftes te voorsien. Die Kommissie het besluit 

dat beide Pietermaritzburg en Durban gelyke voordeel moes kry uit die universi= 

teitskollege. In die meerderheidsverslag is dit voor oe gestel dat die funksies 

van 'n universiteit moes wees: 'n tegniese instituut, 'n onderwyskollege asook 
• . k b' d B) n korrespondenslekollege ge om 1neer • 

Die aanbevelings van die Tegniese Onderwyskommissie het in 1907 'n werklikheid 

geword met die stigting van die Universiteitskollege te Pietermaritzburg en die 

Tegniese lnstituut in Durban. 9) 

In Natal was daar 'n ietwat verskillende ontwikkeling as in die Kaap. Die insti= 

tuut en die universiteitskollege het in die begin saam ontwikkel; in 1915 het die 

tegniese instituut se naam verander na Durban Tegniese Kollege en teen 1920 het 

ingenieurs- en handelsonderrig ontwikkel tot universiteitstandaard. Die kollege 

was in hierdie stadium die mees gevorderde in die land maar die kursusse wat tot 

universiteitspeil ontwikkel het, is in 1928 na die Natalse Universiteit oorge= 
plaas. lO) 

Byna gelyktydig met die ontwikkeling van die Durbanse Tegniese Instituut, is ook 

die van die uiteindelike Pietermaritzburgse Tegniese lnstituut. James Humphris, 

besigheidsbestuurder van die Durbanse Besigheidskollege, het in 1905 aan die Na= 

talse Tegniese Onderwyskommissie te kenne gegee dat reelings alreeds getref is 

om 'n Besigheidskollege, soortgelyk as die in Durban, in Pietermaritzburg te begin. 

Die doel was om studente met die nodige kennis toe te rus vir 'n besigheidsloopbaan. 

8} REES, w. The Natat Teahniaal College 1907-1957, pp. 6-7, 46. 
9} LIEBENBERG, op. ait., Werk, no. 46, Desember 1943, p.24. 

10) REES, op. cit., p.41. 
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Die vakke tydens die ontstaan van die kollege was Rekeningkunde, Besigheids~ 

briewe, Handelsreg, Shorthand, Tik en Kantoorroetine. In 1909 het mnr. Ross, 

Algemene Bestuurder van die Natalse Staatspoorwee, sy steun verleen aan die idee 

om aan dieselfde instellings, Ingenieurswese en Bouvakke vir vakleerlinge van 

die Spoorwee aan te bied.ll) 

Die Pietermaritzburgse Besigheidskollege was deur die Natalse Regering gesubsi= 

dieer. In 1910 is 'n owerheidsaanbod van RSOO vir die kollege gemaak, wat aan= 

vaar is. Dit word vermeld dat die aandeelbouers swaar verliese gely bet maar dat 

dit bulle nie ontstel het nie omdat die idee nooit was om geld te maak nie maar 

om die kollege te steun tot voordeel van die gemeenskap. Met die oorname bet 

die naam verander en dit was terselfdertyd die ontstaan van die Pietermaritz= 

burgse Tegniese Instituut. 12) 

Die nuwe instituut het na vertoe 'n R40 000 toekenning van die Unie-Regering 

ontvang, geld wat oorspronklik deur die Natalse Regering toegestaan was vir 'n 

klerefabriek wat, na Uniewording, nie meer opgerig sou word nie. 'n Bouper= 

seel van 4 akker was deur die Korporasie 13 ) geskenk asook 'n jaarlikse toeken= 

ning van R100. 14) 

In 1916 het die Raad van die Natalse Universiteitskollege ingestem dat bulle 

ingenieurstudente praktiese opleiding ondergaan in die Instituut se werkswin= 

kels, waardeur groter erkenning aan die werk by die kollege verleen is. 

Die vooruitgang van beroepsopleiding in Natal was groot maar dit het 'n ern= 

stige terugslag gekry in 1918 as gevolg van verlies aan personeel_na die oor= 

logsfront en die groot griepepidemie. Die gevolg was dat klasse vir 'n paar 

maande gestaak moes word. Beroepsopleiding het na die terugslae weer sy ont= 

wikkelingsgang voortgesit, sodanig dat die nuwe Pietermaritzburgse kompleks wat 

in Februarie 1921 geopen was, toe reeds te klein was. 

Op 27 April 1921 is daar op 'n Raadsvergadering besluit om die naam Tegniese 

Instituut te verander na Tegniese Kollege. Die ou naam bet blykbaar nog voort= 

bestaan en dieselfde besluit tot naamsverandering is weer op 26 November 1924 
15) 

geneem. 

II) McCLELLAND, R., AXELSON, C .E. & ESTERHUIZEN, T .H.J. The Pietetma:Pitabw.>g 
Technical College, 1910-1960, pp.7, 10. 

12) Ibid., pp.J0-11. 
13) Die Stadsraad word so genoem in Durban. 
14) McCLELLAND, et. al., op. cit., p.24. 
15) Ibid., pp. 35-38, 46. 
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Alhoewel beide die Durbanse- en Pietermaritzburgse Tegniese Kollegs ongeveer diec 

selfde soort opleiding aangebied het, behalwe dat die klasse in Durban baie gro= 

ter was as in Pietermaritzburg, was Durban ingevolge afdeling II van Wet no. 5 

van 1922, vanaf 1922 deur die Unie-Regering as 'n staatsgesubsidieerde instel= 

ling vir hoer onderwys oorgeneem. Die Pietermaritzburgse Tegniese Kollege het 

saam met alle beroepsopleiding op April 1925 'n staatsinstelling onder die UOD 

geword en was nie geklassifiseer as 'n instelling vir hoer onderwys nie. 

2.1 .4 Oranje-Vrystaa~ 

In die Oranje-Vrystaat was dit ook die Spoorwee wat eerste was om met tegniese 

onderrig vir sy vakleerlinge te begin. In 1902 het Sir Thomas Price, die Alge= 

mene Bestuurder van die Suid-Afrikaanse Spoorwee, in die sentra waar spoorweg= 

k . k 1 . k . 1 16) wer Wln e s was, tegn1ese ursusse 1ngeste . 

In Augustus 1905 is 'n Tegniese Onderwyskommissie benoem om die behoefte aan 

tegniese onderwys te ondersoek, en hulle het op uitnodiging van die Natalse 

Kommissie ook afgevaardigdes na die konferensie in Johannesburg gestuur. 17 ) 

In 1906 is A. Peacock van 'n tegniese instituut in Engeland aangestel as hoof 

van die Brebnerskool in Bloemfontein met spesifieke opdrag om tegniese onder= 

rig in Bloemfontein te organiseer. 

Op 'n konferensie waar die Direkteur van Onderwys en die Algemene Bestuurder 

van die Spoorwee teenwoordig was, is daar ooreengekom dat die aandklasse van 

die spoorwegwerkwinkels in die toekoms deur die Onderwysdepartement behartig 

sou word. Die Spoorwee sou jaarliks 'n vaste bedrag van R200 skenk en die 

Bloemfonteinse Stadsraad sou R250 per jaar hydra; die res moes van klasgelde 

verhaal word. In 1907 is kursuss~ soos aangebied deur die Spoorweginstituut en 

die Brebnerskool, gereorganiseer. Alle tegniese vakke sou hierna deur eersge= 

noemde aangebied word en die res deur laasgenoemde. 18) 

In 1910 is 'n Politegniese Kolleg~ wat in Julie 1912 geopen wa~ in die voor= 

uitsig gestel. Die doel van hierdie instelling was om tegniese opleiding in 

16) LIESENBERG, op. cit., Werk, no. 50, Desember 1944, p.36 •. 
17) Ibid., Werk, no. 52, Junie 1945, pp.33-34. 
18) Ibid., p.35. 
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Bloemfontein en die omgewing te behartig. Die Provinsiale Administrasie het die 

kollege goedgekeur en R20 000 bevillig vir die kollegekompleks. Die Politeg= 

niese Kollege bet later die Tegniese Kollege van Bloemfontein geword. 19) 

Dit is egter opvallend dat beroepsopleiding in die Oranje-Vrystaat veral gekon= 

sentreer bet op handelsvakke en handvaardigheidsvakke soos byvoorbeeld Spin, 

Weef, Huishoudkunde, Was-en-Stryk en Saaldverk. Mulder is van mening dat werk= 

like ambagsonderwys "vaarin die aspirant bedrewe verker sy ambag beoefen met 'n 

verstand vat skep, 'n oog vat sien en 'n hand wat doen, is in die OVS-skole bloed= 

weinig gesien. Geen wonder dan ook dat die OVS in 192~ die enigste provinsie was 

wat oor geen tegniese kollege beskik bet nie. ,.ZO) Hierdie gebrek aan 'n tegniese 

kollege in Bloemfontein kan moontlik daaraan toegeskryf word dat daar min nywer

hede in die Oranje-Vrystaat bestaan het. Die meeste nywerhede is na die Witwa= 

tersrand-gebied gelok met sy goudmyne en vandaar sy groot potensiaal op nywer= 

heidsgebied. 

2.1.5 TransvaaL 

Die stelsel van aandklasse te Kimberley en die eksaminering daarvan is in 1898 

deur proff. J.G. Lawn en J. Orr ingestel; albei het ook opgetree as eksaminatore 

soos gereel deur Sir Thomas Muir, die SGO in die Kaap. In 1903 is die Suid-Afri= 

kaanse Mynskool vanaf Kimberley oorgeplaas na Johannesburg se nuut gestigte Trans= 

vaalse Tegniese Instituut. 21 ) Die Transvaalse Tegniese Instituut was alreeds ter 

sprake toe die Witvatersrandse Onderwysraad se statute op 24 Desember 1895 goed= 

~ekeur is. Aan die Onderwysraad is volmag verleen om 'n mynskool of tegniese 

5kool te subsidieer en aandklasse te stig. 22> 

Jp 5 Julie 1902 bet die Direkteur van Onderwys vir Transvaal en Oranje-Vrystaat 

'n brief ger~tiL~n_<!ie '1!-:~svaalse Onderwy~::_~~~--~rin~d_i.e_ Raad_~~e sameverking 
gevra is om 'n komitee saam te stel vat tegniese onderwys moes ondersoek. Hier= 

die komitee is saamge~~;~--en b~lle h~tdi~---;tigting van--r~-t-egniese instituut in 

Johannesburg-omgewing voorgestel vaarin alle vertakkinge van ingenieurswese aan= 

gebied kon word. Johannesburg is as die geskikste plek beskou omdat meganiese-, 

19) MULDER, op. cit., p.281. 
20) Ibid., pp.268-284. 
21) ORR, op. cit., p.50. 
22) LIEBENBERG, op. cit., MePk, no. 59, Maart 1947, p.21. 
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myn-, hidrouliese-, elektriese- en chemiese-ingenieurswese daar 'n hoe graad 

van ontwikkeling bereik het. ~sjinerie en toerusting wat gebruik is in die 

mynwese was ook van die beste en modernste en al hierdie aspekte kon uit 'n 

opleidingsoogpunt net voordeel inoou. 

In Januarie 1903 het die Luitenant-Goewerneur 'n Kommissie benoem om die moont= 

like stigting van 'n tegniese instelling vir hoer onderwys, as 'n selfstandige 

afdeling van 'n universiteit in Johannesburg, te ondersoek. Hierdie Kommissie 

het egter met die voorstel gekom dat, met die stigting van 'n tegniese instel= 

ling, die uiteindeZike totstandk~ing van 'n universiteit in die oog gehou moes 

word. In Januarie 1903 is die Luitenant-Goewerneur deur wetgewing die mag ver= 

leen om tegniese-, landbou- en ~ynbouskole te stig en te onderhou; so is die 

Transvaalse Tegniese Instituut gestig en geplaas onder die beheer van die 

"Council of the Transvaal Technical Institutes" wat die geld, beskikbaar vir 

tegniese onderwys, na goeddunke kon gebruik. 23) Hierdie nuwe tegniese instel= 

ling het geleidelik uitgebrei tot die grootste van sy soort in die land; prof. 

J. Orr wat die eerste hoof was, kan tereg beskou word as die vader van tegniese 

onderwys in Suid-Afrika. 24 ) 

Toe die Suid-Afrikaanse Mynskool in 1903 na Johannesburg oorgeplaas is, het die 

Transvaalse Tegniese Instituut wat die aandklasse georganiseer het, die reeds 

bestaande kursusse te Pretoria, wat georganiseer was deur die Witwatersrandse 

Onderwysraad, in Oktober 1903 oorgeneem. 25) 

Baie interessante verwikkelinge het nou redelik kort na mekaar gevolg: In 1906 

is die Transvaalse Tegniese Instituut se naam verander na "The Transvaal Uni" 

versi ty College." In 1908 neem hierdie kollege ook die klasse vir kttns- en we• 

tenskapsvakke oor wat toe in Pretoria gevestig is. 26) In die tussentyd het die 

pionierspogings vir die stigting van 'n instelling vir tegniese onderwys geein= 

dig met die stigting van die "Pretoria Polytechnic" 27) waar die genoemde kuns

en wetenskapsvakke aangebied is. Hierdie Pretoriase kollege se naam het in 1910 

verander na "Transvaal University College" terwyl die Johannesburgse kollege se 

naam weer verander het na "South African School of Mines and Technology." 

23) Ibid., pp. 21-22. 
24) MALHERBE, op. cit., pp.l68-169. 
25) LIEBENBERG, op. cit., WePk~ no. 57 September 1946, p.l6. 
26) Ibid., Werk, no. 59, Maart 1947, p.23. Dit word nie genoem wat die kuns

en wetenskapsvakke alles behels bet nie, behalwe dat dit gevorderde werk 
was, wat later onder die Universiteit van Suid-Afrika in&e,l&kel is. 

27) VAN ZYL, op. cit., p.41. 
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Laasgenoemde kollege is toe beperk tot die afdelings vir Natuurwetenskap en 

Tegnologie. Die afdelings Kuns en Wetenskap is in 1916 geherorganiseer en is 

later as konstituerende Kollege by die nuwe Universiteit van Suid-Afrika inge= 

skakel. ZB) 

In 1920 is die Johannesburgse kollege se naam weer eens verander. Vanaf 

I Maart 1922 het dit bekend gestaan as die Universiteit van die Witwatersrand. 

Die voortsettingsklasse is gedurende die hele tydperk steeds waargeneem. 29 ) 

Die Hoer Onderwyswet van 1923 het aan plaaslike komi tees die volmag verleen om 

voortsettingsklasse te organiseer. Die Universiteit van die Witwatersrand het 

gevolglik in dieselfde jaar 'n Tegniese Onderwysraad saamgestel. Die doel was 

om voortsettingsklasse in Johannesburg te administreer maar ook om die organi= 

sasie en beheer van hierdie kursusse van die universiteit oor te neem. Die Raad 

het toe alle aandklassevir beroepsopleiding wat nie op 'n universiteitsgraad 

of -diploma uitgeloop het nie, en wat handelsvakke en algemene voortsettings= 

klasse ingesluit het, oorgeneem. Aan die einde van 1924 is met die Transvaalse 

Onderwysdepartementooreengekom om alle voortsettingsklasse, wat deur die Depar= 

tement behartig is, asook die voortsettingsklasse aan die Oos-Randse en Johan= 

nesburgse ambagskole aan die Tegniese Onderwysraad oor te dra. 

Op 25 Februarie het die Tegniese Onderwysraad die Minister versoek om vanaf 

I April 1925 'n nuwe instelling te stig, om genoemde Raad se aktiwiteite oor te 

neem. In die Staatskoerant van IS Maart 1925 is aangekondig dat hierdie voor= 

gestelde instituut ooreenkomstig die Hoer Onderwyswet van 1923 verklaar word tot 'n 

instelling vir boer onderwys. Hierdie nuwe instelling het die Tegniese Onder= 

wysraad vervang en sy bevoegdhede oorgeneem en die amptelike naam van die instel= 

ling was hierna die Witwatersrandse Tegniese Instituut. 30) 

Dit is weer eens interessant om te let op die groei van die universiteit en die 

tegniese kollege: 

* Die Kommissie wat in 1903 die stigting van 'n tegniese instelling aanbe= 

veel het, beveel verder aan dat die uiteindeZike totstandkoming van 'n 

universiteit in die oog gehou moes word. 

28) LIEBENBERG, op. ait., Wepk, no. 59, Maart 1947, p.23. 
29) Loa. ait. 
30) Loa. ait. 
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* 

* 

Die Transvaalse Tegniese Instituut kom toe tot stand, maar nie as 'n uni= 

versiteit nie, omdat dit vir later beoog was. 

In 1906 verander die naam, en weer in 1910, maar is steeds tegnies van aard. 

In 1920 word dit die Universiteit van die Witwatersrand. 

Die universiteit benoem 'n Tegniese Onderwysraad wat alle klasse oorneem 

wat nie uitgeloop het op 'n universiteitsgraad of -diploma nie. 

Op I April 1925 word die funksies van hierdie Raad oorgeneem deur die voor= 

gestelde Witwatersrandse Tegniese Instituut wat ooreenkomstig die Hoer On= 

derwyswet van 1923 verklaar word tot 'n instelling vir hoer onderwys. 

Andersyds was daar ook in 1916 in Pretoria die noue verbondenheid tussen 

die Pretoriase Tegniese Kollege en die Universiteit van Suid-Afrika. 

2.1 .6 3ydraes van ander instansies tc~ i{; ~roee sukses van tegniese koZZeges 

Te~~l daar deur elke provinsie 'n bydrae gamaak is tot die vestiging van teg= 

niese kolleges, kan dit ook nie nagelaat word om ten minste twee verdere instan= 

sies te meld nie. Die groot bydrae van die kerke word nie spesifiek hier genoem 

nie, omdat hulle bydrae beperk was tot die vestiging van beroepsopleiding in die 

a1gcmeen en nie vir tegniese kolleges in die besonder nie. 

2. i .6.1 ~:e Spoorwee 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die Spoorwee in elke provinsie 'n besondere 

ro~ gespeel het om aandklasse en voortsettingsklasse vir hulle personeel te reel 

en dit is juis hierdie klasse wat die hoekstene van die latere tegniese kolleges 

geword het. 

Aandklasse het egter nie altyd 'n entoesiastiese toeloop van studente gehad nie. 

So by;-oorbeeld was aandklasse in Transvaal in 1904 alreeds aangebied op die Oos

Rand, Germiston, Roodepoort en Krugersdorp en vanaf 1905 ook in Potchefstroom; die 

eersgenoemde twee sentrums moes egter in 1905 gesluit word omdat die belangstel= 

ling gekwyn het en in die ander sentrums was sake ook nie bevredigend nie. 31 ) 

Bywoning van die klasse was op 'n vrywillige basis. 

Gedurende die tydperk onder bespreking was Sir Thomas Price die Algemene Bestuur= 

der van die Sentrale Suid-Afrikaanse Spoorwee, wat in hierdie hoedanigheid baie 

gedoen het om die vroee sukses van tegniese onderwys te verseker. Prof. J. Orr 

31) ORR, op. ait., p.48. 
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het Sir Thomas Price se belangstelling gewek vir hierdie saak en Sir Thomas het 

hom entoesiasties beywer om studente van sy organisasie aan te moedig om tegniese 

klasse by te woon. In 1905 het hy byvoorbeeld 'n skild geskenk vir spanpresta= 

sie ter waarde van Rl2o32) waarvoor daar tans nog op 'n landswye basis meegeding 

word. Aanmoediging is verder ook gegee deur middel van hoer salarisse vir beter 

kwalifikasies en deur studente se aandag pertinent te vestig op die Spoorwee se 

hoer verwagtinge van sy werknemers. Die volgende paragraaf uit 'n personeelken• 

nisgewing in 1908 is tiperend: 

"It is earnestly hoped that they will now avail themselves of the means that offer 

to become educationally fitted, as well as take advantage of the classes to be• 

come proficient in technical ~ubjects. If they do not do so, it is hoped that 

they will realise it is better for themselves and for the railway service for 

them to seek other employment and so afford others, educationally fitted, an 
33) 

opportunity to take their place." 

2.1.6.2 Die TransvaaZse Kamer van MYnwese 

Die mynwese het ook 'n belangrike rol in die vestiging van tegniese onderwys ge= 

speel. Na die ontdekking van diamante in Kimberley is die eerste ingenieurs 

deur die Suid-Afrikaanse Kollege en later die Universiteit van Kaapstad, in sa• 

mewerking met die Kimberleyse Mynskool en die Witwatersrandse goudmyne opgelei. 

Na die oorplasing van die Kimberleyse gedeelte na Johannesburg was dit hoofsaak= 

lik, wat die mynbedryf betre~die Transvaalse Kamer van Mynwese wat 'n leidende 

rol vervul het. 

Orr noem dat, as gevolg van sy ondervinding in Kimberley, hy 'n voorstander is 

vir die idee van verpligte tegniese opleiding. Dit was vir hom 'n blye dag toe 

die Transvaalse Kamer van Mynwese in 1905 leerlingkontrakte vir vakleerlinge 

ingestel het. Een klousule van hierdie kontrak het gelees: 

"An apprentice employed under indenture shall attend such educational classes 

as he may be directed by the Manager for the purpose of receiving technical in= 

struction in his trade, and he shall, during the first three years of his appren= 

ticeship, be allowed by the Manager not less than four hours a week in his work= 

ing hours to attend such class or classes."34 ) 

Die mynbestuur het egter verder gegaan as bogenoemde klousule en aan vakleerlinge 

32) Loa. ait. 
33) ORR, op. cit., p.49. 
34) Ibid;, p.48. 
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vir die hele leertydperk 'n middag per week afgestaan; en aan die wat gereeld 

hulle klasse bygewoon het, het die mynbestuur ook die klasgelde terugbetaal. 

Hierdie stelsel het ook die grondslag gele van die Vakleerlingwet van 1922 om= 

dat die hele stelsel byna netso in die wet vervat is en daarna vir alle 

vakleerlinge regdeur die land gegeld het. 35) 

2.1.7 Finansiele implikasies 

Tegniese kolleges het in Suid-Afrika tot stand gekom met die primere doel om in 

die industriele en kommersiele aanvraag na tegniei en beroepsbekwame werkers 

te voorsien. As gevolg van die feit dat die spoorwee, die mynwese en die handel~ 

sektor in die begin die finansiele las vir hierdie instellings self geabsorbeer 

het, was die verwagting dat hierdie instellings, na oorname deur die UOD, nog 

finansiele hulp van die nywerheidsektor sou kry. Van die verwagte hulp het wei= 

nig tereg gekom. Aangesien hierdie soort onderwys, met sy besondere behoeftes, 

baie duurder is as die gewone onderwys, het die provinsiale owerhede die las te 

swaar gevind. Van hierdie probleme word gereeld melding gemaak in die jaarver= 

slae van die Sekretaris van Onderwys van die UOD; melding word gemaak van die 

tekort aan fondse en die stremmende uitwerking op die vooruitgang van die kol= 

leges. 

Terwyl die tegniese kolleges onder die provinsiale owerhede geressorteer het, 

het elke provinsie 'n sekere bedrag per jaar aan die kolleges toegestaan. Vanaf 

1923, toe die eerste kolleges onder die beheer van die UOD gekom het, het 'n 

vaste basis van subsidiering in werking getree, naamlik: 

R3,00 vir elke RI,OO op die eerste R20 000 wat uit klasgelde verkry was; 

R2,00 vir elke RI,OO op die volgende RIO 000 verkry deur klasgelde; 

RI,OO vir elke RI,OO op die saldo. 36) 

Die klasgelde wat gehef wa~het in die verskillende provinsies verskil maar oor 

die presiese bedrae bestaan daar onsekerheid.37) Orr38) meld byvoorbeeld dat 

klasgelde in Johannesburg R20,00 per leerling per jaar was, teenoor die werklike 

koste van R63,20. Orr was nie 'n voorstander van gratis onderwys aan nie-skoola 

pligtige studente nie. Volgens hom was die ouers heeltemal gewillig om vir goeie 

35) Loe. cit. 
36) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Gnderwys. Jaarvers~, 1924, p.6. 
37) STEYN, H.J. Tegniese onde~s op se~re skoo~vlak vir B~kes in 

Suid-Afrika tot 1974, p.226. 
38) ORR, op. ait., pp.40,42. 
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opleiding te betaal, en hy meen beroepsopleiding het selfs hierdeur gebaat, in 

so 'n mate dat sommige leerlinge weggewys moes word. Hy merk ook op dat alle on= 

derwys 'n gewaardeerde besitting moet wees en nie goedkoop gemaak moet word deur 

dit kosteloos na die skoolplig-leeftyd aan te bied nie. Dit laat die gedagte ont• 

staan of die stigma van armlastigheid, wat aan beroepsopleiding gekoppel was, nie 

moontlik meer skade "as goed gedoen het nie. 

2.2 TEGNIESE KOLLEGES AS INTEGRALE DEEL VAN DIE SAMELEWING 1925 TOT 1967 

2.2.1 Inleiding 

Die Unie-Dnderwysdepartement het in 1914 reeds besef dat iets daadwerkliks ge• 

doen moes word om beroepsopleiding op 'n goeie en eenvormige grondslag te plaas. 

Om dit te bewerkstellig bet die UOD 'n organiseerder aangestel wat verslag moes 

doen aan die Nasionale Raad van Advies. Hierdie Raad was in 1913 deur die Minis• 

ter van Onderwys benoem met die opdrag om hom en die provinsiale administrateurs 

te adviseer oor alle sake wat in verband gestaan bet met tegniese-, industriele 

en handelsonderwys. Die Raad het bestaan uit nege lede en bulle funksies was 

uitsluitlik adviserend van"aard. 39) 

In 1919 is daar ook 'n inspekteur vir hierdie onderwys aangestel. Die tegniese 

onderwysorganiseerder bet ook reeds 'n omvattende stel kursusse vir tegniese- en 

voortsettingsonderwys opgestel; eksamens is in hierdie kursusse afgeneem en ser• 

tifikate toegeken. Die Hofmeyerkommissie se verslag meld dat dit die bestaan 

van 'n tegniese onderwysstelsel bewys het. 40) 

Die Durbanse Tegniese Kollege is op I April 1922 en die Raapse Tegniese Kollege 

op I Oktober 1922, ingevolge Wet no. 5 van 1922, oorgeneem as instellings vir 

hoer onderwys. Met die oorname van die ander beroepsopleidinginstellings, in• 

sluitende tegniese kolleges, deur die UOD, was dit net aanvullend tot die 1922 

oorname. 

39) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Dnderwys. ROnferensie oor tegniese 
ondePWYB• 1913 (UG21, 1913), pp.5-6 

40) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwys. TWeede papport van die 
~ssie op die AdministFaSie van ondePWyB (UGI9, 1924), par. 180. 
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2.2.2 Die omvang van tegn.iese koZZeges dir>ek na oorname 

Teen 1925 was die volgende tegniese kolleges onder beheer van die UOD: 

Kaapstadse Tegniese Kollege; Durbanse Tegniese Kollege; 

·oos-Londense Tegniese Kollege; Pietermaritzburgse Tegniese Kollege; 

Port Elizabethse Tegniese Kollege (die Raad het ook twee dagskole beheer); 

Pretoriase Tegniese Kollege en die in Johannesburg - bekend as die Witwa= 

tersrandse Tegniese Instituut (die Raad het ook vyf dagskole beheer). 41 ) 

Die bestuursplanne vir die tegniese kolleges te Oos-Londen, Port Elizabeth en 

die Witwatersrand is vir die eerste keer in 1925 goedgekeur. Daar is beoog dat 

laasgenoemde kollege uiteindelik uit 'n sentrale kollege met verskillende takke, 

tesame met ses dagskole vir vakopleiding, sou bestaan. Soortgelyke bestuurs= 

reelings en rade is ook in die eerste helfte van 1926 vir die Pretoriase en 

Pietermaritzburgse tegniese kolleges ingestel. 42 ) 

Behalwe die tegniese kolleges is sestien deeltydse tegniese skole ook deur die 

UOO oorgeneem, naamlik: 

Raap~and: Grahamstad, Kimberley, King William's Town, Paarl, Queenstown en 

Uitenhage. 

Oranje-Vrystact: Bloemfontein. 

Transvaa~: Bloemhof, Buurmansdrift, Christiana, Langlaagte, Messina, 

Middelburg, Potchefstroom, Vereeniging en Witbank. 

Hierdie deeltydse sentrums is wel nie ewe belangrik vir die ontwikkeling van 

tegniese kolleges nie. Daar is egter by die sentrums voortsettingsklasse aan= 

gebied; by sommige van die sentrums was sogenaamde vakleerlingskole. Die vak= 

leerlingskole en voortsettingsklasse het na 1967 die status van tegniese kol= 

leges verkry. 

Die belangrikheid van voortsettingsklasse moet deurgaans in gedagte gehou word 

omdat dit een van die belangrikste faktore was in die ontwikkeling van tegniese 

kolleges. Ter stawing kan genoem word dat die instellings wat deur die provin= 

sies aan die UOD oorgedra is, 'n wye verskeidenheid voortsettingsklasse inge= 

sluit het; in sommige gevalle was hulle gegroepeer onder rade van tegniese 

41) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. JaarversU7g, 1925, p.48. 
42) :;bid., pp.2, 51. 
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kolleges en die ander was onder die beheer van plaaslike komitees. Uit gege• 

wens van die UOD43) is dit duidelik dat 'n aansienlike persentasie van die to• 

tale inskrywings in tegnicse kolleges uit voortsettingsklasse bestaan het. In 

die departementele jaarverslae maak die Sekretarisse van Onderwys van die UOD ver• 

skeie kere melding van die enorme invloed van hierdie klasse op die uitbouing 

van die tegniese kolleges se aktiwiteite. Orr44) beweer selfs dat tegniese 

kolleges uit deeltydse klasse vir vakleerlinge en werknemers uit die handels• 

wereld ontwikkel het. 

2.2.3 Groeitempo 

Met die oorname van die tcgniese kolleges is dit bekend dat besondere vinnige 

groei te bespeur was vir ~icrdie tipe onderrig. 'n Tipiese voorbeeld is die 

Kaapstadse Tegniese Kollege ~aar die totale inskrywings vermeerder het van 

573 in 1922 tot 3 240 in 1~25. 45 ) Soortgelyke vermeerdering in studentetalle 

het by alle tegniese kolleges voorgekom en dit het die groot noodsaaklikheid 

vir beroepsopleiding beklectoori. 

Die aanvraag van die nywerhede en myne vir persone wat opleiding by die kol= 

leges ondergaan het, het al groter geword. In hierdie verband het die Sekre= 

taris van Onderwys van die LOD beweer dat die snelheid waarmee die aanvraag 

die aanbod van vakonderwys ingehaal en oortref het, die gevaar van 'n vertra= 

ging in die voorsiening van die benodigde opleidingsfasiliteite beklemtoon het. 

Die snelle groei het ook beplanning van toekomstige behoeftes bemoeilik. So 

het dit in 1922 geblyk dat 'n akkommodasievoorsiening van 500 by die Kaapse 

Tegniese Kollege, vir 'n geruime tyd voldoende sou wees, maar in 1925 moes aan= 

sienlike uitbreidings aan dia hoofgebou beplan word om in die onmiddellike be= 

hoeftes te voorsien. 46 ) 

Dieselfde toedrag van sake ~as ook kenmerkend van die tegniese kolleges te 

Durban, Port Elizabeth en ~itwatersrand; dit nieteenstaande die feit dat vol= 

gens 'n ruim skatting daar in daardie stadium slegs 25 tot 40 persent van die 

43) Ibid., pp. 2-3. 
44) ORR, op. cit., p.53. 
45) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarvera~, 1925, 

p.29. 
46) Ibid., p.51. 
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totale aantal vakleerlinge enige soort van onderrig ontvang het. 47) Andersyds 

bet bierdie lae bywoningsyfer weer 'n groot groeipotensiaal voorspel. 

Sedert 1925 was daar 'n geleidelike uitbreiding in die aantal tegniese kol= 

leges. Die volgende kan genoem word: 

* In 1929 het UOD die klasse corgeneem van die Bloemfonteinse Tegniese en 

Handelsklassekomitee; twee departemente het hier bestaan, naamlik 'n teg= 

niese- en 'n handelsdepartement. 48) 

* 

* 

In 1944 word die Noord-Kaapiandse Tegniese Kollege in Kimberley gevestig; 

bierdie kollege was tot op daardie stadium bekend as die Griekwaland-Wes 

Tegniese Instituut. 49) 

Nuwe voortsettingsklasse het jaarliks bygekom maar baie van bulle het weer 

kort na totstandkoming gesluit. Daar moet egter in gedagte gehou word dat 

in alle gevalle tegniese kclleges ontwikkel het uit deeltydse klasse vir 

vakleerlinge en werknemers uit die handelsektor. Die groat tegniese kol= 

leges het ook deur die jare nuwc takke van die kolleges gestig wat weer 

in volwaardige tegniese kolleges ontwikkel het. 

Teen 1947 het die volgende kclleges en kollege-takke bestaan: 50) 

+ Kaapstadse Tegniese Kollege met takke te: Roelandstraat, Stellenboscb 

en Worcester. 

+ Vrystaatse Tegniese Kollege met 'n tak te Kroonstad. 

+ Witwatersrandse Tegniese Ko~lege met takke te: Germiston, Randfontein, 

Boksburg, Benoni, Springs, Brakpan, Nigel, Roodepoort, Krugersdorp, 

Venterspos, Vereeniging, ~itbank en Vanderbijlpark (begin in 1948). 

+ Natalse Tegniese Kollege. 

+ Port Elizabethse Tegniese ~ollege. 

+ Oos-Londense Tegniese Kollege. 

+ Pietermaritzburgse Tegniese Kollege. 

+ Noord-Kaaplandse Tegniese Kollege. 

+ Pretoriase Tegniese Kollege. 

+ ML Sultan Tegniese Kollege {Indiers). 

+ Buxton Opleidingskollege vir Kleuterskoolonderwyseresse. 51 ) 

47) Ibid., p.3. 
48) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarveretag, 1929, p.20. 

{ORR, op. ait., p.53 se egter dat hierdie kollege eers in 1931 deur UOD 
oorgeneem was, maar die gegewens in die Sekretaris van UOD se jaarver= 
slag word aanvaar.) 

49) Ibid., 1941-45, p.5. 
SO) Ibid., 1946-47, p.5 en ORR, op. cit., p.53. 
51) Die laasgenoemde twee kolleges bet nie betrekking op hierdie verhandeling nie. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die verslag van die De Villierskommissie oor Tegniese Onderwys bet aanbe• 

veel dat die Witwatersrandse Tegniese Kolleges verdeel moes word in vier 

afsonderlike tegniese kolleges, wat die verskillende takke van elke kol= 

lege binne doeltreffende afstand van mekaar sou bring, waardeur die orga= 

nisasie vergemaklik sou word. Hierdie verdeling sou die UOD egter 'n by= 

komende RISO 000 per jaar gekos het en gevolglik is daar besluit om die po= 

sisie vir eers onveranderd te laat. 52 ) 

In Januarie 1952 is Uitenhagese Tegniese Kollege as 'n tak van Port Eli• 

zabethse Tegniese Kollege oorgeneem. 53) 

Die takke van die groot tegniese kolleges is geleidelik ooreenkomstig die 

DOKW se beleid oorgeneem. Sommige van hierdie instellings was met die oor= 

name bekend as Hoer Tegniese en Handelskole maar vakleerlingopleiding is 

as aparte afdelings van die skole gereken. 54 ) Die groot rede waarom bier= 

die takke nie almal gelyktydig oorgeneem is nie, was omdat akkommodasiepro= 

bleme bestaan het. Daar was gepoog om die takke oor te neem, sodra die 

nuwe akkommodasie vir die besondere takke gereed was. 

Die Wysigingswet op Beroepsonderwys, 1961 (Wet no. 20 van 1961) vul die 

Wet op Beroepsonderwys, 1955 aan deur die oordrag van voortsettingsklasse 

aan die Regering moontlik te maak, met behoud van die personeel daaraan 

verbonde. 55) 

Die DOKW het die vakleerlingskole van die groot tegniese kolleges oorge= 

neem as valle Departementele instellings; die van die tegniese kolleges 

te Kaapstad, Durban en Johannesburg was in 1966 oorgeneem. Die vakleerling= 

skool van die Pretoriase Tegniese Kollege is egter nie geraak nie omdat 'n 

aparte gebou vir hierdie vakleerlingskool nog nie bestaan bet nie. 56 ) 

In Augustus 1966 is die eerste studente ingeneem by die Vaaldriehoekse 

Tegniese Kollege. 57) 

Nieteenstaande die groeitempo wat in isolasie fenomenaal voorkom, was daar tog 

rede tot kommer. Die Sekretaris van die DOKW het dan ook in 1952 sy ernstige 

52) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaarversiag, 
1951, p.ll. 

53) Ibid., p.l6. 
54) Ibid., 1957, p.3; ibid., 1958, p.2 en ibid., 1959, p.2. 
55) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 

JaarvePslag, 1961, p.3. 
56) Ibid., 1966, p.S. 
57) Ibid., p.6. Let Mel. Die Sekretaris noem in hierdie Jaarverslag hierdie 

kollege alreeds 'n KGTO maar die wetgewing vir hierdie bena• 

2.8 

ming was eers in 1967 ingedien. 
'n Duideliker beeld van die groeitempo kan verkry word deur te verwys na 
boofstuk 4 waar statistiese gegewens met betrekking tot studentegetalle 
en eks.aeninsk.rywi.nga gegee word. 



besorgdheid uitgespreek as by se dat die staq-ige uitbreiding van beroepsoplei• 

ding in Suid-Afrika sorgwekkend was, ondanks die snelle industrialisering van 

Suid-Afrika, die vinnige toename in die gebruik van tegnologiese prosesse op 

elke gebied van die nasionale lewe en die uitstekende ekonomiese geleenthede 

wat daar vir persone met beroepsopleiding bestaan. By het ook beweer dat alles 

daarop gedui het dat die tekort in tegniese personeel steeds grater sou word. 58) 

'n Ondersoek wat onderneem is deur die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maat= 

skaplike Navorsing het ook aangetoon dat die tekort aan opgeleide ambagsmanne 

op die Witwatersrand aileen, die duisend-kerf oorskry bet. Dieselfde tekort is 

ook by die myne ondervind. Die gevolg hiervan was dat werwingspanne na Europa 

gestuur is in 'n paging om die arbeidsmark aan te vut. 59) 

2.2.3.1 Er.kele faktore wat die groeitempo van tegniese koHeges befnvloed het 

2.2.3.1.1 Voortsettingsklasse 

Hier moet in gedagte gehou word dat voortsettingsklasse, soms ook genoem aand= 

klasse, deurgaans die begin was van die tegniese kolleges. Die rede waarom voort= 

settingsklasse dikwels beskou word as sinoniem met tegniese institute, is moont= 

lik as gevolg van die Sekretaris van die UOD se Jaarverslag waar hy melding gemaak 

bet van tegniese institute en kursusse wat ondersteun moes word ooreenkomstig 

artikel 20 van die Hoer Onderwyswet van 1923. By verklaar: "Bierdie sal groepe 

van klasse insluit __ (lnder lokale komitees, wat in sommige sentrums geleidelik ge= 

organiseer sal word tot skole of inrigtings; die werk sal hoofsaaklik bestaan 

uit gedeeltes van kursusse, dog moet voorsiening maak vir die opvoeding van alle 

volwasse persone, wat geen uniwersiteitsopleiding(~ia) ontvang nie. Onder die 

stede wat waarskynlik onder hierdie hoof gesteun sal word, vind 'n mens Bloe~ 

fontein, Grahamstad, Uitenhage, en 'n aantal kleiner stede in Transvaal en ander 

provinsies. n 60) 

Met die oorname van beroepsopleidiag in 1925 is die volgende voortsettingsklasse 

deur die UOD oorgeneem of begin: 

• 

58) 

59) 
60) 

Transvaal: Bloemhof, Buurmansdrift, Christiana, Messina, Potchefstroom, 

Witbank en Watervalboven. 

SUID-AFRIKA(Unie) 
verslag, 1952, 

Ibid., pp.IO, II. 
SUID-AFRIKA(Unie) 

p.35. (VgZ. ook: 

Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaar= 
p.9. 

Departe.ent van Unie-Dnderwys. JaarversZag, 1924, 
ORR, op. ait., p.S3.) 
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* Opanje-Vrystaat: Bloemfontein. 

* Y.aapland: Grah~tad, Kimberley, King William's Town, Paarl, ~~eenstown 

en Uitenhage. 

* Natal: ''Workers' Education Association" in Durban. 61
) 

Teen die helfte van 1926 het die. klasse te Messina en Watervalboven verval ter= 

wyl King ~illiam's Town op versoek van die plaaslike komitee onder ~eheer van die 

Oos-Londense kollegeraad geplaas is. Van 'n verdere vyf aansoeke ~it Transvaalse 

plattelandse dorpe, een uit die Oranje-Vrystaat en twee uit die Kaa??rovinsie is 

slegs een, naamlik Cullinan (Premiermyn), goedgekeur, en onder die Pretoriase 

kollegeraad geplaas. Die ander dorpe se aansoeke is oorspronklik aan die pro= 

vinsiale owerhede gerig en om verskillende redes is die aansoeke nie weer inge= 
J;. 

dien by.UOD nie. By hierdie voortsettingsklasse was ongeveer negehcnderd stu= 

. dente betrek. 

Hierdie informasie word gemeld omdat dit tiperend was van voortsettingsklasse. 

Daar is op verskeie plekke nuwe klasse begin waarvan sommige onsuksesvol was; 

sommige is direk na stigting onder beheer van die bestaande kollegerade ge= 

plaas, soos byvoorbeeld Witbank en Vereeniging; sommiges het 'n wisselvallige 

bestaan gevoer van stigting, sluiting en herstigting;62 ) ter~7l ancere bly 

voortbestaan en die basis van 'n latere tegniese kollege gevorm het. 

Teen die einde van die oorlogsjare is alle aandklasse be!nvloed deur 'n skerp 

afname in getalle wat toegeskryf kan word aan nagdienste, oortyd en verdon= 

kering in stede,63) maar na die oorlog is daar weer 'n groot oplewin~ ondervind. 64 ) 

Die toename in studentetalle en aantal sentrums waar voortsettingsklasse aan= 

gebied was, word in tabel 2.1 aangetoon. 

Die hooftendense kan duidelik in die tabel waargeneem word. Dit is ~e:angrik om 

daarop te let dat 'n bestendige toename in beide sentra en studenteta:"e tot 

aan die begin van die oorlogsjare gehandhaaf was; 'n skerp styging i~ 19~0 as 

'n direkte gevolg van die oorlog, omdat Suid-Afrika gedurende die oorlvg gedwing 

is om in sy eie behoeftes te voouien, 65) die afname teen die einde van die 

61) Ibid., 1926, p.34. 
62) Do~J. air:. VgZ. ook: Ibid., 1927, p.44; ibid., 1929, p.29. 
63) Iln~d., 1941-45, p.5. 
64) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. ,·~ 

versZa2. 19~8, p.57. 
65) Vgt. par. 2.2.3.1.3. 
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oorlog as gevolg van nagdienste, oortyd en verdonkering in stede; 'n skerp sty= 

ging na die oorlog in 1948.66) Die oenskynlike daling in studentegetalle in 

1952 is meer die gevolg van sommige van die voortsettingsklasse en studente wat 

deur ander opvoedkundige instellings oorgeneem was. 

TABEL OM DIE TOENAME IN STUDENTETALLE EN AANTAL SENTRA TYDENS 1926-1967, 

AAN TE TOON. 6 7) 

Jaar Aantat stuae>::;e Aantat sent-ra 

1926 900 15 

1929 1270 18 

1937 1945 18 

1940 2645 35 

1944 2024 26 

1948 4929 38 

1952 2531 36 

1964 3625 23 

1967 2588 22 

T.4BEL 2.1 

Teen 1967 bet die volgende voortsettingsklasse bestaan: 

* 

* 

* 

Die voortsettingsklasse te Ladysmith en Port Shepstone waar voltydse 

en deeltydse kursusse aangebied was, is vanaf I Desember 1967 oorgeneem 

as departementele skole. 68) 

'n Nuwe voortsettingsklas vir tegniese opleiding is te Durnacol in Janua= 

rie 1967 gestig. 

Voortsettingsklasse bet bestaan by: 

Baberton, Britz, Cradock, Dundee, Durban(Lugvaartskool), Durban (Pinetown), 

Durnacol, Evander, Grabamstad. Kaapstad (Handelsvlootakademie "Generaal 

Botba"), Jan Kempdorp, lUng William's Town, Ladysmith, Licbtenburg, Nelspruit, 

66) SUID-AFRIKA(Unie} Departement van Unie-onderwys. Jaarveretag, 1939, p.ll 
en ibid., 1941-1945, p.4. Vgl. ook par. 4.2.4."7; 4.2.8.2 en 5.2.6 vir 
verdere verduideliking van wisseling in groeitempo. 

67) SUID-AP'RlKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys, Jaa:l:"fJePslae, 1926, 1929, 
1937, 1941-1945 en SUID-AYRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en 
Wetenskap, Jaarverslae, 1948, 1952 en SUID-AFRIKA(Republiek) Departement 
van O!}derwys, Kuns en Wetenskap. JaarvePslae • 1964, 196 7. 

68) Voortsettingsklasse vat nie oorgeneem was as Departementele stole nie, het 
hestaan aa.staatsgesubaidieerde instellings. 
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Newcastle, Port Shepstone, Queenstown, Standerton, Strand, Tzaneen en 

Vryheid. 69 ) 

2.2.3.1.2 Fasiliteite aangebied en enkeZe probZeme 

Die probleem om beroepsopleiding op nasionale basis te organiseer word besef as 

dit in gedagte gehou word dat daar alreeds so vroeg as 1926 in die ingenieurs

en boubedrywe nie minder as 146 vakbenamings was nie; in al hierdie vakke moes· 

voorsien word vir onderrig, eksaminering en sertifisering. Nuwe rigtings, soos 

wat die behoefte ontstaan het, is voortdurend ingestel. So is daar byvoorbeeld 

in 1925 kursusse begin in hoede- en kleremakery vir dames. Intussen moes die 

vakleerlingskapkomitees kursusse opstel om te voldoen aan die opleidingsver• 

eistes, maar hierin moes die komitees die UOD raadpleeg. Aanvanklik het dit 

heelwat probleme veroorsaak omdat daar eers sedert 1927 beter samewerking tussen 

die komitees en die UOD was. Die feit dat slegs 20 persent van die bounywer= 

heid se vakleerlinge ingeskryf was vir tegniese klasse kan moontlik ook gedeel= 

telik toegeskryf word aan die aanvanklike swak samewerking. ·Hierdie swak by= 

waning het hierna egter verbeter want in 1931 word gerapporteer dat 67,8 persent 

vakleerlinge klas bygewoon het. 70) 

Die vermeerdering in klasbywoning van vakleerlinge het tot gevolg gehad dat die 

kolleges se fasiliteite moes uitbrei. Die uitbreiding is veral genoodsaak deur• 

dat studente merendeels op 'n deeltydse basis klasse bygewoon het. Terselfdertyd 

was dit 'n goeie aanduiding dat die de:ltydse klasse al meer na waarde geskat 
isJI) 

Gedurende die oorlog was die verklaarde beleid dat vakleerlinge 'n groot bydrae 

kon lewer indien bulle in die nywerhede sou bly in plaas van aan te sluit by 

die staandemag. Dit het tot gevolg gehad dat vakleerlingklasse aan die begin 

baie min geaffekteer is. Die vraag na meer fasiliteite het al groter geword as 

gevolg van versk~ie redes, soos byvoorbeeld nywerheidsuitbreiding en Suid-Afrika se 

gedeeltelike isolasie van die buiteland weens die oorlog. 

Tabel 2.2 gee 'n goeie beeld van die toename in omvang, van die fasiliteite 

aangebied. 

69) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 
JaarversZag, 1967, p.S. 

70) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. JaarversZag, 1926, pp.29, 
50; ibid., 1927, pp. 6, 31 en ibid., I 930, p. 18. 

71) Ibid., 1936, p.32. 
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TOENAME IN OMVANG /;,~·.- ?.t,SILITEITE AANGEBIED BY TEGNIESE KO[J,EIJ3:S72 ) 

Tipe ku:rsuB Aantal kUPsusse AantaZ -;~~::.g rsonde:r om 
g:rade van dieeelfde vak 
te tel}. 

1940 1950 1940 1950 

tr'egnies 39 53 144 181 

!Handel, Kuns, Algemeen I 8 10 51 55 

~otaal i 47 63 195 236 

TABEL 2.2 

In die tabel word nuishoudkunde, Onderwysersdiploma en Ligga~like Opvoeding buite 

rekening gelaat. Indien al die verskillende grade in al die verskillende vakke 

getel word, was daar ongeveer 800 en I 200 sillabi vir die jare 1940 en 1950 on= 

derskeidelik, waarvoor tegniese kolleges voorsiening moes maak. 73) Die voertaal 

in die tegniese kolleges was aanvanklik boofsaaklik Engels; dit bet egter ook 

geleidelik verander sodat die student self kon besluit in watter taalmedium hy 

die klas verkies. Dit bet meegebring dat bo en behalwe die verskeidenheid in 

sillabi, die onderw:-sers dikwels ook die klas in 'n dubbelmedium moes aanbied. 

Die ontwikkeling van tegniese kolleges in 1953 en 1954 is meer in die aard van 

'n herorganisasie en konsolidasie genoodsaak deur die wysiging van die bywo= 

ningsvereistes vir vakleerlinge volgens die jongste regulasies van die Departe= 

ment van Arbeid. Volgens hierdie regulasies sou bywoning van klasse deur vakleer= 

linge daarna een vvlle dag of twee halwe dae per week tydens werkure bebels. Hier= 

die verwikkeling bet 'n verdere uitbreiding van kollege fasiliteite ten opsigte van 

die klasse tot gevolg gehad en biervoor was 'n onmiddellike en aansienlike ver= 

meerdering in personeel noodsaaklik. 74 ) Malherbe meld ook dat tegniese kolleges met 

die verloop van tyd die gepeupel se universiteit geword het. Omdat die organi= 

sasie van die kolleges buigbaar en aanpasbaar was, kon dit geredelik voorsien in 

die onderwysbehoeftes van enige ouderdom op alle vlakke en vir .byna elke denk= 

bare vak. "For the most part it was education provided cafeteria style."
75

) 

72) SUID-AFlUKA{Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaa:PVersZag, 
1950, p. I I en SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwys. Ha:n.i!boek 
van algemne in"ligting, nasionale eksamens, 1939 en E::n.Gl>oek van nasionale 
hande Zseksamet~B, 1940 en Ha:ndboek van nasiona le te;;r.iese eksamens, 1940 
en P:rinters e<r~ses and syZZabuses, 1940. 

73) Loa. cit. 
74) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Ondentys, Kuns en Wetenakap. Jaa:I'I)e:rsZag, 

1953/54, p.IJ. 
75) MALRDBI. op. <lit.~ p.l73. 33 
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Alboewel die booffunksie van die kolleges was om opleiding te voorsien in in• 

genieurswese, bounywerbeid en handel, bet bulle ook in ander onderwysbehoeftes 

voorsien. Die peil van bierdie onderwys was tussen die van die gewone skole en 

die van die universiteite. 'n Paar voorbeelde van wat hierdie kursusse behels 

bet, is: Skone Kunste, Kommersiele Kuns, Huisboudkunde, "Liggaamlike Opvoeding, 

Volwasse-onderwys (nie op universiteitsvlak nie), Mynwese, Aptekerswese, Optika, 

Leerwerk, Drukkuns, Onderwysersopleiding, Musiek, Drama, Haarkappery en Fotogra~ 

fie. Die meeste van hierdie kursusse is op voltydse basis geneem, terwyl som= 

mige vakke deur middel van korrespondensiekursusse aangebied is. 76 ) 

2.2.3.1.3 Die rol van die tegniese kolteges gedUrende die TWeede W~reldOorlog 

Die volgende aanbaling van die Sekretaris van die UOD in 1939 toon die verband 

tussen tegniese kennis en die oorlogsituasie aan: 

"Tegnologie en industriele organisasie was nog nooit staties nie. Dit geld vir 

Suid-Afrika sowel as vir oorsese lande. Die gemeganiseerde deeglikheid van die 

huidige oorlog bet ons 'n skok toegedien en bet weer eens aangetoon hoe vinnig 

ons tegniese vooruitgang moet wees om met die tyd tred te bou. In vredestyd 

kon ons maar net deur die basaars en winkels stap om te besef boeveel wetenskap• 

like kennis en tegniese vernuf nodig was om die artikels wat te koop aangebied 

word, te vervaardig en te distribueer • Omdat kennis en vernuf nie elders 

stilstaan nie, moet ons eie industriele opleiding altyd verander om doeltref= 

fend te kan bly."ll) 

Gedurende die oorlog moes Suid-Afrika noodwendig in sy eie beboeftes voorsien 

omdat hy geisoleer was. Die beraming was dat die Unie-Regering 20 000 tegnici 

nodig sou he om produksie te handbaaf en hierdie mense moes self opgelei word. 

Tegnici kon nie uit oorsese lande gewerf word nie omdat almal 'n tekort onder= 

vind bet as gevolg van die oorlog. Opleidingsfasiliteite was in 1940 gevestig 

om vyf duisend studente op te lei in ambagte soos; Passers, Masjien Gereedskap= 

setters, Sweisers, Grofsmede, Gereedskapberstellers, Elektrisiens en Plaatme= 

taalwerkers. Om in die dringende beboefte van opgeleide persone te voorsien, 

is daar 'n begin gemaak om mans tussen die ouderdom van vier-en-twintig en 

76) Loa. ait. 
77) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarvera~. !939, 

p. t t. 
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veertig jaar op spesiale kursusse te plaas vir 'n tydperk van 24 weke. Met die 

opleiding van hierdie mense by die kolleges is duisende nuttige items vervaar= 

dig vir die Unie-Verdedigingsmag en sy oorlogsfabrieke. Hierdie it~s het ge= 

wissel van moersleutels tot fyn instrumentonderdele. In 1945 is hierdie skema 

oopgestel aan oud-soldate met 'n verdere opleidingsakkommodasie vir drieduisend 

persone. Hierdie stelsel het bekend gestaan as die "Sentrale Organisasie vir 

Iegniese Opleiding" (SOTO) en het elke opgeleide persoon onderwerp aan 'n streng 

toets aan die einde van die kursus. Vanaf 1946 is hierdie ambagsmanne besoldig 

ooreenkomstig die sukses wat hulle in die toetse behaal het. 78) 

Die SOTO-stelsel het ook besondere invloed uitgeoefen op die aard, wese, vermoe 

en duur van tegniese opleiding. Dit het byvoorbeeld met die hersiening van die 

Vakleerlingwet gedien as riglyn vir die verkorting van die ou tydperk van vak= 

leerlingskap. 79 ) Dit was ook 'n riglyn vir Artikel 2 van Wet no. 38 van 1951 

(Wet op die Opleiding van Ambagsmanne), waardeur die Minister van Arbeid gemag= 

tig is om reelings te tref vir die opleiding van meerderjariges in bedrywe met 

ernstige tekorte aan ambagslui, soos byvoorbeeld in 1951 in die boubedryf onder= 

vind is. 

Behalwe die opleiding van tegniei en die fabrisering van items, wat voortge= 

spruit het uit hierdie opleiding, is daar ook belangrike navorsingswerk aan die 

tegniese kolleges gedoen. By verskeie kolleges is toetse gedoen om die sterkte 

van verskeie materiale wat gewissel het van valskermtoue tot verskeie tipes me~ 

tale te toets. 80) 

2.2.4 Die finansiele aspek 

Die finansiele aspek sal duideliker blyk indien die aandag gevestig word op die 

Sekretaris van Onderwys van die UOD se Stelling in 1937. Hy het beweer dat die 

Unie-Regering nie die werk van 'n tegniese kollege bestuur nie, maar dit onder= 

steun. Ten opsigte van hierdie punt het dr. Spencer in 1937 gese dat plaaslike 

belangstelling en ondersteuning van tegniese kolleges veel groter moes wees. 

Hy was van mening dat indien die groter stede die valle belangrikheid sou besef 

hulle grater finansiele steun sou gegee het. Aangesien meer as negentig persent 

78) Ibid., 1941-45, p.4. 
79) Loa. cit. 
80) Ibid., p.S. 
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van die studente afkomstig was uit die kollege-omgewing, het dr. Spencer gese 
dat plaaslike bydraes tot so'n kollege minstens 10 persent van die totale 

koste moes bedra. Dit was ongelukkig nie die geval nie. 

Daar was natuurlik toe al die anomalie dat die Kollegeraad geen mag gehad het 

om geld in te samel deur middel van verpligte heffings nie, wat hulle in 'n 

baie onge~aklike posisie geplaas het. Dit was nie vir hulle maklik om vrywil= 

lige plaaslike bystand te stimuleer nie omdat die inwoners die instelling ge= 

sien het as 'n staatsinstelling, wat dit nie was nie. 81 ) Die departementele 

toelaes is gebaseer op die bedrag wat die kolleges deur klasgelde ontvang het. 

Hierdie stelsel het veral die kolleges, met verskillende takke, swaar getref. 

Die kollege wat die meeste moes inboet onder hierdie stelsel was die Witwaters= 

randse Tegniese Kollege. Met sy verskillende takke, wat elkeen as 'n aparte 

entiteit fungeer het, is die Kollege vir doeleindes van staatsubsidie as 'n 

enkele eenheid geneem. 

In 1946 was 'n redelik billike formule vir die subsidiering van tegniese kol= 

leges in werking gestel, wat in 1947 en weer in 1948 onderskeidelik met tien en 

vyftien persent verhoog was. Die 1946 subsidie was soos volg: 

Toelaes op inkomste uit klasgelde 

R3 vir elke Rl op die eers te RZ 000 

R2 vir elke Rl op die volgende Rl2 000 

Rl vir elke Rl op die volgende Rl26 000 

Rl vir elke R2 op die sal do 

Op ander ~eiErkerende inlwmste 

R3 vir elke Rl op die eerste R4 000 

Rl vir elke Rl op die saldo 

Op nie-~~ierkerende inkomste82 ) 
(bedrae minder as R1 000) 

Rl vir elke Rl 

Dit is interessant dat onmiddellik na die 1946-formule van subsidiering, die 

Witwatersrandse Tegniese Kollege 'n totale bedrag van R240 000 aan klasgelde 

ontvang het. Met die sestien takke beskou as 'n deel van die moederkollege 

81) Ibid., 1937, p.48. 
82) Wederkerende inkomste is gereelde inkomstes soos byvoorbeeld hu~rgelde en 

gereelde skenkings, nie-wederkerende inkomste is inkomstes verkry uit 
byvoorbeeld eenmalige skenkings. 
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bet die kollege op RIOO 000 slegs 'n subsidie van Rl vir elke R2 ontvang. Dit 

is ondenkbaar dat die uitgawe per leerling so sterk kan daal namate die getal 

leerlinge vermeerder. 83 ) 

Die totale eenheidskoste per student was redelik konstant; dit bet byvoorbeeld 

vir die jare 1931 tot 1946 ongeveer eenhonderd rand per student beloop, nadat 

die kostes van akkommodasie, toerusting, klasgelde en staatsubsidie in aanmer= 

king geneem is. 84) 

Skenkings van persele en jaarlikse skenkings van munisipaliteite en ander nywer= 

hede is deur die jare met dank aanvaar, maar dit moet in gedagte gehou word dat 

teen 1950 slegs 3,4 persent van die totale inkomste van die kolleges, skenkings 

en donasies was. 85) 

In 1954 het die Kabinet besluit om die tegniese kolleges oor te neem as volle 

staatsinstelling& Om 'n allesomvattende beeld van die finansiele posisie van 

die tegniese kolleges te verkry, is daar in Augustus 1954 'n Finansiele Feite

onde~soekkomitee aangestel. Uit die ontledings en state van die komitee was 

dit duidelik dat enige verbetering in die subsidie-formule sou meebring dat die 

staat feitlik die volle wederkerende koste van die kolleges, uitgesonderd die 

klasgelde, sou dra en dat 'n volle oorname nie meer sou kos aan staatsgelde nie. 

Die besluit om die kolleges oor te neem is dus in 1954 geneem en wetgewing is 

voorberei vir 1955. 86) Dit is duidelik dat dit grotendeels die finansiele as= 

pek is wat verantwoordelik was vir die Wet op Beroepsonderwys van 1955. Vir 

dieselfde redes is die Wysigingswet op Beroepsonderwys van 1961 aangeneem wat 

die oordrag van voortsettingsklasse aan die Regering gemagtig het. 

2.2.5 Die r-Zgting waa~heen opZeiding by die ~~lZeges geneig het 

Die Sekretaris van die UOD het in 1931 gese dat die sewe aanvanklike tegniese 

kolleges deur 'n wetsbepaling "na di.e beeld van Universiteite" geskep is. S7) Dit 

was spoedig duidelik dat die beeld nie identies was nie. In 1938 is bevind dat 

83) MOUTON, N.J. Die funksie en Ol'IJanisasie van die Dep=tement van Onderwys, 
il.u:ns ~;,; Wetenskap, p. 124. 

84) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarve~slae, 1931, p.6; 
1937, p.74; 1938, p.21; 1941-1945, pp.ll9-123; 1946, p.57. 

85) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. JaarveP= 
slag, 1951,p.15. 

86) Ibid., 1953/54, p.J2. 
87) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwys. Jaarve~slag, 1931, p.7. 
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die tegniese kolleges die staat meer kos aan subsidie as die universiteite. Die 

tegniese kolleges was 91,7 persent van staatsubsidies afhanklik teenoor die 75,5 
. . . . 88) 

persent van d1e un1vers1te1te. 

In opvolging van die De Villiers-kommissieverslag het die DOKW in 1951 begin met 

samesprekings tussen die universiteite en tegniese kolleges. Hierdeur is gepoog 

om die erkenning van universiteite vir gevorderde tegniese kursusse, wat deur 

tegniese kolleges aangebied i~ te verkry.
89

) 

Die Sekretaris van die DOKW se in 1954 dat die ontwikkeling van tegniese kol= 

leges geneig het in die rigting van meer gevorderde tegniese en handelsonder= 

wys. Tegniese kolleges het nie hierdeur gepoog om in te dring op die gebied van 

die universiteite nie, want kursusse en opleiding was nie van universiteitspeil 

en omvang nie. Die doel was eerder om studente op te lei en bekwaam te maak vir 

die meer verantwoordelike betrekkings, soos byvoorbeeld: voorman, werksbestuur= 

der, tekenaar, ontwerper, maatskappysekretaris, sakebestuurder en verkoopsbe= 

stuurder, en uiteindelik ook as interpreneur en industriele leier. Die tegni= 

kus en tegnoloog in die nywerheid en die uitvoerende beampte in die sakewereld 

word uit die geledere van die ambagsman en klerk gewerf. 90) 

Die Sekretaris van die DOKW het in 1965 tereg gese dat die tyd van die onge= 

skoolde werker grotendeels verby is. 'n Groot vraag het ontstaan na 'n nuwe 

soort werker, naamlik: enersyds die opgeleide en geskoolde ambagsman, die 

tegnikus, die ontwikkelde persoon wat kennis van die nuwe tegnieke sou he en 

hom sou kon aanpas by die veranderde omstandighede; en andersyds die vorming 

van die vakleerling, operateur of klerk tot mens en werker van die toekoms. 91 ) 

Van Zyl92
) is van mening dat daar besef word dat die opwaartse neiging in die 

Suid-Afrikaanse grafiek van tegniese onderwys later gekom het as in baie ander 

nywerheidslande. Volgens hom dui alles daarop dat Suid-Afrika meer tegniese 

onderwys dringend nodig gehad het. Hy se verder dat vir doeltreffende manne= 

kragaanwending, dit noodsaaklik is dat elkeen die regte soort opleiding op die 

gewenste vlak sal ontvang. 

88) Ibid., 1938, p. 19. 
89) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. JaarversZag, 

1951, p.ll. 
90) Ibid., 1953/54, pp.ll-12. 
91) Ibid., 1965, p.l 
92) VAN ZYL, A.J. Meer tegniese ondert.'b'B, p.20. 
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Die tyd van die ingenieur, bygestaan deur 'n aantal geskoolde ambagsmanne 

en 'n groter aantal ongeskooldes, is verby. Meer opleiding is nodig as vroeer, 

selfs vir operateurs. Veral op die tussenvlakke (nie-akademiese ingenieurs en 

tegnici) bet die aanvraag vir personeel vinnig uitgebrei. Die veranderde aan• 

vraag sien hy soos aangetoon in figuur 2.1. 

NEIGINGS IN DIE VERANDERDE AANVRAAG VIR NYWERfiEif,S?';;PS'::''"3:E:} 3) 

Ingenieurs 

Geskoolde Vakmanne 

Operateurs 
en ongeskoolde 
arbeiders 

OU PATROON 

FIGUUR 2.1 

Wetenskap
likes, 
Ingenieurs, 

oloe 

Ingenieurs. 

(Verskillende grade) 

eskoolde vakmanne 

ngeskoolde arbeiders 

:VUl-lE PATROON 

By die meer ontwikkelde en komplekse nywerhede bestaan 'n groter behoefte aan 

opgeleide tegniese personeel op verskillende vlakke; gevolglik moet die oplei= 

dingsprogram sodanig wees dat dit sal lei tot optimum benutting van die vermoens 

93) Ibid., pp.91-92. 
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van nT•trheidspersoneel. Die twee patrone in figuur 2.1 toon dat vir 'n ont~ 

wikke:d~ Suid-Afrika, die tyd van 'n ingenieur, bygestaan deur 'n klein aantal 

geskoolde werkers en heelwat ongeskoolde werkers, iets van die verlede is. In 

die moderne nywerhede word 1n hele spektrum poste benodig, met baie meer oplei= 

ding vir alle poste, selfs vir operateurs. Dit is opvallend dat daar in die nuwe 

patroon op die boonste vlakke 'n groter verskeidenheid personeel benodig word 

as in die ou patroon, byvoorbeeld nie-akademiese ingenieurs, tegnici en weten= 

skaplikes. Die bestuurs- en administratiewe personeel vir beide patrone is 

ongtVttr ewe groot maar meer opleiding word ook vir hierdie personeel benodig. 

In dit ontwikkeling van tegniese kolleges moes daar dus altyd rekening gehou 

word met die nuwe behoeftes wat gereeld ontstaan het. 

2.3 DIVERSIFIKASIE VAN TEGNIESE KOLLEGES EN KGTO's, 1967 TOT 1975 

2.3.1 :nZeiding 

Gedurende en na die oorlogsjare het die aanvraag vir gespesialiseerde tegniese 

kennis al hoe groter geword. Om opleidingsgeriewe nader te bring aan die po: 

tensiele student is takke van kolleges op verskeie plekke gestig en nuwe 

sentra vir voortsettingsklasse het ontstaan. Dit is egter self te begrype dat 

meer gespesialiseerde kennis, meer gespesialiseerde personeel en toerusting 

sal verg; hierdie fasiliteite kon nie by al hierdie takke ingestel word nie 

omdat dit nie ekonomies geregverdig kon word nie. Hierdie toedrag van sake was 

op 'n ·:roee stadium alreeds op hoe vlak aangeroer in die 195 J Departementele 

Jaarverslag. 94 ) Dit is genoem dat dit vir Suid-Afrika met sy klein bevolking 

onekonomies en onwenslik was om staatsondersteuning te gee aan 'n verskeiden= 

heid gelyksoortige instellings. 'n Mate van rasionalisasie moes dus teweegge~ 

bring word. Die styging van staatsubsidies aan die tegniese kolleges vir vyf 

jaar, te wete R703 482 in 1945 tot Rl 308 110 in 1950, (dit wil se 85,9 persent), 

was alreeds 'n gevaarteken wat nie oor die hoof gesien kon word nie. Verder was 

dit ook aanduidend van die hoe koste verbonde aan beroepsopleiding en vernaam= 

lik van die meer gevorderde tegniese en handelsonderrig. 

94) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaarver= 
sklg, 1951, p.l5. 
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Die ekonomiese aspek was ten van die groot oorwegings wat gelei het tot die Wet 

op Gevorderde Tegniese ~derwys, 1967 (Wet no. 40 van 1967) en dus tot diversi= 

fikasie, dit wil se kolleges wat slegs gevorderde kursusse na standerd 

tien-vlak, sou aanbied en tegniese kolleges, hoofsaaklik vir kursusse tot stan= 

derd tien, soos ook omskryf was in die Wet op Onderwysdienste, :967 (Wet no. 41 

van 1967). 

2.3.2 KOlleges vir gevorderde tegniese onde~s95 ) 

Ingevolge die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 196796) was caar vanaf I April 

1968 twee groepe van hierdie kolleges: een groep was nog staatsinstellings (dit 

wil se Departementele kolleges) te wete die Port Elizabethse Ko:lege vir GTO 

~n die Vaaldriehoekse Kollege vir GTo; 97> die ander groep was staatsondersteunde 

instellings dit wil se outonome kolleges te wete die Natalse Ko,!ege vir GTO, 

Witwatersrandse Kollege vir GTO, Kaapse Kollege vir GTO en die ?retoriase Kol= 

lege vir GTo. 98) Die Vaaldriehoekse Kollege vir GTO het op 1 A?ril 1972 'n 

staatsondersteunde instelling geword, dit wil se die kollege het outonome sta• 

tus verkry. Die een oorblywende KGTO, naamlik die van Port Elizabeth, was nog 
1 n staatsinstelling of 'n departementele kollege. 99) 

'n Verdere punt van belang ten opsigte van die Vaaldriehoekse Kcllege vir GTO 

was dat dit eers in Augustus 1966 die eerste studente ingeneem het en in teen= 

stelling met ander KGTO's was dit die enigste kollege wat tot scand gekom het 

met die doel om net gevorderde studente in te neem. Wat egter ~nteressant is, 

is die feit dat hierdie kolle~e vanaf die staanspoor bekend was as 'n KGTO, 

alhoewel die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967 eers in 1968 in werking 
get!lee het. IOO) 

'n Sekera mate van oorvleueling het ook nog bestaan in die opsig dat sommige 

van die KGTO's steeds nie-gevorderde werk aangebied het, IOI) terwyl gevorderde 

werk steeds deur tegniese kolleges aangebied is by sentra waar daar nie 'n 
'"'""0 . IOZ) L d b .k . . ~~ was nte. aasgenoem e ge rut ls nog van toepasstng. 

95) 

1)6) 
97) 
98) 
99) 

100) 

101) 
102) 

~TO's val vanaf 1968 buite die grense van hierdie verhandeling; 
'n finale kort gedagte word nog hieroor gewissel ter wille van absolute 
duidellkheid oor die. algemene opset. 

Vgl. par. 3.6.3.2 
SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaarverslag, 1968, p.7. 
Ibid., pp.l3-14. 
Ret 'n staatsondersteunde instelling geword op 1 April 1977. 
SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetensk.ap. Jaa.r= 

verslag, 1966, p.6 en ibid., 1967, p.6. 
Ibid., 1966, p.S en ibid., 1967, p.S. 
SUID-AFRIIA(lepubliek) Departement van Nasionale Opvoeding. 

1971, p.2L 



Oor die taak van die kolleges vir GTO het die Sekretaris van die DNO soos volg 

verklaar: 

"Die funksie van die kolleges vir ge,•Jorderde tegniese onderwys is in die jongste 

tyd duideliker omlyn. Die kolleges streef daarna om die gesonde en uiters nood= 

saaklike ontwikkeling van gevorderde onderwys buite die universiteitstelsel uit 

te bou (tog wel in samewerking met die universiteite) deur bulle opvoedkundige 

programme steeds uit te brei om in die gespesialiseerde behoeftes van die stu= 

dente volgens hulle gekose beroepe en individuele vermoens op die tersiere vlak 

te bevorder." 103) 

2.3.3 Vier groepe tegniese koZ:e.:;:"'s 

Na die inwerkingtreding van die ~et op Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967 en die 

Wet op Onderwysdienste, 1967 was die tegniese kolleges, uitgesonderd die vir GTO, 

in vier groepe verdeel, naamlik: 

2.3.3.1 Vakleerlingskole 

* Gedurende 1966 is vakleerlings~ole van die outonome tegniese kolleges te 

Kaapstad, Durban en Johannesburg deur die DOKW oorgeneem. 'n Vierde vak= 

leerlingskool, naamlik die oncer die Pretoriase Tegniese Kollege het egter 

nog onder hierdie kollege se beheer gebly omdat 'n aparte gebou nog nie 

vir die vakleerlingskool opgerig was nie. Die oorname is uitgestel totdat 

nuwe akkommodasie beskikbaar sou wees. Gevorderde vakleerlinge, dit wil 

se vakleerlinge na die NTS 3-standaar~ sou egter nog die outonome tegniese 

kolleges, vir hulle gevorderde onderrig, bywoon. 104) 

* Op I Julie 1967 het die DO~; die vakleerlingskool op Sasolburg oorgeneem. lOS) 

* Die vakleerlingskool van Por- Elizabeth is in 1967 van die Port Elizabethse Teg= 

niese Kollege geskei. Die vakieerlingskool was gehuisves in gehuurde akkom= 

modasie tot 1974 toe die Port Elizabethse Kollege vir GTO na die nuwe geboue 

oorgetrek het. Die vakleerlingskool, wat in 1969 deur 'n naamsverandering 

'n tegniese kollege geword het, het toe die ou KGTO-gebou betrek. 106) 

103) Ibid., p.l9. 
104) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 

Jaarverslag, 1966, pp.S-6. 
105) Ibid., 1967, p.3. 
106) Ibid., p.S en SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. 

Jaarvers~g, 1974, p.34. 
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Hierdie departementele tegniese kolleges vir nie-gevorderde onderrig, he; 

bestaan as staatsinstellings by: 

Bloemfontein, Kimberley, Kroonstad, Oos-Londen, Pietermaritzburg en Welkom. iO]) 

2.3.3.3 Departeme~~e~:-;~~Ahsidieerde insteZZings 

Die vakleerlingafdelings vat verbonde was aan Tegniese Hoer- en Handelskole te: 

op 1 April 1968 apart gesubsidieerde instellings geword, elkeen met 'n eie Raad 

en beheerpersoneel. Hierdie skole het meestal ook bekend gestaan as vakleer~ 

lingskole, hoofsaaklik as gevolg van die vakleerlingverbondenheid daaraan. 

Die ondergenoemde skole is dus ooreenkomstig artikel 5(1) van die Wet op On= 

derwysdienste, 1967 (~et no. 41 van 1967} vanaf I April 1968 oorgeneem: 1081 

Deeltydse klasse van HIS Alberton. 

Deeltydse en vakleerlingklasse van Hoer Handelskool, Bethlehem. 

Vakleerlingklasse van Hoer Handelskool, Ermelo. 

Deeltydse en vakleerlingklasse van Hoer Handelskool, Ladysmith. 

Deeltydse en vakleerli~gklasse van HTS Middelburg, Transvaal. 

Deeltydse klasse van Boer Handelskool, Oudtshoorn. 

Deeltydse klasse van Hoer Handelskool, Paarl. 

Deeltydse klasse van Hoer Handelskool, Parow. 

Deeltydse en vakleerlingklasse van Hoer Handelskool en HTS Pietersburg. 

Deeltydse en vakleerlingklasse van Boer Handelskool, Port Shepstone. 

Vakleerlingklasse van HIS Potchefstroom. 

Deeltydse klasse van Hoer Handelskool, Potchefstroom. 

Vakleerlingklasse van Hoer Bandelskool, Potgietersrus. 

Deeltydse klasse van Hoer Handelskool, Springs. 

Deeltydse en vakleerlingklasse van Hoer Handelskool en HTS Upington. 

Deeltydse klasse van Boer Handelskool, Worcester. 

Vakleerlingklasse van HIS Worcester. 

107) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. JaarversZag, 
1968. p.6. 

108) Ibid., p.l8. Die vakleerling en deeltydse klasse wat oorgeneem 
is van die Hoer Handelskool en HTS Witbank word nie in die Jaarverslag 

gemeld nie. 
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2.3.3.4 Voortsettingsklasse 

Voortsettingsklasse is 

plekke oorgeneem: 109) 

tl,~ 
deur_.,DNO ook as gesubsidieerde skole by die volgende 

Harbert~ Brits, Cradock, Dundee, Durban(Lugvaartskool), Durban(Pinetown), 

Durnacol, Evander, Grahamstad, Kaapstad(Randelsvlootakademie "Generaal Botha"), 

Jan Kempdorp, King William's Town, Lichtenburg, Nelspruit, Newcastle, Queenstown, 

. Standerton, Strand, Tzaneen en Vryheid. 

2.3.3.5 Konsotidering in benanring 

* 

* 

In 1969 het alle instellings wat bekend was as vakleerlingskole se name 

ook verander na tegniese kolleges en bulle is geag om ingestel te wees 

kragtens artikel 2(1) van die Wet op Onderwysdienste, 1967. Hierdie ver= 

andering in die benaming bet algemeen groot byval gevind, veral in dorpe 

en sentra waar daar nie 'n kollege vir gevorderde tegniese onderwys be= 

staan het nie. Behalwe die sewe bestaande tegniese kolleges bet daar dus nog 

negentien kolleges bygekom wat die totaal op 26 te staan gebring het. 110
) 

Van die departementeel-gesubsideerde instellings, soos genoem in paragraaf 

2.3.3.3, het sommige bekend gestaan as vakleerlingskole, en bulle is inge= 

skakel as tegniese kolleges. Die ander gesubsidieerde instellings, inslui= 

tende die voortsettingsklasse, het onder die benaming tegniese institute 

bekend gestaan. Teen 1969 was daar 35 tegniese institute. 111 ) 

2.3.3.6 Finale Lys van nie-gevorderde tegniese insteZlings, 1975 

?~gniese kolleges (27): 112 ) 

Benoni, Bloemfontein, Boksburg, Brakpan, Carletonville, Durban, Germiston, 

Johannesburg, Joubert Park, Kimberley, Klerksdorp, Kroonstad, Krugersdorp, 

Maitland, Oos-Londen, Pietermaritzburg, Port Elizabeth, Randfontein, Rusten~ 

burg, Sasolburg, Springs, Stellenbosch, Uitenhage, Vanderbijlpark, Vereeniging, 

Welkom en Witbank. 

~egniese institute(34): 113
) 

Amanzimtoti, Alberton, Baberton, Bethlehem, Brits, Durnacol, Ermelo, Evander, 

109) Lo!!. cit. 
!10) Ibid., 1969, p.12. 
11 I) Ibid., p.25. 
112) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding, Jaarverslag, 

1970, p.IB en ibid., 1975, p.31. 
113) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Boer Onderwys. Jaarverslag, 1969, 

p.J2 
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George, Grahamstad, Grangerbaai(S .A. Handelsvlootakademie "Generaal Botha"), 

Kempton Park, 114l King William's Town, Ladysmith, Lichtenburg, Middelburg(Trans= 

vaal), Muizenberg(Vishoek), Nelspruit, Newcastle, Paarl, Parow-oos(Tygerberg), 

Pietersburg, Pinetown, Port Shepstone, Potchefstroom, Potgietersrus, Pretoria

Wes, Queenstown, Standerton, Strand, Tzaneen, Upington, Vryheid en Worcester. 

'lerdere goedgekeUPde tegr.iese institute(2): 

Ellisras en Khatu(Sishen) 115) 

2.3.4 Vergelyking tussen tegniese kolleges en institute 

Hierdie vergelyking word net in bree trekke gedoen om sodoende die hoofpunte 

van ooreenkoms en verskil aan te toon. Die vergelyking word gedoen, eerstens 

deur te noem wat die ooreenkomste is tussen tegniese kolleges en institute, 

tweedens hoe 'n instituut tot stand kom en laastens wat die hoof verskilpunte 

is. 

2.3.4.1 Ooreenkomste 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

114) 
115) 

116) 

Die kursusse wat aangebied word is dieselfde. Daar moet by beide instel= 

lings Departementele goedkeuring verkry word om 'n nuwe kursus in te stel 

en in beide gevalle moet 'n klas uit minstens agt leerlinge bestaan. 

Wat die student aanbetref, is daar geen verskil tussen die twee instel= 

lings nie. Die klasgelde is dieselfde en die administrasie ten opsigte 

van die studente is sonder noemenswaardige verskille. 

Die personeel van beide instellings word deur die DNO besoldig terwyl an• 

der diensvoorwaardes ook ooreenstemmend is. 

Administratiewe personeel is by beide instellings staatsamptenare. 

Eksamenreelings vir beide is dieselfde. 

Alle statistiese opgawes word op dieselfde tye en op dieselfde wyse deur 

die verskillende instellings voltooi en aan die DNO gestuur. 

Die gradering van die kolleges en institute ten opsigte van studentegetalle 

is dieselfde, dit wil se of dit 'n HI, HII of Hili kollege 116) of instituut is. 

Was deur die DNO oorgeneem as 'n Tegniese Kollege op I April 1977. 
SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaa!'Verstag, 

1975, p.33. 
Die simbole HI, HII en HIII dui op die gradering van 'n tegniese kollege 

ooreenkomstig studentegetalle. 
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2.3.4.2 Hoe kom 'n instituut tot sta~d? 

Die totstandkoming van 'n tegniese instituut word in die departementele hand= 

leiding soos volg aangetoon: 

, 

46 

WETSASPEK:I'E BE1'REFFENDE TOTSTA!,;; >:~'.:.:JiG 

I. Attikel 5(1) van die Wet op Onderwysdienste, 1967 (Wet 41 van 1967) 

bepaal onder andere dat die Minister van Nasionale Opvoeding 'n bestaande 

inrigting wat 'hoer onderwys' (behalwe universiteitsopleiding) verskaf 

of wil verskaf, tot 'n ondersteunde skool kan verklaar en aan so 'n 

ondersteunde skool 'n subsidie kan betaal op die grondslag en onderworpe 

aan die voorwaardes wat hy in oorleg met die Minister van Finansies bepaal. 

Die uitdrukking 'hoer onderwys' word in artikel 17 van die Konsolidasie-

en Wysigingswet op Finansiele Verhoudings, 1945 (Wet 38 van 1945), omskryf 

as onder andere ''n kursus van onderrig en opleiding bedoel in artikel 

8(1) van die Wet op Onderwysdienste, 1967' met ander woorde, 'n kursus 

van onderrig en opleiding wat bedoel is vir persone wat nie aan skoolplig 

ingevolge 'n wetsbepaling onderworpe is nie of wat van so 'n wetsbepaling 

vrygestel is en wat met die goedkeuring van die Minister by 'n ondersteunde 

skoo 1 ingestel word. 

2. Kursusse wat normaalweg deur tegniese institute vir die skoolplig= 

tiges aangebied word soos byvoorbeeld deeltydse kursusse op die sekon= 

dere vlak in tegniese en handelsrigtings, professionele kursusse en op= 

leidingskursusse vir vakleerlinge, word beskou as kursusse van onderrig 

en opleiding bedoel in artikel 8(1) van die Wet op Onderwysdienste, 1967, 

en is dus inbegrepe by 'hoer onderwys'. 

3. Die Departement bet die benaming 'tegniese instituut 1 aanvaar vir die 

inrigtings wat die kursusse aanbied waarna in die voorafgaande verwys 

word, en wat ingevolge die voornoemde wetlike bepaling tot ondersteunde 

skole verklaar is. 

GRONDSLAG VAN SUBSIDIE 

4. Die grondslag van subsidie wat in oorleg met die Minister van Finan= 

sies vir die betrokke inrigtings bepaal is, is soos volg: 

Die voile goedgekeurde salarisse, toelaes en verlofgratifikasies van 

die voltydse personeel; en, 

die verskil,tussen a~der uitgawes deur die Sekretaris van Nasionale 



Opvoeding goedgekeur en die goedgekeurde klasgelde en ander inkomste 

ten opsigte van die kursusse wat die Minister goedkeur. 

BESTUURSLIGGAAM 

5. Behoudens die bepalinge van die Wet op Onderwysdienste, 1967 en die 

regulasies wat daarkragtens uitgevaardig is, berus die bestuur en uit= 

voerende mag van 'n tegniese instituut by sy bestuursliggaam en verder 

ontleen sodanige instituut sy bevoegdhede aan sy eie grondwet of konsti= 

tusie wat voorsiening vir regspersoonlikheid insluit. Die konstitusie 

,bepaal verder hoe die bestuursliggaam saamgestel word, watter doelstel= 

lings nagestreef word, wat die bestuur sy(sic) bevoegdhede is en bevat ook 

ander belangrike bepalinge soos ?rosedure op vergaderings, bedanking 

en ontslag van bestuurslede. By Bylae I is 'n voorbeeld van 'n konsti= 

tusie, soos deur die Departement opgestel, wat kan dien as leidraad aan 

inrigtings wat van voorneme is om aansoek te doen om tot ondersteunde 

skole verklaar te word. 

DELEGERING VAN 8EVOEGDHEDE 

6. Met die oog op doeltreffende werKverrigting mag dit vir die bestuurs= 

liggaam nodig wees om sekere van sy bevoegdhede aan die hoof van die in= 

stituut te delegeer." 117) 

Die vraag kan nou ontstaan waarom word 'n tegniese intituut gestig en nie 'n 

tegniese kollege nie1 

lndien 'n sekere groep inwoners van 'n dorp, gewoonlik nyweraars of selfs die 

Stadsraad, 'n behoefte ondervind aan 'n opleidingsentrum, dan mag bulle die 

DNO nader met die versoek om 'n instituut tot stand te bring. 'n Paar goeie 

voorbeelde is: 

Kempton Park waar die instituut in die besonder moes voorsien in die oplei= 

dingsbehoeftes van die lugvaartnywerheid, hoofsaaklik Atlas Vliegtuigkorpo= 

rasie en Suid-Afrikaanse Lugdiens maar ook vir die algemene nywerheid. 118) 

117) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. HandZeiding: 
tegniese institute van DNO, pp.J-4. 

118) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaawerslag, 
1972, p.28. 
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Pretoria-WeB moes hoofsaaklik voorsien in die opleidingsbehoeftes van Yskor, 

Pretoria. 

Ellis~s en Khatu waar institute reeds in beginsel goedgekeur is omdat Yskor 

groat uitbreiding hier beoog en reeds 'n potensiele behoefte bepaal het. An= 

dersyds toon hierdie handeling oak in watter mate die DNO met die snelle eko= 

. 'k 1' d. l d d h 119) nom1ese ontw1 ke 1ng van 1e an tre ou. 

Dit is dus duidelik uit bogenoemde voorbeelde dat 'n geweldige hoeveelheid ad= 

ministratiewe rompslomp by die DNO omseil kan word deur voorsiening te maak vir 

'n behoefte wat bestaan of wat verwag word. Die oplossing le in die snelle 

totstandkoming van 'n nuwe tegniese instelling wat weer net so maklik kan ontbind, 

sander verlies vir die Staat. In die geval van ontbinding is die prosedure soos 

volg: 

II 

" 

ONTBINDING 

9. Indien 'n tegniese instituut se leerlingtalle so daal dat die instel= 

ling of instandhouding van klasgroepe nie langer ekonomies geregverdig is 

nie, word die voorwaardes waarop 'n subsidie aan die instituut betaal 

word, nie nagekom nie en in so 'n geval kan die Minister die verklaring 

van die inrigting tot 'n ondersteunde skoal intrek vanaf 'n datum deur hom 

bepaal. 

10. Die betrokke instituut hou dan vanaf so 'n datum op om 'n ondersteunde 

skoal te wees en die Departement beskik oar al die bates wat die inrigting 

met staatsubsidie verkry het. 

ll. In sodanige gevalle sal die Departement die nodige stappe tot afslui= 

ting doen." 120) 

Al die bestaande tegniese kolleges het daarenteen ontstaan uit 'n voortset= 

tingsklas, 'n ander skoal of uit een of ander gesubsidieerde instelling, met 

ander woorde dit kom tot stand deurdat 'n skool of instelling deur die DNO oor= 

geneem word. 

Verder is dit nie so 'n maklike saak om 'n kollege te ontbind nie. Geen Teg• 

niese kollege het nog ontbind nie maar indien dit wel nodig sou wees, sou dit 

119) 
120) 

Ibid., 1975, p.33. 
SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. 

tegniese institute van DNO, p.S. 
Handleiding, 



'n langsame proses wees wat aan meer as net 'n enkele regulasie gebonde sal 

wees. 

In die praktyk gebeur dit wel dat 'n tegniese instituut (ou voortsettingsklasse) 

'n departementele tegniese kollege word. lets wat egter ~og nie gebeur het nie, 

hoewel dit wetlik moontlik is, is dat 'n departementele tegniese kollege 'n 

instituut sal word. 

Om die saak op te som, word die Sekretaris van die DXO e.;;::g.,haal wat se: "Tegniese 

institute is in wese die buiteposte van die Departement ten opsigte van die ver= 

skaffing van geriewe vir onderwys aan volwassenes, vera: toegespits op kultu= 

rele ontwikkeling en voortgesette onderwys in tale en in nandels~ en tegniese 

vakke. Die institute is die opvoedkundige inrigtings waar tersiere onderwys 

dikwels in sentra ingevoer word, soos byvoorbeeld by ?aro~ en Pinetown, waar 

daar reeds voltydse sekretariele kursusse aangebied "-ord" •121 ) 

2.3.4.3 Ez;" verskilpunte 

* Tegniese institute word gesubsidieer op die grondsleg van die verskil tus= 

sen die inkomste en uitgawe vir elke instelling. 1221 By institute word 

alle gelde inbetaal in die instituut se bankrekeni2g wat weer deur die 

bestuur van die instituut onttrek kan word ter bescryding van instituut

uitgawes. By 'n tegniese kollege daarenteen word al~e gelde inbetaal in 

die staatsrekening wat alleenlik deur die Departement getrek kan word. 

Dit sal ook slegs geskied indien die kollege se be5roting so 'n uitbet~= 

ling regverdig. 

'n ODEiddeUike anomalie ontstaan uit hierdie opset ten opsigte van kul= 

tuurverrykingsklasse wat ook bekend staan as stok?erdjieklasse of self= 

onderhoudende klasse. By 'n tegniese instituut is dit nie nodig om ten 

opsigte van hierdie klasse te begroot vir vergoeding aan die personeel 

nie omdat die klasse in die ware sin van die woord selfonderhoudend is. 

Dit wil se die aantal studente in die klas se klasgelde dek hierdie ver= 

goeding ten volle. By 'n tegniese kollege betaal die studente dieselfde 

klasgelde maar dit word in die staatsrekening inbetaal en word nie tot 

die krediet van die kollege geplaas nie. Die totale vergoeding uitbetaal, 

121) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaarver= 
sLag, 1974, p.36 

122) Loa. r:r~-;;. 
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moet binne die perke van die begroting wees anders kan die DNO die uitbeta= 

ling weier. Daar moet dus sorg gedra word dat onderrigure waarvoor begroot 

is, nie oorskry word nie • 

'n Instituut het baie meer outonomie as'n kollege. Die instituut word 

byvoorbeeld nie gebind om by 'n amptelike tenderaar aan te koop nie, maar 

koop by enige plek volgens die bestuur se diskressie • 

Die finansiele jaar vir kolleges is vanaf I April tot 31 Maart van die 

volgende jaar en vir institute is die finansiele jaar 'n kalenderjaar • 

Die aanstellingsprosedure vir onderwyspersoneel is ietwat verskillend. 

Aansoeke, vir nuwe personeel by tegniese institute, word eers aan die be= 

stuursraad voorgele en indien nodig word onderhoude met kandidate gevoer. 

Die aansoeke word dan aan die Departement gestuur met die raad se aanbe= 

velings. Indien die Departement tevrede is, word die aanstelling gedoen 

ooreenkomstig die raad se aanbevelings. Aansoeke, van personeel by teg= 

niese kolleges, word aan die Departement gestuur vir oorweging, wat op 

bulle beurt aanbevelings maak aan die beheerraad, terwyl al die aansoeke 

ook aan die raad gestuur word. Die beheerraad kan dan onderboude voer 

met enige aansoekers. Hulle aanbevelings word weer met alle aansoeke aan 

die Departement teruggestuur. Hierdie aanbevelings hoef nie in ooreenstem= 

ming te wees met die departementele aanbevelings nie, maar moet goed ge= 

motiveerd wees • 

Die algemene administrasie en bevoorrading van die institute is minder 

omslagtig as die by 'n kollege • 

Institute moet bulle eie ouditeurs aanstel en 'n geouditeerde verslag aan 

die Departement stuur. By kolleges word die taak onderneem deur departe= 

mentele ouditeurs • 

Die bestuur van institute moet self die nodige versekering vir eiendom en 

alle voorraad uitneem, terwyl daar by 'n kollege geen versekering op staats= 

eiendom uitgeneem word nie • 

Die beheerfunksie van 'n tegniese kollege en 'n tegniese instituut ver= 

skil. '~et 'beheer' word bedoel die persoon of persone wat in samewerking 

met boer gesag beleid formuleer en in die bree sorg vir die daarstelling 

van masjinerie vir die doelmatige beplanning, uitvoering en kontrolering 

van die aktiwiteite wat voortspruit uit implementering van die neergelegde 

beleid. In die geval van 'n tegniese instituut vorm sy hoof die 'Beheer' 



• • ' .. t • k ,.123) terwyl sy bestuursl1ggaam d1e boer gesag Ultmaa • Vir 'n tegniese 

instituut bevat die beheerfunksie die volgende elem~nte: beplanning, orga• 

nisasie, motivering, koordinering en kontrole.
124

) Die Raad van 'n teg= 

niese kollege tree op in 'n adviserende hoedanigheiJ; die Raad kan die 

Sekretaris van die DNO van advies bedien en by hom aanbevelings doen om= 

trent: die beplanning van kursusse, geboue en aang~leenthede wat die Minis• 

ter of die Sekretaris van die DNO na die Raad ver.;.·$. Die Raad oorweeg 

verder ook verslae van die hoof en alle inspeksie\·erslae wat aan hom voor• 

gele word en doen dan by die Sekretaris van die DNO aanbevelings oor voort• 

spruitende aangeleenthede. 125) 

2.3.5 Finansies 

Die tegniese kolleges se tot~le uitgawes vir die jaar 1974/75 was R6 831 060126) 

~ir die 1975 finansiele jaar -as die verskil tussen inkocste en uitgawes, wat 

deur die Departement aan tegniese institute gesubsidieer is, 'n begrote bedrag 

van Rl 649 000. 127 ) 

2.4 SA.~ATTING 

Die tegniese kolleges wat in Kaapland, Natal en die Transvaal tot 1925 ontstaan 

he~ was feitlik van die staa~spoor af ingestel om ook gevorderde onderrig te 

behartig. Daar is ook met bierdie kolleges en die universiteite in bulle om= 

gewing 'n noue verbintenis getandhaaf. 

Dit is alreeds 'n bekende feit dat beroepsopleiding deur die UOD oorgeneem is 

as gevolg van die feit dat die provinsies dit nie kon bekostig nie en gevolglik 

kon bulle ook nie reg daaraan laat geskied nie. 

Ander kolleges en voortsettingsklasse bet hoofsaaklik deur privaat inisiatief 

ontstaan wat deur die UOD gefinansieer is; die bestaande groat kolleges het ook 

takke begin om in die besondere behoeftes te voorsien. 

123) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. HandLeiding: 
tegniese institute van DNO, p.6. 

124) Loa. ait. 
125) SUID-AFRIKA(Republiek} Staatskoerant, Regulasiekoerant no. 1076, vol.42, 

no.2253, 1968.12.31, pp.4-5. 
126} SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaarverstag, 

1975, p.244. 
127) Ibid •• p.33 
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Beroepsopleiding het 'n geweldige groeitempo getoon. Die werklike waarde van 

hierdie instellings vir die samelewing is eers ten voile besef gedurende en na 

die oorlogsjare toe Suid-Afrika noodgedwonge op homself aangewese was vir die voor= 

siening van mannekrag in die gespesialiseerde arbeidsmark. 

Voortsettingsklasse het gedurende die hele tyd 'n ewe belangrike rol vervul om= 

dat dit in wese die "buiteposte van die Departement" was. Hierdie instellings 

was vanaf 1969 bekend as tegniese institute. 

Verskeie faktore bet daartoe gelei dat die tegniese kolleges sedert 1967 moes 

diversifiseer. Die KGTO's sou hulle toespits op gevorderde werk, op 

'n vlak weinig laer as die universiteite. Die tegnoloog, tegnikus en uitvoe= 

rende beampte in die sakewereld word gewerf uit die geledere van die ambags= 

manne en klerke en deur gevorderde onderrig vir hulle take toegerus. Die 

tegniese kolleges, daarenteen, sou hulle hoofsaaklik toespits op nie-gevorderde 

onderrig, dit wil se onderrig tot die NTSJ of seniorstandaard, waar die grondslag 

gele word vir moontlike tersiere onderrig by die tegniese kolleges of by 'n 

kollege vir GTO. 

Die kursusse wat by die tegniese kolleges aangebied word, asook informasie met 

betrekking tot studente en eksamens,word in volgende hoofstukke bespreek. 
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3 BEHEER OOR EN JURIDIESE GRONDSLAG VAN BEROEPSOPLEIDING 

3.1 ORieNTERING 

In die vorige eeu was min voorsiening gemaak vir beroepsopleiding. 'n Be= 

langrike struikelblok ~at in die weg gestaan bet van die ont~~kkeling daarvan 

is die geskiktbeid van Suid-Afrika vir landbou en veeteelt ~at vir die jong= 

manne 'n aansporing was om te volg in die voetspore van bulle 7oorouers, naam= 

lik boerdery en dus 'n beenkome op die platteland. 'n Klein Blanke bevolking 

en die uitgestrektheid van die land bet bygedra tot die stadige nywerheidsont= 

wikkeling. 

Die Blanke bevolking se gehegtheid aan boerdery bet ook op e~onomiese gebied baie 

nadelige gevolge vir die volk gehad; voortdurende teenslae Sv05 droogtes en 
plae bet die boer in die verknorsing laat beland en uit die geledere van bulle wie 

finansieel nie meer die mas kon opkom nie, het daar geleidelik 'n bywonersklas 

ontstaan wat die getalle van die armblankedom aangevul het. Die beheptbeid met 

boerdery as die enigste loopbaan bet ook gepaard gegaan met cie idee dat hande= 

arbeid die taak van ondergeskiktes is. Dit was volgens Lie~enberg 1 ) die rede 

waarom Swart- en Kleurlingkinders lank voor die Blankekinder5, beroepsopleiding 

ontvang bet. 

Dit is interessant om daarop te let dat die eerste pogings •an owerheidswee om 

beroepsopleiding in te stel, te vind is bydieontwikkelingsge5kiedenis van 

beroepsopleidingaan Swart- en Kleurlingkinders. Die drastiese vermeerdering 

in die getalle van armblankes asook die feit dat kinders van behoeftige ouers 

van Eutopese afkoms dikwels die Kleurlingskole bygewoon bet, het die owerheid 

verplig om hom te bemoei met beroepsopleiding. Omdat die invloed van die Kleur= 

lingkinders 'n nadelige invloed sou gehad bet op die karakters van die Blanke= 

kinders, is daar in 1893 'n verandering gebring deur die "Ame~ded and Additional 

Regulations." Hierdeur is voorsiening gemaak vir armskole -s: sou meehelp om 

die armblankes se kinders weg te hou van die sendingskole. 2i 

I) LIEBENBERG, J.J. Beroepsonderwys in Suid-Afrika. We~k. September 1942, 
no. 41, p.22. 

2) Lac. cit. 



3.2 BEHEER OOR BEROEPSOPLEIDING VOOR 1910 

3.2.1 Inleiding 

Die eerste werklike georganiseerde pogings om beroepsopleiding vir Blankes 

tot stand te brinv was eers laat in die negentiende eeu. Omdat 'n sentrale 

Suid-Afrikaanse Regering eers in 1910 tot stand gekom bet, was daar dus in 

die vier koloniale gebiede 'n vierledige beheer wat nie van owerheidswee met 

mekaar verbind was nie. Daar sal gevolglik bier eerstens verwys word na al= 

gemene bebeer wat die sentrale bebeer in elke afsonderlike koloniale gebied 

sal insluit en tweedens die plaaslike beheer vir elke gebied. 

3. 2. 2 .~ lgemene beheer 

3.2.2.1 Jl.a.apLand 

Van die eerste pogings in Suid-Afrika om beroepsopleiding aan Blankes te ver= 

skaf, was aangewend deur die Kaapse Regering in 1873. 3) Die pogings het daar= 

uit bestaan dat bulle probeer bet om beroepsopleiding aan beboeftige kinders 

te bevorder deur hulptoelaes ("grants-in-aid") aan distrikskole en nie-sek= 

tariese publieke skole toe te staan. Hierdeur is die genoemde skole aange= 

moedig om beroepsafdelings vir beide seuns en dogters te open. 4) 

Belangstelling vir beroepsopleiding bet egter ontbreek omdat die boeregemeen= 

skap nie die nodigbeid kon insien dat bulle seuns elke middag in 'n werkwinkel 

moes werk nie. 5 ) Langham Dale, die Superintendent-Generaal van Onderwys ~~ 
die 

die 

in 1879 aan die De Villiers-onderwyskommissie gese dat die Boere 
-.-·~r·~~·,,--.--•----·---~-·~·-"'''----~~'"-••--'•'~'-

omdat bulle nie die nodigheid kon insien waarom die seuns elke middag werk 

moes verrig in 'n skrynwerk- of grofsmidafdeling nie. 6) Hierdie teenstand kan 

moontlik verklaar word in die lig van die boeregemeenskap se opvatting dat 

bandewerk gedoen ~oes word deur nie-Blankes. 7) In teenstelling met die DeVil= 

liers-Qnderwyskommissie, wat in 1880 aanbeveel het dat die sterk vormende vakke 

plek moes inruim vir natuurvetenskaplike vakke,het Dale weer gepleit vir die 

3} COETZEE, J.C. Vakonderwys. In COETZEE, J.C. red. Onderwys in Suid-Afrika, 
p.359. 

4) LIEBENBERG, op. ~it., p.23. 
5) STEYN, H.J. Tc,T><~ese onderwys op sekond€re skooll)lak J)ir Bkcnkes in 

Suid-Afrika t~t 1974, p.l9. 
6) BEHR, A.L. and MACMILLAN, R.G. Education in South Africa, p.203. 
1) STEYN, op. cit., p.19. 
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beboud van die klassieke aard van die curricula, omdat by verwag bet dat die 

Afrikaanse boereseun ook Latyn en Grieks moes leer soos die Skotse plaasseun.8) 

Op 4 Mei 1883 is Donald Ross aangestel as Inspekteur-Generaal van Skole en na 

'n landsreis bet hy 'n voorlopige verslag uitgebring. In bierdie verslag 

is twee belangrike sake ten opsig~a van beroepsopleiding genoem, naamlik dat 

die Afrikaner-ouer praktiese vakke verkies bo Latyn en Grieks en dat dit een 

van die take van 'n skool is om me~se vir bulle lewenstaak voor te berei. 

'n Onderwyskommissie,onder voorsitterskap van Sir J.D. Barry, was in 1891 deur 

die Regering aangestel wat onder andere ook moes aandag gee aan onderwys van 

spoorwegwerkers, tegniese onderwys en aandskole. Volgens LiebenbergiO) het 

hierdie Kommissie die wortel van die saak aangeroer in die verslag oor tegc 

niese onderwys. Die Kommissie bet daarop gewys dat die fondament van teg~ 

niese onderwys in die openbare sko;,! gele moes word; die volk moes eers •:oor= 

berei word vir tegniese skole voordat die behoefte daaraan ondervind kon 

word. Dit is egter bevind dat bierdie opvoedkundige voorbereiding asook die 

nywerhede wat tegniese opleiding moes voorafgaan, nog ontbreek het. Daar 

was op daardie stadium ook nie absc!~te duidelikheid oor hoedanig en in welke 

rigting die land op nywerheidsgebied sou ontwikkel nie. 

Met die benoeming van dr. Thomas Muir op 23 Mei 1892 as opvolger vir Dale 

word 'n nuwe fase in die onderwys betree. Muir het hom van die staanspoor 

af beywer vir die invoering van verpligte onderwys en die instelling van s~"ol~ 

rade wat vir hom nuttige en noodsaaklike werktuie in die onderwysmasjinerie 

was om sy beleidsideale te verwesenlik.ll) Hy betook dadelik uitvoering gegee 

aan die aanbevelings van die Onder.~skommissie van 1891 deur praktiese vakke 

in die curriculum van die gewne sk.ocl byte voeg. 12) 

In 1893 het die Kaapse Regering voorsiening gemaak vir onderwysgeriewe aan bez 

hoeftige kinders deur die stigting van die sogenaamde "armskole", waar die= 

selfde tipe onderrig gegee is as in die derdeklas openbare skole en waar 

8) VAN WYK, A.H. du P. Die invlcei :·an die Engel.se skool.!Jese op die Kaapse 
skool.!Jese, 1806-1915, pp.l24-131. 

9) ROSS, D. PreLim'I'IIU'IJ report or. :::..e state of eduootion in the Cowny 
of the Cape of Good Hope. 

10) LIEBENBERG, op. -cit., p.24. 
11) VANWYK, op. cit., p.l51. 
12) LIEBENBERG, op. cit., ~rk, no. 42, Desember 1942, p.l9. 
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. 13) . . . 
handearbeid voorkeur geniet het bo kulturele onderr1g. D1t 1s 1nteressant 

om daarop te let dat selfs die Kaapse Regerin~ wat die voortou geneem het in 

onderwyssake, se doel ook nog nie was om beroepsgerigte vakke, handwerk en kul= 

turele vakke naasmekaar op 'n gebalanseerde grondslag aan te hied nie. 

Die eerste ambagskole is deur die Nederduits-Gereformeerde Kerk en die Rooms

Katolieke Kerk gestig; die eerste twee van hierdie skole was die te Uitenhage 

en Kaapstad. In 1900 was daar alreeds 11 ambagskole, ook genoem industriele 

skole, met 'n totaal van 330 studente. Daar is besef dat hierdie skole sekere 

tekortkominge gehad het en in 1903 is die here Craib en McJannet aangewys om 

aanbevelings ter verbetering voor te le. Volgens Mulder kon die waarde van 

die verslag,wat deur die twee here uitgebring is egter nie van veel waarde wees 

voordat die groot aantal verwaarloosde kinders nie eers deur parlementere wetge= 

wing tot spesiale skole verplig was nie. In plaas daarvan dat hierdie skole 

vermeerder het, word opgemerk dat daar in 1909 slegs 7 van hierdie skole bestaan 

het. 14) 

Die Kaapse Regering het in 1894 onderneem om ~ingenieurs op te lei. Hierdie 

opleiding sou in drie stadia geskied: die eerste fase sou by die Suid-Afrikaanse 

Kollege of enige ander goedgekeurde kollege geskied, die tweede fase by die 

Kimberleyse Mynskool terwyl die derde fase praktiese opleiding in Johannesburg 

behels het. 15) Die Kimberleyse mynskool se bedrywighede is in 1904 in sy geheel 

oorgeplaas na Johannesburg. 16) 

die onderwys onder sy beskerming geneem. Tot 1905 het 

van die Onderwyswet van 1865 volmag gehad om alleen op 

is in 1908 gewysig sodat skoolrade die ambagskole kon oorneem van bestuursrade. 18) 

Op 18 Junie 1905 het die Skoolradewet in werking getree. Volgens hierdie 

Wet is Kaapland in 103 skoolraadsdistrikte verdeel, ~e amb~gskole het O()reE!I!= 

Wet nie onder die skoolrade ressorteer nie, maar 

13) Doe. ait. 
14) MULDER, P.W.A. Die ont:wikkeling en beheel' van tegniese en beroepsondeP= 

~s ondel' provinsiaZe bestuur in Suid-Afrika van 1910 tot 1924, pp.19-22. 
15) ORR, J. TeohnieaZ edueation and training, p.l. 
16) LIESENBERG, ap. ait., Werk, no. 45, September 1943, p.21. 
17) MALHERBE, E.G. Eduaation in South Afl'iaa, 1852-1922, pp.l27, 133. 
18) KAAP(Koloniale Regering) Wet no. 45 van 1908, art.57. 
19) KAAP(Koloniale Regering) Wet no. 35 van 1905. 
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3.2.2.2 Nata~ 

Voor die instelling van Selfregering vir Natal in 1893, bet die Natalse rege= 

ringspoorwee klasse van tegniese aard vir werknemers ingestel en beheer. Voor 

1893 is die onderwys in Natal deur 'n Sentrale Raad van Onderwys beheer maar die 

tegniese klasse van dioo regeringspoorwee het nie onder hierdie Raad ressorteer 

nie. Nadat Selfregering ingestel is, bet die Raad van Onderwys verdwyn sodat 

'n Minister, met 'n Superintendent van Onder s, 'n volle onde 

kon beheer. 

In 1902 bet P.A. Burnett die Superintendent van Onderwys in ~atal geword. Hy 

was 'n doelgerigte opvooodkundige met 'n direkte opdrag om die onderwys te reor= 

ganiseer. Dit was sy oortuiging dat die meer praktiese vakke, ~at nouer ver= 

band hou met die praktyk, 'n beilsame invloed op die formele werk sou he. Dit 

blyk uit inspeksieverslae dat die staatskole redelik·goed toegerus was vir die 

onderrig van praktiese bandwerkvakke en dat die onderrig daarin geredelik voor= 

sien was. 21 ) 

Toe die Transvaalse Regering in 1903 prof. Hele-Shaw van Liverpool, Engeland, 

tydelik aangestel bet om tegniese onderwys in Transvaal te organiseer, het Natal 

die geleentbeid te baat geneem om ook die professor se raad in te win. Op 

3 Augustus 1904 is 'n vergadering in Pietermaritzburg gebou waar 'n besluit 

geneem is dat 'n kommissie aangestel moes word om verslag te doen oor die 

toestand van tegniese onderwys in Natal. 22 ) 

In 1905 is die Natalse :egniese Onderwyskommissie benoem om ondersoek in te stel 

na die moontlikbeid van boer- en tegniese onderwys in Natal. Hierdie Kommissie 

bet onder andere bevind dat 'n gebrek aan behoorlike tegniese opleiding die 

Suid-Afrikaanse jongmanne verbinder het om die nodige bekwaamheid te verwerf 

om sodoende op 'n gelyke voet met sy buitelandse teenstander te kon kompeteer. 

Hulle bet verder aanbeveel dat vyf van sy lede die Transvaal moes besoek om 

sake oor die voorgestelde skema vir Natal op 'n konferensie met die Transvaalse 

20) MULDER, op. ait., p.73. 
21) Ibid., p.74. 
22) NATAL, Government Notice no. 652, 1904. CowniaZ Secretary's Office 

1904.09.24, p. I. 
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Tegniese Instituut in Johannesburg te bespreek. Ter wille van eenvormige optrede 

deur die drie noordelike provinsies is ook voorgestel om die Oranje-Vrystaat, wat 

met 'n soortgelyke ondersoek besig was, na hierdie beoogde konferensie uit te 

nooi. 23) 

Die konferensie waarop aldrie die noordelike provinsies teenwoordig was, is in 

1905 gehou waar algemene konsensus bereik was oor die nood~aaklikheid van onmid= 

dell ike regeringsoptrede, om te vo_~:sl!.':. (a) in hoer onderwys in wetenskap= 

like, professionele en letterkundige vakke en (b) in tegniese onderwys aan per= 
_.._,.._,, ~-·-,--"-"' ____ .. ......,.,... ___ _ 

sone ~g~~"e_:;~!_?~bane volg~_so 'n loopbaan beoog het. Daar was ook kon= 

sensus oor die wenslikheid om 'n universiteitskollege in Natal te stig wat in 

hierdie behoeftes kon voorsien, maar verskil van mening het wel bestaan oor die 

organisering van die voorgestelde kollege en die omvang van sy aktiwiteite. In 

1907 het dr. S.G.H. Campbell besef dat die Regering geensins van plan was om die 

voorgestelde universiteitskollege te begin nie en dat hierdie saak nog nie eers 

bespreek was in die Wetgewende Raad nie. 24) 

Op 22 Maart 1907 het dr. Campbell, nadat hy die Superintendent van Onderwys 

geraadpleeg het, 'n skriftelike versoek aan die Durbanse Stadsraad gerig om, 

met hulle invloed, 'n tegniese instituut tot stand te bring. Die Stadsraad 

het heelwat belangstelling in die saak getoon maar het versoek dat 'n defini= 

tiewe voorstel aan die Stadsraad voorgele moes word. Dr. Campbell het vervolgens 

'n vergadering bele vir 4 April 1907 waar 'n voorstel eenparig aanvaar was dat 

'n tegniese instituut in Durban gestig moes word en wat deur die Stadsraad en 

Natalse Regering gefinansieer sou word. Dr. Campbellwou geen tyd verspil nie 

en 'n aksiekomitee is onmiddellik in die lewe geroep om definitiewe voorstelle 

op te trek en dit aan die Stadsraad en die Natalse Regering voor te le. 25
) 

Op 7 Hei 1907 het die Superintendent van Onderwys die stigters in Durban in 

kennis gestel dat sy departement bereid is om die beheer van deeltydse 
---~ --- ~ ..... ___ .,,~-~-~ 

opleidingsklasse, waaraan die Regering R3 000 per jaar spandeer het, aan 
-----~-----

gestelde instituut oor te dra. Op 25 Junie 1907 het die Natalse Regering aange: 

kondig dat die verantwoordelikheid van staats- en staatsondersteunde beroepsoplei= 

ding in die stad·~~orhandig sou -;;;~d;;~ die voorgestelde 

23) LIEBENBERG, op. t:it., lle1'k no. 46, Desember 1943, p.24. 
24) REES, W. The Natal Technical CoZZege 190?-1957, pp.5,9. 
25) Ibid., pp.l6-22. 
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. . 26) 
Durbanse Tegn1ese Inst1tuut. 

3.2.2.3 Oranje-VpYstaat 

Die juridiese grondslag van beroepsopleiding in die Oranje-Vrystaat is bepaal deur 

Ordonnansie no. 5 van 1872 wat bepaal het dat ~rktuigkundeby die Grey Kollege 

gegee moes word. Teen die einde van die sewentigerjare was sekere beroepsgerigte 

vakke wel aan sommige skole gegee aaar werklike beroepsopleiding was eers ter 

sprake toe daar in die spoorwegkamp gedurende 1898 'n tehuis vir ambagsleerlinge 

geopen was. Hier was die leerlinge bedagswerksaam by die poskantoor, spoorwee 

of ander nywerhede waar hulle spesiale opleiding by vakkundiges ontvang het voor= 

dat hulle in die nywerhede as ambagslui uitgeplaas is. Die uitbreek van die 

Tweede Vryheidsoorlos in 1899 het hierdie ambagskool genoop om te sluit en gedu= 

rende die oorlog het die sogenaamde kampskole ontstaan waar, benewens gewone on= 

derwys, ook beroepsopleiding voorsien is. Bierdie beroepsopleiding was egter gro= 

tendeels beperk tot vakke waarvoor daar vakmanne beskikbaar was. Die owerheid 

het alle materiaal wat benodig was voorsien maar was self die grootste verbrui= 

ker van vervaardigde goedere. 27 ) 

Die Oranjerivier-Kolonie het met Or~onnansie no. 27 van 1903 'n nuwe onderwys= 

departement gekry. Onder die Luitenant-Goewerneur het die onderwysadviseur en 

direkteur gestaan. Laasgenoemde was bygestaan deur 'n onder-direkteur en inspek= 

teurs vir die verskillende distrikte; vir industriele- of ambagsonderwys was 'n 

organiseerder aangewys. Die hoofde van hoer-onderwysinstellings het direk onder 

die direkteur gestaan. 28) 

In 1906 is A. Peacock aangestel as hoof van die Brebnerskool in Bloemfontein met 

die spesifieke opdrag om onder andere tegniese onderwys in Bloemfontein te orga= 

niseer. In dieselfde jaar is 'n konferensie gehou tussen die Direkteur van On= 

derwys en die Algemene Bestuurder van die Spoorwee waar daar ooreengekom is dat 

die aandklasse van die spoorwegwerkwinkels in die vervolg onder beheer van die 

Onderwysdepartement geplaas sou wor~oaar die Spoorwee sou jaarliks 'n vasgestelde 

bedrag vir hierdie doel bydra. In 1907 is reelings getref dat die kursusse wat 

voorheen in die spoorweginstituut en in die Brebnerskool gehou was, nou geskei 

sou word, naamlik die tegniese vakke in die spoorweginstituut en al die ander in 

26) Ibid., pp.23-24. 
27) MULDER, op. cit., pp.54-55. 
28) Ibid., pp.58-59. 



die Brebnerskool gedurende die aand. Peacock het toe hoof van beide af= 

delings geword. 29) 

Die ou ambagskool, soos vroeer vermeld, wat met die uitbreek van die oorlog moes 

sluit, is in 1907 heropen, maar hoofsaaklik net vir arm kinders.
30

) Vir praktiese 

ervaring is die leerlinge in werkplekke in die dorp uitgeplaas, wat 'n vraagstuk 

geskep het om vir al die seuns werkplek in die dorp te kry; daar is gevolglik aan 

die hand gedoen dat werkwinkels op die skoolterrein opgerig moes word, 'n strewe 

wat eers in 1912 'n werklikheid sou word. 31 ) 

Met die verkryging van Selfbestuur in 1907 het generaal J.B.M. Hertzog Minister 

van Onderwys geword. Hy het onmiddellik oorgegaan tot die voorbereiding en pro= 

klamering van 'n onderwyswet32) vir die Oranjerivier-Kolonie. Hierdie wet is in 

1908 met die eerste sitting van die Parlement goedgekeur en het vorige onderwys= 

wetgewing vervang. 

Beroepsopleiding as sulks vir jongmanne in die Oranje-Vrystaat was tot 1910 

egter beperk tot spoorwegwerksplekke in Bloemfontein en die Grey Kollege waar 

voorsiening gemaak was vir Houtwerkonderrig. Baie meer voorsiening is gemaak 

vir die dames soos byvoorbeeld vir Naaldwerk, Kookkuns, Kleremakery, Hoedema= 

kery, Spinwerk en Weefwerk en Snelskrit. 33) 

3.2.2.4 Transvaal 

Tydens die anneksasie van Transvaal in 187~eur Engeland was die standaard van 

die onderwys nog baie gebrekkig. Die openbare skoolwese wat deur die wetgewing 

van president T.F. Burgers reeds begin vorm aanneem het, het deur politieke eise 

'n swaar terugslag ondervind. Transvaal het weer in 1881 onafhanklik geword,\ 

maar nie vir lank nie, want in Oktober 1899 bet die Tweede Vryheidsoorlog uitge= 

breek en georganiseerde onderwys was gedurende die oorlogsjare buite die kwessie. 

Op 6 November 1900 is E.B. Sargant as tydelike Direkteur van Onderwys vir Transvaal 

en die Oranje-Vrystaat aangestel. Hierdie geleentheid het hy as die ideale instru= 

ment gesien om 'n groot deel van die bevolking te verengels maar ook om sy idee 

29) LIEBENBERG, op. ait., Werk no. 52, Junie 1945, p.35. 
30) MOSTERT, D. Beroepsonderwys in Suid-Afrika. TYdskrif vir Tegniese en 

Beroepsonderwys, no. 7, Desember 1960, p.l8. 
31) Loa. cit,, en MULDER, op. ait., pp.62-63. 
32) ORANJERIVIER-KOLONIE(Koloniale Regering). Wet no. 35 van 1908. Hertzogwet. 
33) MULDER, op. cit,, p.69. 
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van kampskole tot praktiese uitvoering te bring. 34) Die kampskole het metter= 

tyd ook 'n groot bydrae gelewer tot die vestiging van beroepsopleiding. By een 

van hierdie kampskole, naamlik te Irene, is 'n werkwinkel toegerus met werkbanke en 

gereedskap. Met die sluiting van die kamp is die toerusting oorgeplaas na 'n 

handwerkskool in Pretoria. 35 ) Die kampskoolstelsel het na die Vrede van Ver= 

eeniging op 31 Mei 1902 tot 'n einde gekom en Sargant het aangebly as Direkteur 

van Onderwy~ tot sy aanstelling as Milner se Opvoedkundige Raadgewer in 1903. 

Sargant het egter na 1903 nog aangebly as Direkteur van Onderwys in die Oranje= 

rivier-Kolonie. 36 ) 

Gedurende die jaar 190~ toe die Onderwysordonnansie van Lord Milner37)in wer= 

king getree het, het die Onderwysdepartement gefunksioneer soos uiteengesit in 

diagram 3. I . 

DIAGRA~~TIESE VOORSTELLING VAN ONDERWYSBEHEER IN DIE TRANSVAAL EN DIE VERWANTE 

BEHEER Ill DIE ORANJERIVIER-KOLONIE 

~------------------------------------------------------------------------------
1 
I 
I GOE UR 
: ------------------------------- -----~----- --------------------------------
1 I 
I TRANSVIdtL I 
I I 
I I 
I I 
I I 

~ LUITENANT,-GOEWERNEUR ~ 
I I 
I I 

I OPVOEDKUNDIGE RAADGEWER(E.B.Sargant)i-oiREKTEUR VAN ONDERWYS(E.B.SARGANT.) 

! I ! l I DIREKTEUR VAN ONDERWYS I 

ORANJERIVIER-KOLONIE 

L---- LUITENANT-GOEWERNEUR 

I 

I I 
I I 
I 1 I 

~-------------------------------------------------------------------------------

DIAGRAM 3.1 

Beroepsopleiding en gewone onderwys in die skole is op dieselfde wyse beheer. 

Dieselfde wet het voorsiening gemaak vir: • the establishment 

maintenance inspection and control of any or all of the following kinds of 

34) COETZEE, J.C. Onderwys in Transvaal, 1838-1937, p.73. 
35) LIEBENBERG, op. cit., Werk, no. 54, Desember 1945, p.7. 
36) BARNARD, s.s. Onderwys~Jette in Transvaal voor 1910, p.ll2 en MULDER, 

op. cit., pp.39-40. 
37) TRANSVAAL(Koloniale Regering), Ordonnansie no. 7 van 1903 en ORANJE= 

RIVIER-ItOLONIE(Koloniale Regering) Ordonnansie no. 27 van 1903. 
• 
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Government schools classes and institutions ••• Mining agricultural and other 

technical schools. ,.38) Die gedeelte van die Oranjerievier-Kolonie se be= 

heer wat hier ook aangetoon word, word slegs getoon omdat dit belangrik is om 

daarop te let dat daar op daardie stadium alreeds neue verbintenis tussen die 

twee koloniale onderwysstelsels bestaan het. Sargant het aan die hoof van beide 

kolonies se onderwysbeheer gestaan. 

)p 6 Desember !906 is Selfbestuur aan die Transvaalkolonie toegestaan en in 

februarie 1907 is die eerste algemene verkiesing vir die parlement gehou. Ge= 

~eraal J.C. Smuts is aangewys as Koloniale Sekretaris en Minister van Onderwys. 

Die Smutsonderwyswet (Wet no. 25 van 1907) is op 9 Augustus 1907 bekragtig en 

aet in Oktober 190739 ) in werking getree. Mulder40) poneer dat hierdie onder= 

~swet uitgebou is op die beginsel van die Selbornememorandum. Sodoende was 

iie Britse onderwysbeginsel van openbare neutrale staatsonderwys-aan-die ____ __ 

rransvaalkolonie 

kaner. 

wat in stryd was met die begeerte van die Afri= 

Die beheerstruktuur was nou soos volg: direk onder die Minister van Onderwys 

was die Direkteur van Onderwys en 'n Raad van Onderwys wat die Direkteur moes 

bystaan in die opstel van regulasies, opstel van begrotlngs, geldehke toekennings 

en regspraak tussen die Direkteur en plaaslike owerhede soos byvoorbeeld die 

skoolrade. Vyftien inspekteurs was verantwoordelik vir die skole-inspeksie. 

Artikel 24 van die Smutsonderwyswet het daarvoor voorsiening gemaak dat die Hi= 

nister van tyd tot tyd klasse of inrigtings vir die onderrig en opleiding van 

persone in beroepe vir enige ambag of nywerheid kon oprig, onderhou of toeken= 

nings aan sodanige skole kon maak. 

3.2.3 PZaasZike beheer 

Ten opsigte van beroepsopleiding is dit nie altyd moontlik om vir die tydperk 

voor 19!0 'n skerp onderskeid te maak tussen algemene (sentrale) en plaaslike 

beheer nie, veral omdat beroepsopleiding eers teen die einde van die negentiende 

eeu ontstaan het. Gedurende die beginjare was die plaaslike beheer dikwels nou 

38) TRANSVAAL(Koloniale Regering) Ordonnansie no. 7 van 1903, art. l(b). 
39) Let daarop dat by die opskrif van die Wet word gemeld dat die Wet in 

werking getree het in Oktober 1909; artikel 91 van die Wet vermeld 
egter die jaar as 1907. 

40) MULDER, op. ait., p.47 en BARNARD, op. ait., p.l34. 
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verwant met die stigting van beroepsopleidinginstellings. Die beheer van beroepsz 

opleiding het ook verskil van die beheer van gewone onderwys veral met betrekking 

tot plaaslike beheer. Daar sal nietemin gepoog word om plaaslike beheer te onder= 

skei. -
3 • 2 • ,3 • I ,_Kaapko Zonie 

~a die Koloniale Regering se besluit in 1893 dat "armskole" gestig kon word, was 

iie Nederduits-Gereformeerde Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk eerste om die stig= 

ting e~ bepeer van ambagskole te onderneem. Ds. A. Moorrees het op die Sinode van 

iie Nederduits-Gereformeerde Kerk in 1a94 'n mosie ingedien wat deur Liebenberg 

soos volg aangehaal word: "De Synode neme in ovecweging welke stappe dienen 

genomen te worden om de verachter4e leden onzer Kerk op te heffen uit de gezon= 

ken toestand waarin zij gevall~ sijn en hunne kinderen te brengen binnen het be= 

reik van gewone of industriele. scholen." Dan word daar gemeld dat die eerste 

ambagskool in Uitenhage 'n "~erkskool was waarvoor die hele kerk van Kaapland 

verantwoordelik sou wees."41 ) Daar moet ook daarop gelet word dat die Skoal= 

radewet van 1905 in artikel 33 daarvoor voorsiening gemaak het dat die indus= 

triele- of ambagskole nie onder die beheer van skoolrade geval het nie maar di= 

rek onder die SGO. Melding word gemaak dat die ambagskole wel bestuursrade ge= 

had het maar reeds in 1908 is daar deur verdere wetgewing42 ) 'n verandering ge= 

maak deurdat die 1905 wetgewing gewysig was sodat skoolrade ambagskole kon oor= 

neem van bestuursrade; die skoolrade kon selfs saamspan om nuwe ambagskole in 

die distrikte te stig. 

'n Verdere aanduiding van plaaslike beheer vir beroepsopleidin~ is dat die Se= 

naat van die Suid-Afrikaanse Kollege i~ Kaapstad, nuwe aandklaskursusse gear= 

gan1seer het wat aangebied is deur professore w1e se enigste vergoeding vir die 

dienste die studente se klasfoo1e was. D1e aandu1d1ngs 1s dat d1e professore 

selfs inspeksies deur d1e Onderwysdepartement teengestaan het. 43) Die taak het 

in 'n betreklike kart tyd so veeleisend geword dat die skoolraad die klasse in 

1909 oorgeneem het. Die skoolraad het toe 'n Adviserende Komitee vir Tegniese 

Onderwys benoem en op die komitee se aanbeveling was ook die voortsettingsklasse 

te Soutrivier deur die skoolraad oorgeneem. 44) 

41) LIEBENBERG, op. eit., Werk, no. 42, Desember 1942, pp.19,21. 
42) KAAP(Koloniale Regering) Wet no. 45 van 1908, art. 57. 
43) PELLS, E.G. 300 years of e~oation in South Afriea, p.29. 
44) LIEBENBERG, op. eit., ~rk. no. 45, September 1943, p.21. 
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3.2.3.2 Natal 

In Natal het die Regering se "Payment by results" plan tot gevolg gehad dat by 

kleiner skole die algehele beheer gelaat is in die hande van die onderwyser wat 

slegs die beste inkomste vir homself probeer verseker het; andersins was alle_~,. 

staatskole onder beheer van die Superintendent van Onderwys waarby plaaslike on= 

derwysowerhede nie betrek was nie.~5 ' Daar moet egter vermeld word dat naas die 

staatskoolstelsel was daar 'n heterogene versameling van privaatskole waaroor 

die Superintendent geen beheer gehad het riie. Dit was in hierdie privaatskole 

waar die grondslag van beroepsopleiding gele is; in beide Durban en Pieterma= 
. ' . 1 b . . h 46) rLtzburg was daar n aantal pr1vaatsko e wat eroepsger1gtevakke aangeb1ed et. 

Die beroepsopleidingwat hier aangebied is, was die aansporing gewees tot die 

stigting van die latere tegniese institute in Durban en Pietermaritzburg, soos 

ook duidelik blyk uit die verteenwoordigers op die onderskeie stigtingsverga= 

derings.47) 

Op die Durbanse Tegniese lnstituut se stigtingsvergadering op 4 April 1907 is 

daar eenparig besluit dat die tegniese instituut onder beheer van 'n plaasl~ke 

raad van vy;~ien lede sou staan, wat soos volg benoem moes word: vyf lede benoem 

peur die Regering, twee deur die Stadsraad van Durban, twee deur die Spoorweg= 

instituut en ses deur die oorspronklike Kommissie van Tegniese Onderwys. Uitge= 

gebreide magte is aan hierdie raad toegestaan. 

3.2.3.3 Ora~~e-Vrystaat 

Ordonnansie no. 27 van 1903 wat aan die Oranjerivier-Kolonie 'n nuwe onderwys= 

departement besorg het, het ook voorsiening gemaak vir 'n organiseerder van be= 

roepsopleiding. Die groot stryd, waarin die inwoners van die Oranjerivier-Ko= 

lonie met die owerhede gewikkel was, oor die drie kardinale punte met betrek= 

king tot die onderwys van die volk, te wete die med.ium van onderrig, die gods= 

diensonderrig en die beheer van die onderwys deur die ouers self, is gedeeltelik 

opgeklaar met die ooreenkoms op die Brandfortse konferensie tussen die Neder= 

duits-Gereformeerde Kerk en die onderwysowerhede. 49 ) Uit die konferensiebesluite 

45) PELLS, op. cit., pp.61-63. 
46) REES, op. cit., p.4. 
47) Ibid., pp.l7-18. 
48) Ibid., p.21 en LIEBENBERG, op. cit., Werk, no. 46, Desember 1943, p.25. 
49) MULDER, op. cit., p.59. 
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het Onderwysordonnansie no. 29 van 1905 ontstaan wat die geskilie g11eeltelik 

opgeklaar het. Die Ordonnansie het voorsiening gemaak vir 26 skooldistrikte 

ooreenkomstig die magistraatsdistrikte met 'n skoolkomitee vir elke distrik 

wat uit vyf, sewe of nege lede sou bestaan; een meer as die helfte van die lede 

kon deur die belastingbetalers benoem word terwyl die Goewerneur die res benoem 

het. Subkomitees kon deur die skoolkomitee aangestel word met volle gedele= 

geerde magte, uitgesonderd aanstellingsbevoegdheid "ten opsigte van onderwysers. 

Die beroepsgerigte skole was ook onder die beheer van die plaaslike komitees 

totdat die Hertzogwet, Wet no. 35 van 1908, daarvoor voorsiening gemaak het dat 

'n Huisnywerheidsraad, met wye beheermagte, deur die Regering benoem kon word. 

Die Raad se werksaamhede het op I November 1908 begin. Die Raad het onder an= 

dere gereel dat aile vervaardigde items by skole na 'n sentrale verkoopsentrum 

in Bloemfontein gestuur word, en betaling aan leerlinge het uiteindelik op 'n 

maandelikse basis geskied. Op hierdie wyse het die beroepsgerigte skole gelde= 

lik en administratief onder beheer van die Raad gekom, wat op sy beurt weer 

op 'n vyftig-vyftig basis met die Regering bedryfsmateriaal aan die skole voor= 

sien het. Die Raad het sy eie organiseerder aangestel wat industrieskole in -die plattelandse dorpe en distrikte gestig het. Elke skool ~et 'n eie beheer= 

komitee gehad waf verantwoordelik was vir die uitgee van spinwiele en weefstoele 

en die inneem van die vervaardigde artikels vir verkoop by die verkoopsentrums. 50) 

Die Handelskamer van Bloemfontein_ het ook 'n mate van bebeer gehad deurdat hulle, 

soo~ in Kaapstad, toetse vir handelsvakke van die Londense Handelskamer inge• 
voer het. 51 ) --------

Ordonnansie no. 7 van 1903 het aan die Transvaal 'n nuwe Onderwysdepartement 

voorsien. Artikel I(b) van die Ordonnansie het voorsiening gemaak vir die stig• 

ting van beroepsgerigteskole en artikel 8 het die Luitenant-Goewerneur in Rade 

die magtiging verleen om plaaslike adviserende skoolkomitees aan te stel. Aan= 

vanklik het die nuwe onderwysadministrasie die plaaslike komitees uitgeskakel, 

maar op aandrang van ouers, is skoolkomitees aan skole toegestaan wat meer as 

honderd leerlinge gehad het. Die komi tees het volgens Mulder "baie pligte en 

50) Ibid., pp.66-67 en LIESENBERG, op. cit., ~Pk, no. 50, Desember 1944, pp.35-36. 
51) LIEBE~~ERG, op. cit., Werk, no. 52, Junie 1945, p.35. 



min magte 8jbad" en was ook net gegun aan plaasskole buitekant die twee groot 

stede, Pretoria en Johannesburg. 52) Die magte van die adviserende skoolkomitees 

is deur middel van die Selborne-memorandum sodanig gewysig dat 'n stelsel ont

staan het van skoolkomitees, verkies deur ouers, met meer regte en 'n adviserende 

stem by die keuse van onderwysers. 53) N; die verkryging van Selfbes~~u_:_ __ ~~~l?_?~ 
het die Smuts-onderwyswet, Wet no. 25 van 1907 gevolg, wat die posisie van plaas= 

like beheer grotendeels onveranderd gelaat het. 

3.3 VERDEELDE BEHEER OOR BEROEPSOPLEIDING 1910-1925 

3.3.1 InZeiding 

Die 

onderwys was ongelukkig uitgesonder vir verdeelde b~hee:__onder _'_n_a_~!:~aar_~ 

eenheidsgedagte; dit wil se met 'n redelik sterk gesentraliseerde regeringstel= 

sel, het daar byvoorbeeld 'n Departement van Justisie ontstaan wat nie vier 

provinsiale departemente met dieselfde funksie onder hom gehad het nie; dieselfde 

kan gese word van al die ander staatsdepartemente behalwe die onderwys, waar nou 

'n tydperk betree is, waar 'n vyfde onderwysdepartement ontstaan het en die een= 

wordingsgedagte uitgesluit is. Die rede vir hierdie anomalie blyk polities van 

aard te wee~ want Cilliers54) meld dat die aanvanklike toegewing van die Parle= 

ment om onderwys, uitgesonderd hoer onderwys onder die provinsies te laat, was 

in werklikheid 'n noodsaaklike kompromis ter verkryging van unifikasie. Indien 

hierdie toegewing nie gedoen was nie sou Natal, wat oorwegend Engels was, uit 

vrees vir oorheersing, nie tot uniale toetrede ingestem het nie. Hy noem ook 

dat daar van die begin af wel 'n eenheidsgedagte ten opsigte van onderwysbe= 

rheer was. Die bedoeling was om na 'n ordeningsperiode wanneer die provinsiale 

i stelsel verval bet, al die onderwys onder die Unie-Qnderwysdepartement se beheer 
i 
l te plaas. Hierdie bedoeling kan duidelik gesien word in artikel 85(iii) van die 

i Suid-Afrikawet55J wat, afgesien van hoer onderwys, alle onderwys onder provin= 
I 

siale beheer geplaas bet vir vyf jaar en daarna tot Parlement anders sou 

besluit. 

Dieselfde wetsartikel maak dus voorsiening vir 'n horisontale verdeling in 

52) MULDER, op. cit., p.40 en BARNARD, op. cit., p.J26. 
53) BARNARD, op. cit., pp.126, 131. 
54) CILLIERS, D.H. OnderuysbeZeid en -beheer in Suid-Afl'ika, 1910-1960 

pp.6-7. 
55) SUID-AFRIKA(Unie) Zuid-Afrikawet, 1909, art. 85(iii). 
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onderwysbeheer. Aangesien die provinsies nie die finansiering van sekere gespe• 

sialiseerde onderwys kon behartig nie, sou spoedig 'n vertikale verdeling van be~ 

beer plaasvind. 56) Dit was egter nie waar verdeelde beheer geeindig bet nie want 

Mouton57 ) noem dat daar onsekerheid was~ wie met Uniewording verantwoordelik 

sou wees vir beroepsopleiding. Om die saak op te los,het die Minister 'n kon= 

ferensie oor tegniesc, industriele en handelsonderwys in November 1911 te Pre= 

toria bele waarheen •Jerteen..,oordigers van die provinsiale onderwysdepartemente, 

staatsdepartemente en universiteitskolleges uitgenooi is. By die konferensie pet 

dit aan die lig gekom hoe verdeeld die beheer oor beroepsopleiding werklik was: 

behalwe 'n groot aantal ?rivaatmaatskappye en ondernemings het vyf staatsdeparte= 

mente asook die provinsiale owerhede, instellings vir beroepsopleiding onder bulle 

beheer gehad. Eweneens "'as die sertifikate wat uitgereik is van 'n ewe groat ver= 

.,Jr., i.denhe id. 

In aansluiting by paragraaf 3.2 sal provinsiale beheer van beroepsopleiding eers 

bespreek word en dan uniale beheer wat weer sal aansluit by paragraaf 3.4. 

3.3.2.1 KaapZand 

Die beheerstruktuur bet basies onveranderd gebly vir alle beroepsgerigte-onder= 

wys. Daar was slegs enkele_ bykomend~ ordonnansies wat die beheer oor en juri= 

diese grondslag van bykomende instellings bepaal het. Die eerste van bierdie 

ordonnansies het voorsiening gemaak vir die stigting van ambagskole en die be= 

beer van die reeds gestigte skoal onder beheer van ses kommissielede: drie lede 

benoem deur die Administrateur en drie lede gekies deur die skoolraad. 58) Die 

kommissie sou optree ooreenkomstig artikel 45 tot 47 van die Wet op Skoolrade 

van 1905. 

By die aftrede van Sir T. Muir, die SGO, in 1915 was onderwys in die Kaapland goed 

georganiseerd, met 'n deeglike stelsel van primere- en sekondere skole, oplei= 

dingskolleges, twaalf ambagskole en 'n tegniese instituut in Kaapstad; laasge• 

noemde was onder beheer van die Kaapse Skoolraad en 'n wakker adviserende liggaam. 

56) HAASBROEK, J.B. en CROWTHER, R.F. Sentrale en plaaslike beheer oor die 
onderwys in enkele oorsese lande met verwysing na beheer oor die onder= 
wys in die RSA. :;a-;ors-:~:reeks no. 55, p.97. 

57) MOUTON, N.J. [)i.e :;':mksie en Ol'[fanisa8ie van die Departement Ondei'L7gs, 
Kuns en Wetenskar, p.ll5. 

58) KAAP{Provinsie) Ordbnnansie no. 16 van 1913, art. 12. 
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Agt-en-dertig inspekteurs en spesiale instrukteurs bet gehelp met die uitvoering 

van die onderwysadministrasie en beheer, teenoor die agt wat vir die taak verant= 

woordelik was in 1892. 59} 

Die ambagskole wat aanvanklik deur die kerke gestig en beheer was met die doel 

om die armblankevraagstuk te help oplos, het 'n leemte getoon omdat arm kin= 

ders van verafgelee plase nie die skole kon bywoon nie. 'n Afvaardiging van 

die Nederduits-Gereformeerde Kerk is na die Administrateur en as gevolg van hier= 

die gesprek is 'n ordonnansie uitgevaardig wat voorsiening gemaak het vir die 

stigting van koshuise vir behoeftige kinders van verafgelee plase en skoolgaande 

ouderdom. 60} Hierdie armkoshuise is deur die kerke beheer maar het ook 'n leemte 

openbaar omdat die kind net versorg sou word van sy sewende tot sestiende jaar. 

Dit mag vir die kind 'n kritieke stadium in sy lewe gewees bet omdat hy moontlik 

slegs 'n lae kwalifikasie sonder beroepsopleiding bereik het. As gevolg van bier= 

die leemte is 'n verdere ordonnansie uitgevaardig vir die stigting van Een-onder= 

wyser-Vakskole. 6 l} Hierdie skole of vakafdelings het onder die beheer gestaan 

van die kerk, verenigings of openbare liggame. Die Administrateur bet hom egter 

die reg voorbehou om onderwysers aan te stel, te skors of te ontslaan en ook om 

die soort opleiding te bepaal. 

Beroepsopleiding is egter deur soveel verskillende wette en ordonnansies beheer 

en gereel, met 'n ewegroot uiteenlopenheid van doeleindes dat daar nie eenvormig= 

heid kon wees in die beheerorde nie. 'n Spesiale ·~mmissie van Ondersoek in ver= 

band met Industriele Onderwys" van 1922, wat die saak moes ondersoek en aanbeve= 

lings moes maak, het in 'n spesiale verslag onder andere genoem dat alle beroeps= 
• b . • 62) opleiding onder d1e eheer van een staatsoutor1te1t moes wee.s. 

Die Kaapse Provinsiale Onderwysdepartement het onmiddellik nadat die kommissie 

se verslag uitgebring is, begin met die reorganisasie van beroepsopleiding waar= 

deur die meeste van die aanbevelings uitgevoer is. Daar was egter nie genoegsame 

tyd beskikbaar om die reorganisasie uit te voer nie omdat beroepsopleiding deur 

die UOD op I April 1925 oorgeneem is. Die twee jaar tussenruimte, bet die pro= 

vinsie egter die geleentheid gegee om groter eenvormigbeid in die hele organisasie 

59} MULDER, op. eit., p.l72. 
60} KAAP(Provinsie} OTdbnnansie no. 11 van 1917. 
61) KAAP{Provinsie} 0Pdbnnansie no. 5 van 1919. 
62) CAPE(Province} Special Report on Industrial Schools and Industrial Depart~ 

ments in the Cape Province. 8duaation RepoPt, 1922, p.l57. 
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te kry. In daardie stadium was daar negentien instellings direk of indirek onder 
• • "d "d" 63) prov1ns1ale beheer wat gemoe1 was met beroepsople1 1ng. 

3.3.2.2 Natal 

In 1909 is aanbeveel dat adviserende skoolkomitees in die lewe geroep moes word 

en aan hierdie aanbeveling was uitvoering gegee in die Wet op "Establishment of 

Advisory School Committees."64 ) Artikel I van die Wet magtig die instelling van 

advieskomitees. Hierdie komitees moes die Departement van onderwys adviseer oor 

enige onderwysaangeleentheid(art.2); die ledetal sou bestaan uit sewe lede vir 

stadsrade, vyf lede vir die kleiner dorpsrade en drie lede vir ander staatsonder= 

steunde skole; vir stadsrade en dorpsrade sou die burgemeester ampshalwe die voor= 

sitter wees. Die komitee van 'n staatsondersteunde skool kon self 'n voorsitter 

verkies (art. 3). Verdere artikels van die Wet bepaal die verkiesings- en ver= 

gaderingsprosedure. 

Die beheer van die Durbanse Tegniese Instituut was in die hande van 'n raad wat 

uit vyftien lede bestaan bet maar die Regering en die Stadsraad is versoek om 

op 'n vyftig-vyftig basis die uitgawes te dek. 65 ) Die Pietermaritzburgse Teg= 

niese Instituut is in 1910 in die lewe geroep; voor 1910 was hierdie instituut 

bekend as die "Maritzburg Business College" en bet onder die beheer van aandeel= 

houers gestaan. Die "Business College" is as 'n besigheid bedryf maar volgens 

die voorsitter, S.J. Mason, is dit nooit beskou as 'n geldmaakproses nie. 

Aandeelhouers bet begryp dat bulle die instelling ondersteun bet tot voordeel 

van die openbare belang eerder as vir persoonlike gewin. Die Regering bet reeds 

in 1909 'n subsidieverhoging aan die "Business College" toegestaan maar die direk= 

toraat van hierdie kollege bet egter besluit om die owerheid te nader vir 'n 

groter toekenning ter wille van die goeie werk wat bier gedoen is. Hierop bet 

die Natalse Regering besluit om die hele kwessie van Tegniese- en Handelsonder= 

wys te ondersoek. 'n Ondersoek-kommissie van vyftien lede, is vir die doel aange= 

stel. Hierdie kommissie bet dan ook die oorspronklike Raad van die Pietermaritz= 

burgse Tegniese Instituut gevorm. 

Die Superintendent van Onderwys bet aanbeveel dat die volgende voortsettingsklasse 

63) 
64) 
65) 

LIEBENBERG, op. cit., 
NATAL(Kolonie) Wet no. 
LIEBENBERG, op. cit., 

Werk, no. 45, September 1943, p.IS. 
5 van 1910. 
Werk, no. 46, Desember 1943, p.25. 
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ook deur die Pietermaritzburge Tegniese lnstituut oorgeneem en beheer moes word: 

:-taritz'bu:Pg Aandklasse vir Bodes, aangebied deur die hoof van die "Boys Moz· 

del School"; 

Tei~grafie en Telefonie wat aangebied was deur twee privaatpersone; 

:n~e Etokperdjie Klub met veertig lede wat 'n lewensbestaan aan som~ 

mige lede voorsien het; 

::.anes Kookkuns aangebied in die "Girls Model School"; 

~ePstehulp aan Siekes en Gewondes aangebied by die Regeringshuis; 

~2aZkZasse in Zoeloe en Nederland$ aangebied by die YMCA. 66 ) 

Alhoewel die Pietermaritzburgse Tegniese lnstituut erken het dat die Natalse Re= 

gering die inisiatief geneem het met die stigting van die instituut, was hulle 

terselfdertyd so gesteld op bulle outonomie dat die raad geweier bet om enige 

verslag aan die Departement van Onderwys te doen, omdat bulle gevrees het dat 

bulle magte beperk sou word. Met die hoof van die Durbanse Tegniese lnstituut 

se invloed, het die Pietermaritzburgse Tegniese lnstituut op 22 Augustus 1910 

'n versoek gerig aan die Administrateur om 'n verteenwoordiger van die Onder= 

wysdepartement op die Raad te benoem. Daar is ook besluit om voortaan gevraagde 
. 1' ' d. . . k . 1 67) ~n ~gt1ng aan 1e Departement te voors1en en om 1nspe s~e toe te aat. 

Dit is interessant om daarop te let dat daar alreeds in daardie vroee stadium 

pleidooie was vir die nasionalisering van beroepsopleiding. Op 28 November 

1910 het die "Natal Witness" 'n brief van A.S. Hosley gepubliseer waarin 

by die nasionalisering van beroepsopleiding bepleit het, omdat die uiteenlo= 

penheid van die werk in die land tot nadeel van die volk gestrek het. 68 ) 

Ten opsigte van beroepsopleiding en meer spesifiek met betrekking tot vakleer= 

lingonderrig, was daar gedurende 1918 die instelling van jeugrade wat die be= 

beer van voortsettingsonderwys in Natal baie beinvloed het. Daar was die in= 

Stelling van die Jeug-adviesraad in Durban wat bestaan het uit vooraanstaande 

sakemanne en verteenwoordigers van die Poswese en die Spoorwee. In Pieterma= 

ritzburg is die Jeugraad saamgestel deur die Uitvoerende Komitee van die Pro= 

vinsie en bet bestaan uit verskeie hoofde van skole en ander verteenwoordigers 

in die stad; onder andere die Kamer van Koophandel en die Spoorwee. Die jeug= 

rade moes onder andere voortsettingsonderwys in die stede bevorder maar in die 

66) McCLELLAND, R., AXELSON, C.E. en ESTERHUIZEN, T .H.J. The Pietermaritz= 
b~g Technical College, 1910-1960, pp.JI-14. 

67) Ibid .• p.l9. 
68) Ibid., p.ZI. 
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besonder omsien na die opleidingsgeriewe van leerlinge wat pas skool verlaat 

het en reeds in diens was as vakleerlinge.
69

) 

In 1920 is daar 'n inspekteur benoem, net vir beroepsopleiding, en 'n tegniese 

adviseur moes by die Superintendent van Onderwys aanbevelings doen oor beroeps= 

opleiding wat onder andere in tegniese kolleges en in voortsettingsklasse ver= 

skaf is. 70) 

John Adams, wat in 1915 aangestel is as hoof van die Kunsskool, het later die 

grondslag gele vir 'n nuwe beheerstelsel. Hy het die eerste Advieskomitee van 

die Durbanse Tegniese Instituut, wat intussen deur 'n naamsverandering Tegniese 

Kollege geword het, benoem om hom in sy werk by te staan. Hierdie stelsel 

van 'n advieskomitee per afdeling is deur die prinsipaal, B.M. Narbeth, 

sterk voorgestaan en hy het onder andere gevra vir so 'n komitee in die Inge= 

nieursafdeling, Handelsafdeling, Sielkunde-afdeling, Huishoudkunde-afdeling en 

die Sosiale Wetenskappe. Teen l923,toe die kollege sy eerste geinkorporeerde 

Raad gekry het, was daar al veel gedoen om sodoende die kollege in die daaglik= 

se lewe van die groeiende stad in te span. In die Pietermaritzburgse Tegniese 

Kollege was die hoogste gesag nog steeds die Raad, wat weer 'n studiekomitee 

benoem het om hom te adviseer oor sake soos byvoorbeeld die instelling van nuwe 

kursusse. 71 ) 

Met die oorname van beroepsopleiding deur die Unie-Qndervysdepartement, is 'n 

uitsonderlike toestand van beheer geskep by die tegniese kolleges. Met die 

Finansiele Verhoudingswet van 192272) is daar deur die UOD besluit om die Dur= 

banse Tegniese Kollege oor te neem wat later plaasgevind het onder die Hoer On= 

derwyswet van 1923. 73> Die tegniese hoerskool wat deel, was van die Durbanse 

Tegniese Kollege, het egter onder die beheer van die Provinsiale Administrasie 

gebly tot in die stadium toe alle beroepsopleiding deur wetgewing, 74> op l April 

1925 onder die beheer van die UOD gekom het. Dit was ook eers met laasgenoemde 

wetgewing dat die Pietermarit~burgse Tegniese Kollege onder beheer van die UOD 

gekom het omdat die kollege geklassifiseer is as 'n nie-hoer onderwysinstelling, 

alhoewel dieselfde onderrig by beide die groat kolleges gegee is. 

69) MULDER, a,p. cit., pp. 340-341. 
70) Ibid., p.338. 
71) Ibid., pp. 342, 344. 
72) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 5 van 1922. 
73) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. JO van 192:5. 
74) SUID-AFRIKA(Unie) ftlet no. 4J van 1925. 
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3.3.2.3 0Panje-Vrystaat 

Die Onderwysdepartement van die Oranje-Vrystaat het ooreenkomstig die Hertzog= 

wet 75) tot stand gekom met 'n Direkteur van Onderwys aan die hoof en amptenare om 

in die uitvoering van sy pligte behulpsaam te wees. Die Direkteur van Onderwys, 

asook inspekteurs om hom in die beheer van die Onderwysdepartement by te staan 

kragtens bevoegdhede in die Wet of by wyse van regulasies, was voor 1910 deur die 

Goa~crneur en na 1910 deur die Administrateur benoem. Die Oranje-Vrystaat is 

Vcrcer \'erdcel in skooldistrikte, elk met 'n bestuursliggaam wat beheer uitge= 

oefen het oor skole binne die distrik. Hierdie skoolrade het bestaan uit vyf 

lede, verkies deur die skoolkommissies binne die betrokke skoolraadsdistrik; die 

oorbl}"Wende vier lede is deur die Minister van Onderwys benoem. Die skoolkom= 

missie is op sy beurt saamgestel deurdat ouers in 'n skooldistrik die reg krag= 

te~s wet verkry het om die kommissielede vir die skool of 'n groep skole te ver= 

ki2s. Jie skoolkommissies moes deur middel van die skoolrade die Departement 

inlig omtrent die toestand van die onderwys, geboue en persele asook van die 

aanstelling en skorsing van personeellede by die betrokke skool of skole. 76 ) 

Die skcolrade en -kommissies word hier net kortliks genoem omdat die beheer= 

stelsel gegeld het vir sekondere skole wat ook beroepsgerigte vakke aangebied 

het; in direkte teenstelling met die gewone sekondere skole het die ambagskole 

direk onder Departementele beheer geval met 'n plaaslike kuratorium. 77 ) 

Tot in 1920 was daar geen verdere noemenswaardige verandering in die beheerstel= 

sel nie. In 1920 met die Gekonsolideerde Onderwysordonnansie78) was vorige wette 

en 3rdon~ansies deur middel van nuwe aanvullings herroep en vervang, maar die be= 

heerstrukcuur was in wese nog steeds onveranderd. Die Gekonsolideerde Onderwys= 

ordonnansie 79) het voorsiening gemaak vir die instelling van beheerrade vir skole 

wat ingevolge artikel 23 subseksie 2 nie onder toesig van skoolrade geplaas is 

nie. Die regulasies en pligte waaronder hierdie rade geopereer het sou van tyd 

tot tyd ceur die Administrateur in die Staatskoerunt aangekondig word. Sekere 

sekondere skole asook die volgende ambagskole is buite die beheer van skoolrade 

gelaat en Jnder toesig van kuratoria of beheerrade geplaas: 8~ die Bloemfonteinse 

75) ORANJE-RIVIERKOLONIE(Koloniale Regering) Wet no. 35 van 1908. 
76) ::b~:i., artt., 32-34. 
77) ORANJE-VRYSTAAT(Provinsie) 0Pd0nnansie no. 9 van 1913, art. 4. 
78) ORANJE-\'RYSTAAT(Provinsie) 0Pdonnansie no. 9 van 1920. 
79) n;;::., art. 34. 
80) T~., art. 68. 
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Ambagskool, Ficksburgse Ambagskool, Ladybrandse Ambag- en Landbouskool, Bloemfon= 

teinse Voorbereidende Tegniese Skool en Tweespruitse Landbouskool. Die pligte van 

die kuratoria is vervolgens vir elke ambagskool afsonderlik deur regulasies voor= 

geskryf en goedgekeur deur die Provinsiale Raad. Die pligte was: 

* slegs die aantal leerlinge soos bepaal deur die Oranje-Vrystaatse Onderwys= 

departement, sou toegelaat word en deur bierdie reeling is die ontwikkeling 

van die skole vertraag; 

* alle materiaal vir gebruik in die koshuise en werkwinkels moes deur die ku= 

ratoria aangekoop word ooreenkomstig die Tenderraad-regulasies en met de= 

partementele goedkeuring; 

* die Kuratoria was verantwoordelik vir al die uitgawes en inkomstes en alle 

geldtransaksies moes op voorgeskrewe wyse bebeer word; 

* die bebeer van verkoopspryse vir vervaardigde artikels is ook geneem vir die 

rekening van die Kuratoria. 81 ) 

Die meeste van die regulasies wat met die stigting van die beroepsgerigteskole 

geproklameer is, bet van krag gebly totdat die skole op I April 1925 deur die 

UOD oorgeneem is, alboewel die provinsiale owerbeid nog tot 30 November 1925 

bierdie skole geadministreer bet. 

3.3.2.4 Transvaal 

'n 

Die Smutswet82 ) bet die Transvaalse provinsiale onderwys gereel en bepaal. Die 

~ <iaarin •g•ngsskryf is, ~~psopleiding. 
Onderwysraad moes die Administrateur adviseer oor sake soos die opstel van be= 

grotings en regulasies asook in enige ander saak wat aan die Raad opgedra sou 

word. In 1912 bet die Onderwysraad se samestelling en funksies ve.rjl_!!~e,!83 ) as 

gevolg van die feit dat die Uitvoerende Komitee die Onderwysraad se ou funksie 

sou vervul. Die nuwe Onderwysraad kon ondersoek beplan ten opsigte van geskikt= 

beid van curricula van landboukundige-, bandels- of nywerbeidstoestande in die 

Provinsie. Die ou Onderwysraad daarenteen kon net spesifieke opdragte bebandel 

en daaroor adviseer. Wat die samestelling van die raad betre~ bet provinsiale 

departementele amptenare nie meer sitting op die raad gebad nie, bebalwe vir die 

Direkteur wat ampsbalwe 'n lid was. Volgens Mulder84 ) was bierdie raad, wat veral 

81) MULDER, op. ait., p.333. 
82) TRANSVAAL(Koloniale Regering) Wet no. 25 van 190?. Vgl. ook par. 3.2.2.4. 
83) TRANSVAAL(Provinsie) Ordcnnansie no. ? van 1912 
84) MULDER, op. ait., p.l81. 
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beroepsopleiding in oenskou moes neem, veronderstel om die aanbevelings 

van die Konferensie van 1911 vir die daarstelling van 'n Nasionale Raad van 

Advies vir Tegniese Onderwys, voor te wees. 

Met Uniewording in 1910 het die bestaande regulasies nog van krag gebly en is 

eers in 1912 vervang met nuwe regulasies85) wat ook van toepassing was op alle 

ambagskole in Transvaal. Die lede van die nuwe beheerrade sou voortaan deur die 

Administrateur aangestel word om die nywerhede in die omgewing van die skool, 

sowel as die Skoolraad en die Stadsraad te verteenwoordig. In hierdie regula= 

sies is onder andere die verkiesingsprosedure en dienstydperk van lede voorge= 

skryf; magte en regte van 'n baie meer omvangryke· aard is aan die beheer= 

liggaam opgedra deur die Administrateur. Voorsiening is ook gemaak sodat spe= 

siale sub-komitees benoem kan word om 'n beheerliggaam by te staan vir die doel= 

treffende uitvoering van hulle pligte. 86 ) 

'n Onderwyskommissie wat aangestel is kragtens 'n Administrateurskennisgewing in 

1917, 87) waarvan die verslag eers in 1920 gepubliseer is, het in hulle aanbe= 

velings beweer dat die onderwysbeheer te gesentraliseerd was. Om die beheer 

meer te desentraliseer,moes die provinsie in distrikte opgedeel word met 'n 

Onderwysraad om die beleid in die distrik te bepaal; beheerrade en skoolrade 

moes volgens aanbeveling voorlopig bly bestaan totdat die evolusie van rade gefi= 

naliseer is. Van hierdie voorgestelde verandering in die algemene beheer het 

egter niks gekom nie. 88) 

Die Hoer Onderwyswet8~het in 1923 aan skoolkomitees volmag verleen om voort= 

settingsklasse te organiseer. In dieselfde jaar het die Witwatersrandse Uni= 

versiteit 'n Tegniese Onderwysraad saamgestel met die doel om voortsettings= 

klasse in Johannesburg te administreer en om nuwe kursusse te organiseer en te 

beheer, wat tot op daardie stadium deur die Universiteit georganiseer en beheer 

was. Alle aandklasse in beroepsgerigte vakke wat nie uitgeloop het op 'n Uni= 

versiteitsgraad of -diploma nie is gevolglik deur die Tegniese Onderwysraad oor= 

geneem; teen die einde van 1924 is daar met die TOD ooreengekom om alle voort= 

settingsklasse aan die ambagskole te Johannesburg en die Oos-Rand ook aan die 

Tegniese Onderwysraad op te dra. 90> 

85) TRANSVAAL{Provinsie) Administrateurskennisgewing no. 91 van 1912. 
86) Ibid., artt. 13{a) - (m). 
87) TRANSVAAL(Provinsie) · Administrateurskennisgewing 416 van 21 Desember 1917. 

Die MaZherbekommissie. 
88) MULDER, op. cit., pp. 319,322. 
89) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 30 van 1923. 
90) LIEBEHBERG, op. cit., Merk, no. 59, Kaart 1947, p.23. 
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~le Tegniese Onderwysraad het op 25 Februarie 1925, 'n versoek aan die Minister 

gerig om 'n nuwe instituut te stig en in die Staatskoerant van 15 Maart 1925 

is die Witwatersrandse Tegniese Instituut ooreenkamstig die Hoer Onderwyswet 

van 1923 tot inrigting vir hoer onderwys verklaar. Hierdie nuwe instituut het 
. 91) 

die Tegniese Onderwysraad vervang en sy pllgte oorgeneem. 

3.3.3 Uniale behee~ 

Hostert92) is van mening dat die kernvraagstuk wat dwarsdeur die ontwikkeling van 

die beroepsopleiding belemmerend ingewerk het, vir die eerste keer in 1905 geiso= 

leer is. Daar was naamlik die "wonder like ontdekking" gedoen dat tegniese onder= 

wys 'n hongs gespesialiseerde onderwys is en tweedens dat daar 'n gebrek was aan 

'n eenheidsbeleid in die vier kolonies. Die verdeelde beheer kan inderdaad be= 

skou word as 'n kernvraagstuk; want waar Uniewording eenheid veronderstel het, 

het dit slegs tot groter verdeling van onderwysbeheer gelei. 

Twee faktore het veral die deurslag gegee dat die Nasionale Konvensie, deur die 

Zuid-Afrikawet, aan die provinsies die beheer van alle onderwys behalwe hoer on• 

derwys toegelaat het: eerstens, dat die onmiddellike oorname van alle huishou= 

delike sake nie so onmiddellik beplan en gefundeer kon word nie; tweedens, die 

idee dat plaaslike beheer in die onderwys wenslik is as gevolg van die tradisio= 

nele ontwikkeling en opvatting van die Suid-Afrikaanse volk. Sekere voorsorg= 

maatreels is egter getref om te verseker dat die onderwys op 'n later tydstip as 

'n nasionale saak onder die sentrale regering geplaas kon word, naamlik: 

* Die onderwys is aan 'n plaaslike raad vir elke provinsie toevertrou met 

'n aangestelde Administrateur aan die hoof van die raad, wat direk aan 

die uniale owerheid verantwoordelik was. 

* Al die finansiele verantwoordelikheid vir onderwys is deur die uniale ower= 

heid aanvaar en hulle sou dit ooreenkomstig die 1908/9 begroting hanteer tot= 

dat 'n gekose komitee die finansiele verhoudinge ondersoek het. 

* Alle ordonnansies deur die provinsiale rade moes eers deur die Goewerneur-

in-rade goedgekeur word voordat dit van krag sou word. 

* Alle ordonnansies, teenstrydig met uniale wette, sou nie van krag wees nie. 93) 

91) 
92) 
93) 

Loc. cit. 
MOSTERT, 
MULDER, 

op. cit., p. 19. 
op. cit •• pp.J60-16!. 
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Uit bostaande is dit duidelik dat die provinsiale rade slegs gedelegeerde magte 

ontvang het; dat die aanvanklike reeling ten opsigte van onderwys as 'n tydelike 

reeling beskou was,blyk uit die feit dat artikel 85(iii) van die Zuid-Afrikawet 

daarvoor voorsiening gemaak het dat die provinsies slegs vir vyf jaar ordonnan• 

sies rakende onderwys kon maak. Na die vyf jaar, moes die Unie-Regering weer 

oor die beheer van onderwys besin. 94 ) 

Vanuit die staanspoor was daar egter onduidelikheid oor die term "hoer onderwys" 

omdat dit nie duidelik deur die wet omskryf is nie. Die vae bepalings met be• 

trekking tot die afbakening van "hoer onderwys" moet gesien word as 'n gebrek aan 

afbakening. 95 l In hierdie verband het die Onder-Sekretaris van die UOD in !913 

gemeld dat die gemis aan 'n noukeurige afbakening van hoer onderwys hom op ver= 

skillende maniere laat geld het. Hierdie tekortkoming het daartoe gelei dat die 

provinsiale besture en die Unie-Regering voor netelige vraagstukke te staan gekom 

het ten opsigte van ordonnansies wat deur die provinsiale administrasies aan die 

Sentrale Regering voorgele sou word vir goedkeuring. 96 ) 'n Duidelik omlynde 

beskrywing is eers in 1922 gegee. Hierdie eerste wetlike omskrywing van hoer 

onderwys is gedoen in die Finansiele Verhoudingswet van 1922, omdat die finan= 
. ''1 h d. d. . . d' . . h' b .d 97 > sle e ver ou 1ng tussen 1e Un1e-Reger1ng en 1e prov1ns1es 1er y gemoe1 was. 

Die Minister van Onderwys, F.S. Malan, het die onomskrewe begrip "hoer onderwys" 

self tydelik verklaar as onderwys bokant die matrikulasievlak. Die horisontale 

verdeling is dus alreeds in die eerste jaar verbreek. Beroepsopleiding wat vir 

die Unie-Regering so 'n groat betekenis in die administrasie gehad het, omdat die 

grootste werkgewers van beroepsopgeleide persone die Spoorwee, Poswese, Landbou= 

besproeiing, asook die staatsdiens in geheel vir alle handelsrigtings was, is 

regstreeks deur die beheerreelings geraak en onder die provinsiale besture ge= 

plaas. 98 ) 

3.3.3.1 Die kcmfensie insake tegniese, industPie1e en kommersieZe onderwys 

Hierdie konfensie is bele vir 8 tot 10 November 1911 op aandrang van verskeie 

openbare liggame wat direk met beroepsopleiding te doen gebad bet. Die Minister 

van Onderwys bet die inisiatief geneem om sake rakende bierdie soort onderwys 

94) SUID-AFRIKA(Unie) Zuid-Afrikawet, 1909, art. 85(iii). 
95) CRONJE, B. Die aandeel van d:ie sentrale RegePing in die Suid-AfPikaa:nse 

onder'!J!yasteZseZ vil' Blankes, p.I8. 
96) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarverslag, 1918. p.46. 
97) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 5 van 1922, art. II. 
98) MULDER. op. cit., p.l62. 
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beter te koordineer en in 'n doelgerigte koers te stuur; by bet daarop gewys 

dat tegniese en industriele onderwys op daardie stadium onder die bebeer van 

nege staatsdepartemente gestaan bet, naamlik die vier provinsiale departemente 

asook die Unie-Qnderwysdepartement met sy Suid-Afrikaanse Skool vir Mynwese en 

Tegnologie, industriele inrigtings onder die Wet op Arbeidskolonies in Kaap= 

land en die Departement van Gevangenisse se industriele inrigtings vir jong 

oortreders, die Spoorwegdepartement met sy vakleerlinge en werkwinkels, die 

Landboudepartement met sy landbouskole, en die Departement van Mynwese wat 

sy eie mynskool vir arbeiders gestig bet. 99) 

Op bierdie konferensie is die wenslikbeid genoem dat beroepsopleiding onder 

Uniale beheer geplaas moes word en dat 'n Nasionale Adviesraad vir Tegniese 

~ Onderw,·s onmiddellik in die lewe geroep moes word.IOO) 

3. 3. 3. 2 :: {_q Nasiona~e ,"aad van Advies vir Tegniese OndeYW1JS 

Kart na die konferensie bet die Minister die Nasionale Raad van Advies vir Teg= 

niese Onderwys soos volg saamgestel: die Onder-Sekretaris van Onderwys van die 

UOD as Voorsitter; die vier Direkteurs van Onderwys van die Provinsies, een ver= 

teenwoordiger van elk van die Suid-Afrikaanse fabrikante, Geassosieerde Kamers 

van Koopbandel, Suid-Afrikaanse Spoorwee en industriele skole en belange van 

armblankes. Op die aanvangsvergadering van bierdie Raad, op 14 November 1912, 

is daar besluit dat drie kommissies benoem moes word wat inligting sou insamel en 

aan die Raad aanbevelings sou doen oor sekere beroepsopleidings~spekte. 101 ) 

Die werksaambede van die Raad bet met verloop van tyd sodanig ontaard dat sy 

funksie in 1918 tot die bevestiging van die voorstelle en besluite van sy ek= 

samenskommissies beperk was. Na die verstryking van die Raad se tweede termyn 

in 1918, is die Raad nie weer benoem nie, maar twee advieskomitees in verband met 

eksamenaangeleenthede is in bulle plek aangestel. 102
) 

3.3.3.3 ce;e ondersoek van die Jaggerkommissie van 1915 

Na die tydperk van vyf jaar wat deur die Zuid-Afrikawet gestel is ten opsigte 

van onderwysbebeer deur provinsiale rade, is 'n kommissie onder J.W. Jagger in 

99) 
100) 

101 )' 

102) 

Ibid..~ p.l63. 
SUID-AFRIKA(Unie-onderwysdepartement) VersZag van konjerensie oor teg= 

niese, indus~1e en beroepsonderwys, UG2, 1912, p.S. 
SUID-AFRIKA(Unie-onderwysdepartement) VersZag van konferensie oor teg= 

r:iese onde'l'!Jys, UG21, 1913, p .6. 
STEYN, op. eit., p.27. 
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1915 aangestel.lOJ) Die opdrag van hierdie Kommissie was om die provinsiale re= 

gering~~lse_l_in_sy __ "?!!_E:!_~~g te ondersoek en aanbevelings aan die haw;\ t;e s12.1:n 

oor verdere optrefte. Uit hierdie ondersoek wou die Unie-Regering duidelikheid 

kry oor watter vorm van plaaslike bestuur in die provinsies oor die hele land in= 

gestel moes word. 

StandPunte van die Xommissie insake beroepsopleiding. Uit die standpunte wat 

deur beide die provinsiale hoofde en die onderwyshoofde aan die Kommissie gestel 

was, is heelwat lig gewerp op die uiteindelike optrede van die Unie-Regering in 

1924 toe die beroepsgerigteinstellings deur die UOD oorgeneem is. In getuienisse 

voor die Kommissie was daar uiteenlopende menings, maar dr. C.T. Loram het ver= 

klaar dat onderwys 'n nasionale saak is en dat die sentrale owerheid deur middel 

van piramidies wyerlopende stelsels moes deurdring tot die skole in beleid en 

administr~ie. IOJ)---~et die uitsondering van C.J. Mudie van Natal wat die pro= 

vinsiale onderwysbeheer verkies het, het die ander provinsiale onderwyshoofde 

die onderwys gesien as 'n nasionale saak wat onder sentrale beheer moes staan. 106) 

Aanbevelings van die Kommissie: Die Jaggerkommissie se aanbevelings was dat die 

provinsiale raadstelsel vervang moes~rd met 'n ander stelsel van plaaslike be= 

heer. G.T. Plowman het egter die status quo in sy minderheidsrapport bepleit en 

sodoende die provinsiale raadstelsel se voortbestaan bepleit. Die Regering het 

die aanbevelings van die Jaggerkommissie verwerp deur d<e minderheidsverslag van 

die Natalse verteenwoordigers te aanvaar. Mulder is van mening dat die rede hier= 

voor m~~tlik te vinde is in die wanverhouding wat tussen die twee politieke groepe 

ontstaan het met die Rebellie, die Taalordonnansie van Hertzog en die Eerste 

wereldoorlog. 107 ) 

Vir die volgende agt jaar sou beroepsopleiding nog in die hande van die provin= 

siale rade bly met 'n sterk neiging om al verder uitmekaar te dryf ten spyte van 

die waarskuwing dat die land se onderwys as 'n eenheid gesien en beplan moes 
word. 108) 

103) SUID-AFRIKA(Unie) ?rovinsiale Administrasie Kommissie van 1915, UG8 
van 1917. 

104) MULDER, op. cit., p.309. 
105) SUID-AFRIKA(Unie) ?Povinsiale Administrasie Kommissie van 1915, UG8 

van 19!7, par. 955. 
106) Ibid., par. 1483. 
107) MULDER, op. cit., p.309. 
108) SUID-AFRIKA(Unie) Rapporte van Provinsiale Administrasie Kommissie, 

UG45 van 1919, p.58. 
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3.3.3.4 Unie Onde1'li1if8depaPtement op die terrein van beroepeopleidir.g 

Die UOD bet reeds sedert 1914 'n s.rganiseerdergehad vir tegniese en industriele 

onderwys wat verslag gedoen bet aan die Nasionale Raad van Advies. Gedurende 

1917 het die UOD industriele skole van die Depa~tement Gevangenisse oorgeneem en 

in die skole is daar beroepsgerigte onderwys aangebied. In 1919 is ook 'n In= 

k . . l 109) spe teur van Beroeps~nstell4ngs aangeste • 

Nadat die term "boer onderwys" weer eens omskrywe was in die "Financiele Ver= 

houdingen Vierde Verlengingswet"IIO) het die UOD sedert 1922 die tegniese kol= 

~eges onder sy vleuel geneem. Dieselfde redes wat dit wenslik gemaak bet dat 

die tegniese kolleges oorgeneem word, bet bepaald ook later ten opsigte van die 

res van beroepsopleiding gegeld. 

3.3.3.5 Die Hofmeyerkommissie van 1924 

'n Kommissie onder voorsitterskap van J.H. Hofmeyer is aangestel om die ver= 

deelde beheer oor die onderwys te ondersoek. Die Kommissie het in sy verslag 

gemeld dat die kern van die probleem gelee was in die Zuid-Afrikawet. Die 

provinsies het alreeds sov~r in 'n eie koers ontwikkel en die UOD het sy eie 

werkkring so uitgebrei dat 'n toestand van duplisering, geldverkwisting en 

'n gebrek aan koordinasie ontstaan het. Een van hulle aanbevelings was dat 'n 

Uniale Onderwysraad aangestel moes word om alle prim~re en sekondere onderwys 

te koordineer. 111 ) 

3.3.3.6 Die Durban-konferensie van 1924 

Om die aanbevelings van die Hofmeyerkommissie te bespreek is 'n konferensie in 

1924 bel~. Met daardie konferensie is die aanbevelings van die Kommissie nie 

aanvaar nie, maar die Minister van Onderwys he~ onder hewige protes van onder 

meer Transvaal, verklaar dat al die instellings vir beroepsopleiding na die UOD 

oorgeplaas sou word. Dit was· net van toepassing op volle beroepsopleiding en 

nie algemene onderwys met sekere beroepsgerigte vakke nie. 112) 

109) 
110) 
Ill) 
112) 

CRONJE, op. cit., 
SUID-AFRIKA(Unie) 
STEYN, op. cit., 
Ibid.. pp.30-31. 

p.29. 
Wet no. 5 van 1922, art. 11. 
p.30. 
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3.3.3.7 Die invloed van verdeelds be'Mer oor beroepsopleiding 

Beroepsopleiding bet die meeste gely onder die verdeelde bebeer wat tot in 1925 

bestaan bet. Dit is onafskeidbaar verbind met vraagstukke soos vakleerlingskap 

en die nywerbeidstelsel wat·op nasionale grondslag georganiseer moet word, en 

daarom moet uniale wetgewing in verband daarmee geskied. Veral die beroepsgerigte 

sekondere skole bet die vertragingsinvloed van die verdeelde bebeer die swaarste 

gevoel. Aanvanklik is bulle deur die provinsiale onderwysdepartemente geadminis& 

treer, maar bet verdwyn onder die veel wyer opvoedkundige bedrywigbede van die 

provinsies. 

Verdere ontwikkeling en groei vanberoepsopleiding is gestrem deur: die armoedige 

omstandighede, departementele toelaes was beperk en die opleiding was onderge& 

skik aan die produsering van artikels wat aan die publiek verkoop moes word. 

Dit is deel van die toestand waarin beroepsopleiding, met Uniale oorname in 1925, 

verkeer bet. Onder die nuwe beleid is die status van bierdie skole aansienlik 

verhoog omdat dit nie meer beskou was as armskole nie. Groot verbetering bet 

ook plaasgevind in geboue, masjinerie en ander uitrusting, beheer oor uitrus& 

ting en opleiding. 113) 

3.4 STAATSDEPARTEMENTELE BEHEER OOR BEROEPSOPLEIDING, 1925-1955 

3.4.1 !deiding 

Alhoewel die jaar 1925 algemeen gesien word as die begin van 'n tydperk van ver& 

deelde beheer in sekondere onderwys, moet dit bier eerder as die begin van sentrale 

beheer van alle beroepsopleiding gesien word. Na vele argumente vir en teen 

hierdie stap bet die Unie-Reg;ri;g~ptelik vanaf 10 April 1925 'n groot aantal 

staats- en staatsondersteunde instellings oorgeneem van·d~provinsiale owerhede. 

Die instellings is· egter eers vanaf die einde"";;·an -daard{ejaara:3n'die""'"Unie".:Rege& 

ring afgestaan. 

Ooreenkomstig die "Financiele Regelingswet, 1925"114) is voorsiening gemaak vir 

die bestuur van, en die bevoegdheid om regulasies te kon maak met betrekking tot 

113) LIEBENBERG, J.J. Die toekoms van beroepsonderwys in Suid-Afrika. 
ilerk, no. 55, Maart 1946, pp. 18-19. 

114) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 43 van 1925, art. 12(1). 
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instellings wat deur die Minister van Onderwys oorgeneem is, dit wil se vir die 

verklaarde instellings. Die Minister is volgens die genoemde wet verantwoordelik 
vir alle verpligtinge van al die instellings wat deur hom beheer sou word. By 

uitstek is die tydperk betree waar beroepsopleiding vir Blankes in die tegniese 

kolleges gevestig is. 

3.4.2 InsteUings oo:rgedPa na UOD t~ faAJliiMHHII diJil{iJIA.Jtfr'k_f~ 
Met die uitsondering van die drie Transvaal~ :~~e~:~:]: :a; l~ 1 April 1926 

oorgedra is, is al die ander instellings soos hieronder genoem aan die einde 

van 1925 oorgedra aan die UOD(68):115) 

Tegniese kolleges (7), naamlik: Kaapstad, Durban, Oos-Londen, Pieter= 

maritzburg, Port Elizabeth, Pretoria en Johannesburg. 

Deeltydse tegniese skole (16) 

Departementele Industriele skole (7) 

Staatsondersteunde skole (10) 

Spesiale skole vir blindes en doofstommes (4) 

Instellings of genootskappe vir huislike nywerhede en huishouding (5) 

Skole vir vakopleiding en huishouding vir arm kinders (4) 

3.4.3 Kriteria vir die kZassifisering van s~~ze as instet~ings vir beroepsop~iiing 

Na die oorname van beroepsopleiding in 1925 het daar as gevolg van 'n gebrek aan 'a 
doeltreffende omskrywing van beroepsopleiding sekere probleme in die verband ont• 

staan. Daar was toe 'n interdepartementele konferensie gedurende November 1925 

in Pretoria gehou waar daar ooreengekom is dat indien 'n skool nie meer dan 
~-- "- ~------

drie-agstes van sy tyd aan beroepsgerigtevakke wy nie, dit nie as 'n beroeps= 

opleidinginstelling beskou moes word nie. 116) In die Wet op Beroepsonderwys en. 

Spesiale Skole, 1928 is daar 'n beskrywing van beroepsonderwys gegee wat bepaal 

dat: "'Beroepsonderwys' beteken onderwys en opleiding in handel,.landbou of 

huishoudkunde of in enige ambag of nywerbeid."IJ}) Hierdie omskrywing van be= 

roepsonderwys is gegee om twyfel uit te skakel oor watter skole deur die UOD 

beheer moes word. Alhoewel die onderskeid toe redelik duidelik was, het daar 

tog heelwat probleme bestaan oor die kwessie van oorvleueling ten opsigte van 

die aanbieding en inhoud van sekere vakke by beroepsgerigte skole van die UOD en 

115) 
116) 
117) 

CRONJE, op. ait., p.30. 
CILLIERS, op. ait., p.l1. 
SUID-AFRIKA(Unie) Met no. 29 van 1928, art. 20. 
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provinsiale sekondere skole. Vir baie jare na 1925 is hierdie saak deur kom= 

missies van ondersoek aangeroer en het dit dikwels gelei tot beraadslagings en 

ooreenkomste tussen die UOD en die provinsiale onderwysdepartemente. 'n Bevre

digende oplossing vir die vraagstuk is egter nooit gevind nie. 118> 

Alles in ag genom~wil dit voorkom asof samewerking tussen die uniale en pro= 

vinsiale onderwysdepartemente nie goed was nie. Die strydpunt was oor wie die 

beheer oor beroepsopleiding moes uitoefen: die provinsies wou dit terughe en die 

UOD wou dit behou. Selfs onderling, tussen die provinsies, was daar ook wedywe= 

ring. Een getuie bet voor die Rooskommissie verklaar dat daar 'n "bieery" vir 

onderwys was. 119) 

3.4.4 Die vernaamste re&s vir die Z'iV,:::l':llisering van beheer van beroepsopleiding 

3. 4 . 4. I Gebrek aan koOrdinasie 

Ee~an die~~~~:ikste redes vir die oorname van beroepsopleiding deur die 

UOD was om 'n mate van koordinasie ten opsigte van die bebeer en administrasie 

van beroepsopleiding te bewerkstellig. Altesaam vyf staats- en vier provinsiale 

departemente was belas met die 1b~r van beroepsopleiding voor 1925. llO) Hier= 

deur is 'n geweldige oorvleueling van werk en baie uiteenlopende doelstellings 

meegebring. Dit bet beroepsopleiding tot nadeel gestrek. 

3.4.4.2 Finansiele oo~~ 

Omdat beroepsopleiding so hoogs gespesialiseerd is, 121 ) is dit ook logies dat dit 

'n veel duurder tipe onderwys moet wees wat ook heelwat duurder toerusting 

verg. Hierdie tipe onderwys kon dus nie tot sy volle reg kom onder provinsiale 

beheer nie en die Unie-Regering was beter in staat om die finansiele las 

te dra. 

3.4.4.3 om aan beroepsopZeiding reg ~~ :aat geskied 

Onder die provinsiale beheer het die ~odiie skakelin& met die nywerheid ontbreek 

en gevolglik bet doeltreffende opleiding daaronder gely. Die hoer eise met laer 

salarisse aan tegniese personeel, in vergelyking met ander onderwysers, het meege= 

bring dat die goeie ambagsman met die regte orientering jeens beroepsopleiding nie 

118) CRONJE, op. eit., p.32. 
119) Ibid., p.33. 
120) Vgl. par. 3.3.3.1 
121) MOSTERT, op. eit., p.l9. 
122) STEYN, op. eit., p.34. 
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hierdie taak in voldoende getalle gewerf kon word nie. 
123

) As gevolg van 'n 

beter finansiele toestand kon hierdie saak nou in die reine gebring word. 

3.4.4.4 Unie-ondel'li!iJS alreeds op terrein van beroepsopleiding 

Reeds sedert 1914 was die Unie-onderwysdepartement onafgebroke betrokke by be= 

roepsopleiding. 124) 

3.4.4.5 'n Noue verbintenis met die algemene industrieZe beleid 

Tegniese onderwys was beskou as nou verbonde en as 'n integrate deel van die 

industriele beleid van die land en daarom was dit noodsaaklik geag dat teg• 

niese onderwys deur 'n sentrale owerheid beheer moes word; dit was veral ook 

noodsaaklik omdat vinnige industriele ontwikkeling in die nabye toekoms verwag 
was • 125) 

3.4.5 Die beheer oor tegniese kolieges 

In die groter sentra soos Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth en 

Oos-Londen was daar benewens die tegniese kolleges, ook nog tegniese skole, 

handelskole en voortsettingsklasse. Al hierdie verskillende instellings was 

onmiddellik by die tegniese kolleges in die betrokke stede ingelyf sodat dit 

as een instelling kon fungeer. 126) 

Die Wet op Hoer Onderwys 127) bet ook die prosedure omskryf vat gevolg moes word 

wanneer 'n instelling as beroepsopleidinginstelling verklaar word. Daardeur is 

eenvormigheid verkry ten opsigte van die bestuur van die tegniese kolleges. Min~ 

stens dertig dae voordat 'n instelling verklaar kon word as 'n instelling vir 

beroepsopleiding deur 'n proklamasie in die Staatskoe~t moes daar 'n skema vir 

die bestuur van die betrokke instelling aan die Minister voorgele en goedgekeur 

word. Die skema moes voorsiening maak vir 'n Raad, 'n Hoof en 'n "Kollege van 

Studies". 
128

) 

3.4.5.1 Die Kollegeraad 

In hierdie Raad was die hoogste gesag vir alle aangeleenthede van die instelling 

123) Loc. cit. 
124) Vgl. par. 2.3.3.4. 
125) STEYN, op. cit., p.36. 
126) MOUTON, op. cit., p.118. 
127) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 30 van 1923. 
128) MOUTON, op. cit., pp. 118-119. 
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gesetei. Die liggaam was met regspersoonlikheid beklee en kon eiendom bekom, 

dit in sy naam registreer en kon vervolging ingestel het waar nodig. Die 

Wet 129) het voorsiening gemaak dat ander instellings by die besondere instelling 

ingelyf kon word. Hierdie bepaling was nie slegs nodig om hoer tegniese skole, 

handelskole en voortsettingsklasse wat in dieselfde sentra wa~ in te lyf nie, 

maar ook omdat verskeie tegniese kolleges 'n hele aantal takke gehad het. So 

byvoorbeeld het die Witwatersrandse Tegniese Kollege die volgende takke ingelyf: 

Benoni!l927), Brakpan(1927), Germiston(l928), Springs(l928), Boksburg (1930), 

Krugersdorp(l931) en Witbank(1931). 130) 

Daar is ook bepaal hoedanig die samestelling van die Raad moes wees: dit moes 

bestaan uit tussen tien en dertig lede, waarvan vier deur die Minister aangewys 

sou word, een of twee lede aangewys deur die Kollege van Studies en die res van 

die lede sou aangestel word deur sodanige liggame soos in die kollege se skema 

van bestuur uiteengesit is. 131 ) 

Die Raad kon ook persone buite die Raad op ad hoe komitees benoem, maar die voor= 

sitter van die komitee moes lid van die Raad gewees het terwyl die gekoopteerde 

lede slegs sou dien in adviserende hoedanigheid. Dit was egter in belang van die 

kolleges om, waar moontlik, hulle konstitusie so te wysig dat belanghebbende lig= 

game verteenwoordiging op die Raad kon kry, soos byvoorbeeld in Natal waar hulle 

konstitusie in 1927 so gewysig was dat die Stadsraad, die "Amalgamated Uniorl', 

die "South African Sugar Association" en die Vakleerlingskapkomitee op die Na= 

talse Tegniese Kollegeraad verteenwoordig was. 
132

) 

3.4.5.2 Die "KoUege van Studies" en die Hoof 

Hierdie liggaam het bestaan uit die Hoof van die kollege as voorsitter, twee lede 

van die Kollegeraad en lede van die kollegepersoneel, gewoonlik van die senior 

lede, wat deur die Raad aangewys was om op die liggaam te dien. Hierdie liggaam 

sou die kursusse aan die kollege reel, toesig daaroor hou, dissipline in die kol= 

lege handhaaf en verdere aandag skenk aan sake wat deur die Raad na hulle ver= 

wys sou word. Funksioneel was hierdie liggaam identies met die Senaat van 'n 

129) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 30 van 1923. 
130) ORR, op. eit., p.56. 
131) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 30 van 1923, art. 6. 
132) MOUTON, op. eit., pp.ll9-120. 
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Universiteit. 

Die Hoof was die hoof uitvoerende beampte en was voorsitter van die Kollege van 

Studies. Hierdeur bet by 'n vername skakel gevorm tussen die Kollegeraad en die 

Kollege van Studies. As uitvoerende amptenaar moes by toesien dat die wetsbepa= 

linge en die regulasies, wat op die kollege van toepassing was, uitgevoer sou 

word; in sy hoedanigheid as Hoof was by oak aanspreeklik vir die interne organi= 

sasie en dissipline van die kollege. 133) 

3.4.5.3 Beperking op die bestuur van die kolleges 

Die kolleges bet groat toelaes van die Unie-Regering gekry en gevolglik bet die 

Kollegeraad nie vrye teuels gehad met betrekking tot die besteding van die finan= 

sies nie. Die Kollegeraad moes eers die goedkeuring van die Minister verkry 

voordat by private of regeringslenings kon aangegaan bet vir die aankoop van grand, 

geboue, meubels en ander uitrusting. Indien nodig kon die Minister na goeddunke 

inspeksie gedoen bet voordat by sy goedkeuring daarvoor gegee bet. Die Kollege= 

raad moes ook elke jaar 'n geouditeerde finansiele staat, tesame met enige ander 

gevraagde inligtin&aan die Minister voorle. 134) 

Dit is onprakties en bykans onmoontlik om die administrasie en organisasie van 

'n tegniese kollege in wetgewing vas te le, want omstandighede en toestande wat 

die kolleges raak, is nie staties nie, en kan dikwels sodanig verander dat on= 

middellike optrede geverg word. Om dit te verhoed, is aan die Minister die 

mag verleen om regulasies wat nie strydig met die wet is nie, uit te vaardig, 

byvoorbeeld ten opsigte van: 

* 
* 
* 
* 

* 

Wyse van die samestelling van rade en bulle bevoegdhede.' 

Diensvoorwaardes vir die doserende en administratiewe personeel. 

Die instel van 'n ondersoek waar dit nodig skyn te wees. 

Grondslae waarop die ~egering tot die uitgawe van die rade sal hydra 

en die verwante aangeleenthede. 

Ander aangeleenthede in verband met die uitvoering van die bepalings 

van die Wet. 

Alhoewel die Kollegeraad van die regeringskant aan beperkinge onderworpe was, bet 

dit nooit gebeur dat die Minister ingegryp bet en radikale verandering in die ad~ 

ministrasie en organisasie aangebring bet nie. Dit bet dus daarop neergekom dat 

133) Ibid.~ p.l21. 
j34) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 30 van 1923, art. II.,~ 
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die Kollegeraad 'n outonome liggaam was, onderhewig aan die bepalinge van die 
Wet.l35) 

Nadat die UOD die beroepsgerigteskole in 1925 oorgeneem he4 is daar begin met 

die toepassing van 'n eenvormige beleid vir die skole oor die hele land. Dit was 

beleid" wat meer d~~lgerig gemik was ~-~~;;;esenliking van die opvoedkundige 

doelstellings van die beroepsgerigte skole. 136) oor beroeps= 

lopleiding was egter tot 1928 bloot gegrond op 'n~w-e __ t_w __ a_t_d--i--e--------

tussen die Unie-Regering en die provinsiale owe;h~e~d7e~-~b~e-p-a~a~l~h~e~t~.-l~3~7~lr--------------

Die doel met die 1928-wetgewing 138) was om voorsiening te maak vir die oprigting 

en instandhouding van skole vir beroepsopleiding en spesiale skole, vir die beheer 

en administrasie van hierdie skole, en om hulptoelae aan staatsondersteunde skole 

te kon voorsien. Die Wet het 'n meer noukeurige omskrywfng van beroepsonderwys 

gegee as die van 1925. 139) Deur die Wet het die Minister nie slegs die reg ver= 

kry om nuwe beroepsopleidinginstellings op te rig nie, maar ook om enige instel= 

ling wat beroepsopleiding verskaf het, in te sluit onder die Wet. 140) Enige be= 

roepsopleidinginstelling kon dus onder staatsbeheer gebring word. 

Die Minister van Onderwys is verder gemagtig om adviserende komitees by beroepsge= 

rigte skoleaan te stel en enige belanghebbende instansie of persoon kon na sy goed= 

dunke in die komitee aangestel word.l~l) Die Minister kon regulasies, wat nie 

strydig met die wet was nie, uitvaardig aangaande die werksaamhede en pligte van 

die adviserende komitees asook ten opsigte van enige ander saak in verband met 

die bestuur en beheer van skole onder beheer van die UOD. 142) 

Deur middel van Wet no. 29 van 1928 is meer duidelikheid gegee oor welke tipe 

skool as beroepsgerigte skool beskou moes word sodat ipso facto bepaal kon word 

welke tipe skool onder die beheer van die UOD moet val al dan nie. Die wet 

het vir die eerste keer 'n beleid neergele, en is daar direkte verantwoordelik= 

heid vir die voorsiening van beroepsopleiding aanvaar. Vir beroepsopleiding was 

die provinsiale jeug nou aangewys op voorsiening deur die UOD. 143) 

135) MOUTON, op. ait., pp. 121-122. 
136) CRONJE, op. ait., p.31. 
137) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 43 van 1925. 
138) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 29 van 1928. 
139) Ibid., art. 20. 
140) Ibid., artt. I ,2. 
141) Ibid., art. 4. 
142) Ibid., art. 15. 
143) BOSHOFF, H.C. Beheer van die ondel'Wys in die provinsie Trunavaal, p.l45. 
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3.4.7 Die Rooskornmissie(1934) 

Met die aanstelling van die Provinsiale Finansiele Kommissie in 1933, onder voor= 

sitterskap van J. de Villiers Roos, was die oedrag aan die Kommissie om ondersoek 

in te stel na die finansiele verhouding tussen die Unie-Regering en die provinsies. 

Besondere aandag moes geskenk word aan die provinsiale inkomstebronne en die basis 

waarop subsidies aan die provinsies betaal is. Die Kommissie moes ook aanbeveel 

hoe hierdie finansiele verhoudinge verbeter kon word. 

Meer direkte onderwysaangeleenthede is ook in die Kommissie se verslag saamgevat; 

die provinsies het byvoorbeeld die Kommissie dringend versoek dat die beheer van 

die sekondere beroepsgerigte skole weer aan die provinsies gegee moes word, om 

sodoende weer sekondere onderwys as 'n geheel onder provinsiale beheer te. kon 

bring. 144) Die Sekretaris van Onderwys van die UOD, dr. S.F.N. Gie, het egter al• 

reeds in sy 1932-jaarverslag Stelling ingeneem teen die moontlike oordrag van se• 

kondere beroepsgerigte skole aan die provinsie omdat industriele skole en tegniese 

kolleges onafskeidbaar verbind is met kindersorg en vakleerlingskap; staatsreel• 

ings in hierdie verband moes deeglik op 'n nasionale grondslag georganiseer word 

en daarom het hy sterk teen so 'n moontlike oordrag van beheer gewaarsku. 145) 

Wat interessant is, is dat die opvolger van die Sekretaris van Onderwys, prof. 

M.C. Both~ in 1934 presies die teenoorgestelde standpunt as dr. Gie ingeneem 
het. 146) 

Die Kommissie het,nadat aldie gegewens oorweeg i~ tot die slotsom gekom dat be• 

roepsopleiding onder die UOD goeie vordering gemaak het maar het tog aanbeveel 

dat die betrokke skole, wat deur Wet no. 29 van 1928 onder die beheer van die 

UOD geplaas is, weer onder beheer van die provinsies geplaas sou word. Die Kommis= 

sie het voorsien dat probleme met die teruggawe sou ontstaan, byvoorbeeld die fi= 

nansiele las van beroepsopleiding. Om aan die probleme aandag te kon ge~ het 

die Rooskommissie voorgestel dat 'n Provinsiale Raadplegende Komitee aangestel 

moes word. 147) 

Die Kommissie se aanbeveling van teruggawe van sekondere beroepsgerigte onderwys 

aan die provinsies het skipbreuk gelei as gevolg van die addisionele koste wat 

dit vir die provinsie sou meebring. 148) Die tegniese kolleges was ook eenparig 

144) STEYN, op. ait., p.47. 
145) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. JaaPVers~, 1932, p.S. 
146) BOSHOFF, op. cit., p.l47. 
147) STEYN, op. ait., pp.48-49. 
148) BOSHOFP, op. cit., p.l48. 
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teen die afskeiding van die UOD. 149) Die ander aanbeveling van die Kommissie is 

egter aanvaar, naamlik dat 'n Provinsiale Raadplegende Komitee aangestel moes 

word. Die komiteelede wat benoem is, was die Minister van Binnelandse Sake (voor• 

sitter), die Minister van Onderwys{adjunk-voorsitter) en die Administrateurs 

van die vier provinsies. Die Komitee van Onderwyshoofde het as 'n vaste onder

komitee gefunksioneer. Die Raadplegende Komitee kon nie daarin geslaag het om 

enige koordinasie op onderwysgebied te bewerkstellig nie. Die Komitee het nog• 

tans tot 1952 bly voortbestaan. 150 ) 

3.4.8 KonGo~idering van die beheer oor beroepsopleiding, 1935-1945 

In teenstelling met die aanbevelings van die Roosl<ommissie in 1934 het daar in 

die jare 1935 tot 1945 veral op twee terreine verwikkelinge ingetree: dit het 

bygedra tot die konsolidering van die reeds bestaande onderwysstelsel in soverre 

dit die administrasie van die onderwys betref. Die status quo was opnuut be• 

kragtig en daardeur is 'n relatief permanente be'slag aan die kwessie van ver

deelde beheer oor sekondere onderwys gegee. 151 ) 

Die eerste van hierdie verwikkelinge is gemik op die verkryging van beter same• 

werking en koordinasie tussen die uniale en provinsiale onderwysdepartemente. 

Die Rooskommissie se aanbeveling dat 'n Provinsiale Raadplegende Komitee in die 

lewe geroep moes word, is deur die Re;~~ing in 1935 uitgevoer. 152J 'n Tweede 

maatreel, wat ook in 1935 gevolg het, was die aanname van die Wet op Verdere Wy

siging van Provinsiale Subsidies en Belastingbevoegdhede. 153) In hierdie Wet 

is die omskrywing van "hoer onderwys", soos dit in Wet no. 5 van 1922 bepaal was, 

nog verder uitgebrei deur die volgende byvoeging: 

"(a) Onderwys wat vir die opleiding van middelbare skoolonderwys verskaf word. 

"(b) Enige ander onderwys wat die Minister van Onderwys met die toestemming 

van die betrokke provinsiale administrasie tot hoer onderwys verklaar." 154) 

Weens die veranderde omstandighede en toenemende behoeftes van beroepsopleiding 

en ook om vorige wetgewing in hierdie verband te konsolideer, is 'n nuwe finansiel~ 

149) CRONJE, op. ait., p .34. Vgl. ook: Memorandum insake oordrag van beroeps= 
onderwys, Onderwysvereniging vir Tegniese en Beroepsonderwys, s.d. (Die 
memorandum was verkry uit ou korrespondensie van die SAVTBO in besit van 

die huidige Sekretaris van die Vereniging, L.E. Smith.) 
150) CILLIERS, op. ait., p.l2. 
151) CRONJE, op. ait., p.35. 
152) VgZ. para. 3.4.7. 
153) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 50 van 1935. 
154) Ibid., art. 2. 
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verhoudingswet 155) in 1945 ingedien wat die omskrywing van "hoer onderwys" in 

Wet no. 5 van 1922 en Wet no. 50 van 1935, gekonsolideer het. Hierdie wetge

wing bet duidelik laat blyk dat die Regering nie van voornemens was om 'n ver= 

andering in die beheer van boer onderwys aan te bring nie, maar dit bet egter 

bygedra om die status quo te konsolideer en te bevestig. Verder dit die 

vertikale verdeling van sekondere onderwys, dit wil se, tussen die provinsies 

e~ die u::i;:~egerin~, net n;;g~;t;;;;;;:fig~~~-------· 

3.4.9 Die Niaotkommissie(1939) 

Die verde _ling -~~m--~~e sekondere onderwysbeheer het weer ter sprake geko'!IJ~ diE 

verslag van die Transvaalse Onderwyskommissie van 1939. Hierdie Kommissie het 

hom onder andere uitgespreek teen die verdeelde behee.r.._ocr~: l3_E!k~~erwys. 

Een van die aanbevelings van die Kommissie was dat 'n Uniale_.~derwys~ 

die lewE!~l"~_':f .. llloes _W()_t:~ .. lll.e_t vertee~wo_ordig,er~ van die UOD, die prpY,insiale 

administrasies en die onderwys~er~ep. Hierdie aanbevole Raad moes egter net 

raadgewend en nie wetgewend of administratief van aard wees aie. 157) 
'" ~---~~~-.. --~-- --- ___ ._ ----~-""-'",..,_...~------

3.4.10 Kommiaeie vir die afbakening van die ptigte van tegniese kotteges, 

ambagskote en gewone sekon&re skole(1940) 

'n Interdepartementele Kommissie is in 1940 aangestel om die pligte van tegniese 

kolleges, ambagskole en die gewone provinsiale sekondere skole te opdersoek. 

Bierdie Kommissie se aanbeveling was dat alle beroepsgerigte onde~s steeds 

onder die UOD moes ressorteer en die gewone onderwys by die provinsiale ower= 

bede; met ander woorde die status ·~AO moes gehandbaaf word. 158) 

3.4.11 Die vers~ van die Provinsiate Onde~skommissie van Natal(1948) 

Hierdie Kommissie moes die onderwystoestande in Natal ondersoek. Hulle het die 

herinstelling van die horisontale verdelingslyn, volgens die Zuid-Afrikawet van 

1909, bepleit. 159) Wat wel interessant is, is die feit dat hierdie Kommissie 

genoem het dat die UOD 'n groot aantal leerlinge gelok het deur ekonomies be= 

heerde kompetisie. Die feit van die saak was dat leerlinge in Transvaal en die 

155) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 38 van 1945, art. 17. Xonsolidasie- en wysig= 
ing81JJet op Fina:nsii!Ze Verhoudings, 194li. 

156) CRONJE, op. eit., pp.35-36. 
l57) TRANSVAAL(Provinsie) Vers~ van die pPOvinsiale onderwyskommissie, 1939, 

pp.15-16. 
158) STEYN, op. cit., p.60. 
159) NATAL(Provinsie) Verslag van die provinsiale onderwyskommissie van Natal, 

1946. Die Wilkskormrissie, p.IO. 
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Oranje-Vrystaat, gratis sekondere onderwys ontvang het, terwyl provinsiale skole in 

Natal en Kaapland skoolgeld betaal het. 160) Die Natalse Provinsiale Onderwyskom= 

missie se verslag is onjuis ten opsigte van die provinsie Natal, omdat die UOD 

nie gratis onderwys verskaf het nie en daar dus nie ekonomies beheerde kompetisie 

was nie. Let daarop dat Spencer 161 ) in die opsig gese het dat die Transvaalse 

provinsiale owerheid gratis sekondere onderwys verskaf het, teenoor die UOD se 

handelsonderwys waarvoor skoolgelde betaal moes word. Dit bevestig egter wel 

dat die "bieery"162) vir onderwys nog steeds voortgegaan het. 

3.4.12 Die Kommissie ine~~~ cegniese en Beroepsonderwys(1948) 

In Kaart 1945 het die Minister van Onderwys 'n Kommissie benoem onder voorsit= 

terskap van F.J. de Villiers om ondersoek in te stel en verslag te doen oor die 

d . d 163) . 11' d' K . . to~stan van tegn1ese en ~eroepson erwys. D1e aanste 1ng van 1e omm1ss1e 

was die direkte gevolg van 'n gevoel van ontevredenheid by die UOD, verteenwoor= 

digers van beroepskole en die algemene publiek, dat beroepsopleiding nie doeltref• 

fend aan sy doel beantwoord het nie. 164) Die Kommissie moes inter alia en in die 

besonder ingaan op die vraagstuk van wat die aandeel van die UOD en die provin= 

sies moes wees in beroepsopleiding, 165) maar meer bepaald, moes aanbevelings 

voorgele word oor hoe beroepsopleiding uitgebrei en meer doeltre~~;:.d..k?l'l."''!:.es. 

Die verslag van hierdie Kommissie was baie belangrik en is wyd bespreek. Die 

President van die Vereniging van Tegniese Xolleges het in sy presidensiele rede, 

tydens die Vereniging se drie-en-twintiste jaarlikse kongres, die De Villiers

verslag bestempel as die ·~elangsrikste dokument oor die tegniese en beroepson= 

derwys in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse onderwys", 166) want hy noem die 

tegniese kolleges die volk se kolleges en haal J.H. Hofmeyer aan wat gese het 

dat dit die "arm man se universiteit" is. 16
7) Van die ses afdelings van die 

Kommissie se verslag was afdeling F van besondere belang vir die beheer oor 

beroepsopleiding. In hierdie afdeling word die kwessie van koordinasie van on= 

derwys op nasionale vlak met sy finansiele implikasies in oenskou geneem. 

160) STEYN, op. cit., pp.231-232. 
161) SPENCER, F.H. The teahr.ical colleges of South Africa, p.47. 
162) CRONJE, op. cit., p.33. 
163) SUID-AFRIKA(Unie) Die Kommissie insake Tegniese en Beroepsonderwys 1948. 

De ViUierskcmmissie, p.l. • 
164) COETZEE, J .C. Vakonderwys in COETZEE, J .C., red. OruleT"Wys in Suid

Afrika 1652-1966, p.371. 
165) CRONJE, op. cit., p.37. 
166) ANON. Presidentstoespraak, drie-en-twintigste jaarlikse kongres van 

die Vereniging van Tegniese Kolleges, p.S. 
167) Ibid., p.l 
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Die vernaamste aanbevelings van die De Villierskommisaie was die volgende: 

Stigting van 'n NasionaLe anderwyeraad met hulle konstitusie, bevoegdhede 

en funksies omskryf deur wetgewing. Die funksies van die Raad sou onder 

ander;-Wees om: 

* 

* 
* 

'n algemene onderwysbeleid vir Suid-Afrika in bree beginsels vas 

te stel; 

verskillende onderwysdienste te koordineer; 

ondersoek in te stel na onderwysvraagstukke; 

* voorbereiding van onderwyswetgewing vir die Parlement; en 

* verslag doen in verband met sake wat deur die Regering of provinsies 

na hulle verwys word. 168) 

Vertika~e verdeling van sekon~re onderwys tussen die sentrale en provin= 

siale onderwysdepartemente sou bly voortbestaan. 169) 

3. 4. 13 Unie-DnderwysdepaPtement se n.aam verander na Departement van Onderwys, 

Kuns en Wetenskap 

In 1948 het die UOD deur 'n uitbreiding van sy funksies, 'n gedaantewisseling 

ondergaan. Tot in daardie stadium was die Departement uitsluitlik gemoeid met 

onderwysaangeleenthede. Vanaf 1948 is sy terrein egter sodanig uitgebrei dat 

sy werksaamhede baie wyer was as net die onderwys. In ooreenstemming met die 

aanbevelings van die Centlivrekommissie 170l het hy sekere funksies oorgeneem van 

die Departement van Binnelandse Sake. As gevolg van die groot verskeidenheid 

werksaamhede het die Departement se naam verander na die Departement van Onderwys, 

Kuns en Wetenskap, met sy werksaamhede in vier kategoriee. verdeel, naamlik: 

onderwys, hulpdienste, koordineringsdienste en skakeldienste. Ill) 

3.4.14 Pretorius-onderwyskornmiasie(1951) 172
> 

In 1951 het hierdie Kommissie aanbeveel dat die Provinsiale Administrasie ver= 

antwoordelik moes bly vir alle middelbare onderwys met inbegrip van hsndels= 

en huishoudkundige onderwys wat vroeer deur die provinsiale owerhede beheer was, 

met die volgende uitsonderinge: 

168) SUID-AFRIKA(Unie) Verslag oor die Kommissie insake Tegniese en Beroeps= 
onderwys (UG 65/1948), p.279. 

169) Ibid .• p.45. 
170) SUID-AFRIKA{Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaareer= 

slag, 1948, p.4. 
171) CRONJE, op. cit., p.43. 
172) ORANJE-VRYSTAAT{Provinsie) Provinsiale Onderwyskommissie van die Oranje

Vrystaat. 
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* 
* 
* 

suiwer tegniese onderwys; 

alle vakonderwys vir dogters, soos deur die DOKW verskaf word; en 

alle gespesialiseerde handelsonderwys. 173
) 

3.4.15 Die voorspeZ tot die Wet op Beroepsonderwys, 1955 174> 

Cronje 175) beweer dat begerige oe weer eens in Maart 1953 op beroepsopleiding 

gerig was toe die Transvaalse Onderwysersunie op sy kongres gepleit het dat be~ 

roepsopleiding weer onder provinsiale beheer moes kom:~Die Suid-Afilli'"iins·e 
---·--:--:--:-~,...,--,.---

Vakskoolvereniging het hierteenoor ook weel:n~E<Ou"-stlndpunt ingeneem dat die 

status ~h~ gehandhaaf moes word. 176) 

'n Kabinetsbesluit van 22 November 1954 17
7) het egter verreikende invloed gehad 

op die gebied van beroepsopleiding. Hierdie besluit was dat: 

* Die DCKW alle outonome tegniese kolleges geleidelik vanaf die begin 

van 1956 as volle staatsinrigtings oorneem. 

* Na gelang die inrigtings oorgeneem is, is voltydse beroepsopleiding 

aan tegniese kolleges tot matrikulasiepeil gratis verskaf. 

* Beroepsopleiding was en sou 'n funksie van die Regering bly. 

* Dit is a;;;;~k~d;_g-d;t;~we wetgewing in verband m.;tberoepsopleiding 

voorberei word. 

Gedurende 1955 was die kwessie van verdeelde beheer weer die fokuspunt van aandag 

in onderwyskringe. Reeds vroeg in daardie jaar het 'n volksraadslid, D. Mostert, 

'n mosie in die Volksraad deurgeloods waarin hy gevra het vir 'n gekoordineerde 

onderwysbeleid in Suid-Afrika. 178) Vanaf 30 Junie tot 2 Julie 1955 het die Suid

Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die bespreking op sy jaarvergadering 

aan die stelsel van verdeelde onderwysbeheer gewy. 179) Vroeg in 1955 was dit ook 

die tema van die Memorandum van die Afrikaanse Kerke, 180) waarin hulle die na= 

delige gevolge van verdeelde beheer geskets en 'n oplossing daarvoor probeer 

vind het. 

173) Interkerklike Komitee van Hollands-Afrikaanse Kerke van Suid-Afrika 
Memcrandum, 1955, p.l5. VgZ. ook: Memorandum van interkerklike 
komitee insake uniale onderwysbeleid. 

174) SUID-AFIUKA(Unie) Wet no. 70 van 1955. 
175) CRONJE, op. ~it., p.49. 
176) Voorsittersrede, Werk, no. 88, Maart 1955, p.l5. 
177) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaar= 

r>e1•slag, 1954, p.7. 
178) MOSTER!, op. ait., p.21. 
179) CRONJE, op. ~it., p.50. 
180) VgZ. Voetnota 173. 
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3. 5 BEHEER OOR EN JURIDI£SE GRONDSLAG VAN TEGNIESE KOLLEGES AS VOLLE 

DEPARTEHENTELE INSTELLINGS 

3.5.1 Inleiding 

Tot in 1955 was outonome tegniese kolleges staatsondersteunde instellings. Die 

toelaes wat deur die DOKW aan hulle toegestaan is, was geheel-en-al ontoereikend 

en die enigste uitweg wa~ deur die wet oopgelaat is om hulle onkostes te dek, 

was deur op vrywillige skenkings hulle fondse aan te vul, of die tweede, minder 

gewenste bron, was deur klasgelde te hef. Laasgenoemde wyse van inkomste moes 

noodgedwonge toegepas word en dit het inderdaad 'n ongerymdheid geskep. 

Die Wet op Beroepsonderwys, 1955 het egter 'n heel nuwe fase vir beroepsopleiding 

ingelui. Die oogmerk was nie net om al die verskillende wette te konsolideer nie. 

Wat die tegniese kolleges in die besonder betref, het die Wet 1n geleidelike oor= 

name van tegniese kolleges deur die Unie-Regering beoog, om daardeur ook alle 

tegniese kolleges te omskep in volle staatsbeheerde instellings. 181 ) 

3.5.2 Die Wet op Beroepsonderwys, 1955 --
In die Sekretaris van Onderwys, Kuns en Wetenskap se Jaarverslag van 1955, het 

hy 'n betekenisvolle opmerking gemaak, .naamlik dat die aanname van hierdie Wet 

seker die belangrikste mylpaal was in die ontwikkelingsgeskiedenis van beroeps= 

opleiding sedert die oomame daarvan deur die Sentrale Regering in die twintiger= 
jare • 182) 

'n Senior amptenaar, P. Grobbelaar, het gedurende Maart 1956 gese dat hierdie 

Wet drieledig van aard is, naamlik: 

* Dit konsolideer die vorige wetgewing ten opsigte van beroepsopleiding. 

* Dit maak die oomame van tegniese kolleges deur die DOKW 'n werklikheid. 

* Dit omlyn die funksie van die DOKW soos dit geopenbaar en uitgevoer word 

in sy skole. 183) 

Die onderhawige Wet bet ook 'n einde gemaak aan die gedurige bespiegeling en 

"hi eery" oor wie verantwoorde lik is vir beroepsopleiding in al sy vertakkinge. 184) 

Voorsiening in die wet wat van belang is, is die volgende: 

Beheerrade - die Minister van Onderwys kon 'n raad saamstel waarop hy 

enige persoon of liggaam wat in Hoer Onderwys belangstel, kon benoem; 

181) MOUTON, op. cit., pp.l27-129. Vgl. ook CRONJE, op. cit., pp.49,51. 
182) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 

Jaarverstag, 1955, p.7. 
183) GROBBELAAR, P. Openingsrede van mnr. P. Grobbelaar by die kongres van die 

Suid-Afrikaanae Vakskoolvereniging. Werk, no. 93, Junie 1956, p.S. 
184) CRONJE, o,p. oit •• pp.33, 51. 



die tydperk wat lede moes dien, werksaamhede, bevoegdhede en pligte van 
. d . d 185) u. d. 1 d lede word omskryf asook d1e verga er1ngsprose ure. 1t 1e ge e ere 

van die raad kan 'n trustkomitee aangestel word om alle gelde ontvang uit 

bronne anders dan die staatskas te beheer. 

Klasgelde mag deur die Minister vasgestel of afgestel word na goeddunke. 
187

) 

Dit was veral die bevestiging van verdeelde beheer oor sekondere onderwys wat 

die gemoedere effens laat opvlam, en die heftigste kritiek en reaksie uitgelok 

het in dagblaaie, kerkblaaie, konferensies, vergaderings, in die Parlement, in 

beredeneerde verhandelings, in onderwysblaaie en op onderwyskongresse. 188) Dit 

moet bier egter duidelik gestel worri dat wat beroepsopleiding aanbetre~ was dit 

nie 'n geval van verdeelde onderwys~eheer nie. Sedert die oorname van beroeps= 

opleiding in 1925 was dit deurgaans di~ uitgesproke mening van die Suid-Afrikaanse 

Vakskoolvereniging en die Vereniging van Tegniese Kolleges, wat later geamalgameer 

het in die Vereniging van Tegniese en Beroepsonderwys. Enige moontlike'teruggawe 

aan die provinsies was ook telkens vanuit hierdie geledere hand en tand beveg. 

Vir beroepsopleiding was die tydperk 1925 tot 1967 die tydperk van onverdeelde, 

tte-;;;;~;; 1" {;;-~-rrlP h~hePr ~ 

3.5.2.1 Kommentaar ::zt: :iie Sekre7:::.c~e 'Jan die DOKW 

In die Jaarverslag van 1955 het die Sekretaris van die DOKW amptelik kommentaar 

gelewer op die Beroepsonderwyswet. Dit het volgens hom die grondslag gele 

vir 'n praktiese en opvoedkundige afbakening enersyds tussen gedifferensieerde 

beroepsgerigte onderwys en andersyds tussen volle tegniese, handels- en huis= 

houdkundige beroepsopleiding. Hy het beweer dat die afbakening voldoen aan die 

vereistes van gesonde differensiasie op die gebied van algemeen-vormende onder= 

wys. Die Wet het ook die moontlikheid uitgeskakel dat beroepsgerigte skole op 

die terrein van die provinsiale skole kan oortree. 189) 

3.5.2.2 Reaksie van die TCD 

Die TOD het 'n afvaardiging na die ~inister van Onderwys, Kuns en Wetenskap 

gestuur om sekere probleme wat voorsien is, te opper. Een van die besware 

185) 
186) 
187) 
188) 
189) 
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SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 70 :·:,:;; 1955, art. 3. 
Ibid., art. 4. 
Ibid., art. 5. 
GILLIERS, op. ait.,p.l7. 
SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 
1955, p.IO. 
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wat geopper is, was dat die Transvaal oewegingsvrybeid nodig gebad bet om aan 

'n groot verskeidenbeid leerlinge, met individuele verskill~ onderrig te verskaf. 

Die wetgewing bet bulle egter aan bande gele met betrekking tot die tydsduur en 

boeveelbeid vakke wat aan beroepsgerigte vakke bestee kon word. Die afvaardiging 

bet verder gese dat artikel 12(ii van die Wet 'n beperking van die ouerreg was; 

bulle.was voorts daarvan oortuig dat die ouers net so vry moes wees om.hulle 

kinders in enige soort ambag te laat o;>lei.of om enige kursus op 'n gewone skool 

vir bulle te kon kies. Daar is gevoel dat daar op grand van die Cbristelik-
. . . • . • ko d • 190/ nas1onale onderwysbeskou1ng n1e so determlnlStles opgetree n wor n1e. 

Na aanleiding van die reaksie en kritiek op die Wet op Beroepsonderwys, 1955, het 

die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap 'n belangrike beleidsverklaring in 

die Senaat gedoen. In bierdie verklari~g is die agtergrondsnotivering ter voor= 

legging van die wet geskets. Die boofpunte in sy verklaring was die volgende: 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

Daar kan slegs op 'n nasionale grondslag doeltreffend in die toenemende behoefz 

tes voorsien word. 

Beroepsopleiding met sy aansienli~e uitgawes kon doeltreffender onder die di~ 

rekte beheer van die DOKW aan die handel en nywerheid se beboeftes voldoen. 

Spesialiteitsonderwysers was nodig en bulle moes gedurig op die hoogte bly 

van die jongste metodes en tegnieke in die beroepswereld. Dit sou dus 

onprakties wees om beroepsopleiding aan gewone provinsiale skole te verz 

skaf • 

Hy meld dat beroepsopleiding met oorname in 1925 baie onbevredigend was. 

Stigma het daaraan gekleef en die algemene mening was dat dit slegs vir 

"armblankes" en "vertraagdes" bedoel is • 

'n 

Die UOD het beroepsopleiding op 'n gesonde grondslag geplaas en die leers 

lingtal het ten spyte van doelbewuste teenkanting van die provinsiale onderz 

wysowerbede vinnig vermeerder • 

Die Minister was oortuig daarvan dat beroepsopleiding in die landsbehoeftes 

kan voorsien indien die provinsies bereid is om hul samewerking in die vorm 

van objektiewe beroepsvoorligting en -toetsing te verleen • 

Die Minister het ook daarop gewys dat die De Villierskommissie reeds die 

gevolgtrekking gemaak het dat die kern van. die verhoudingsprobleem tussen 

die provinsiale sekondere skole en die beroepsgerigte skole, daarin gelee was 

dat die hoofde van provinsiale skole die leerlinge ten alle koste wou behou. 

190) STEYN, op. cit., p.85. 
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* Die Minister het ernstige bedenkinge teen.die terughandiging van beroeps= 

opleiding aan die provinsies gekoester, veral in die lig van die verskille 

in curricula, standaarde.en algemene vereistes tussen die verskillende 
191) 

onderwysdepartemente. 

3.6 DIE NUWE BEDELING V~~ DIE BEeiNDIGING VAN VERDEELDE BEHEER OOR SEKONDeRE 

ONDER'WYS 

3.6 .1 Inleiding 

In 'n memorandum, 192) ter ondersteuning van 'n Uniale onderwysbeleid en -beheer, 

word daar gekonstateer dat 'n nasionale siening van al die land se problem~ tot 

uiting gekom het in 'n nasionale beplanning op elke terrein van ons volkslewe 

hetsy Kleurling-, Indier- of Bantoesake, nywerheidsontwikkeling, finansies en 

radiowese, met die opvallende uitsondering van ons volk se grootste bate - die 

opvoeding van die Repuhliek se Blanke kinders. Die memorandum haal dan prof. 

W.M. Kgware van die Universiteitskollege van die Noorde aan wat gese het: 

"Centralization of control has saved Bantu education from the weaknesses and 

embarrassments which today afflict the education of the Europeans. " 193 ) 

Vroeere pogings om die verskillende onderwysdepartemente se werk te koordineer 

is die volgende: 

* In 1912 is 'n Nasionale Raad van Advies aangestel maar na verstryking van 

sy tweede termyn in 1918 is 'n nuwe Raad nie weer aangestel nie omdat dit 

nie aan sy doel beantwoord het nie. 

* Die Hofmeyerkommissie (1924) het 'n Raad voorgestel met uitvoerende mag wat 

hom in staat sou stel om koordinasie te hewerkstellig. Die Regering wou 

nie toegee aan hierdie versoek nie. 

* Die Rooskommissie(l934) het 'n Provinsiale Raadplegende Komitee in 1935 

aanbeveel. Die Komitee het wel tot stand gekom maar kon ook nie daarin 

slaag om die hree verskille in die verskillende onderwysstelsels uit te 

stryk nie en het tot 'n einde gekom in 1952. 

* Die Nasionale Onderwysadviesraad het sy stigtingsvergadering op 30 Oktoher 

1957 gehou en hierna het hulle nie weer vergader nie en die Raad was dus 

191) STANDER, B.J. Bercepsondel'!ilys in Suid-AfPika gesien in die Ug van one 
industriele behoeftes met vel'!ilysing na die opleiding van ambagsmanne, 
pp.24-26. 

192) Suid-Afrikaanse Vereniging van Tegniese en Beroepsonderwys. Memorandum ter 
onckrsteuning van lhliale ondel'LJyslx!leid en beheer, s.d., p.3. 

193) KGWARE, W.M., in Suid-Afrikaanse Vereniging van Tegniese en Beroepsonderwys. 
Memorandum ter ondersteuning van llniale onil.e!'!JysbeZ.eid en lxlheer. s.d •• p.l 
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* 
tot mislukking gedoem. 194> 

Die Nasionale Onderwysraad, soos voorgestel deur die De Villierskommis• 

sie195) het ook nie 'n werklikheid geword nie en "weinig vordering (is) 

gemaak om 'n groter mate van koordinasie tussen onderwysdepartemente te 

bewerkstellig - om die waarheid te se het verslegting van die toestand 

verder ingetree." 196) 

Die vertikale verdeling van onderwysbeheer, dit wil se die beheer van die 

onderwys op dieselfde peil deur verskillende ondera~sowerhede, die gebrek 

aan koordinasie tussen onderwysdepartemente, asook die gebrek aan 'n na• 

sionale onderwysbeleid het 'n probleem gebly. Die sestigerjare word ge• 

kenmerk deur die pogings om aan die probleme 'n cplossing te hied. 

3.6.2 Die NasianaZe Adviaer>ende Onde!'WlJsroad 

In 1958 is daar alreeds 'n privaat voorstel by die Vcl~sraad ingedien vir die 

stigting van 'n Nasionale Onderwysraad; alhoewel daar niks van hierdie voor= 

stel gekom het nie, het die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap egter die 

voorstel gesteun. 197) Die Minister het toe met die 1960-parlementsitting self 

die voorstel ingedien maar na die eerste lesing was die saak ongelukkig uit= 

gestel tot die volgende jaar. 198) 

3.6.2.1 Die atigting van die NAO 

Die stigting van die NAO in 1963 is moontlik gemaak dcur die Wet op die Nasio• 

nale Adviserende Onderwysraad, 1962. 199) Die NAO se werksaamhede het op Z lanua= 

rie 1963 1n aanvang geneem en Steyn200 ) is van mening dat die NAO van die be= 

gin van sy werksaamhede besin het oor die problematiese in die onderwys. Hulle 

het gepoog om die ongewenste in die onderwys uit te skakel en die goeie te be• 

stendig en uit te bou. 

Die Raad het bestaan uit 29 lede wat almal deur die Minister aangestel is. 'n 

Voorsitter, twee vise-voorsitters en twee ander lede het die Uitvoerende Komi• 

tee gevorm. Wat die samestelling van die lede betre~ was dit 'n nuwe proefneming. 

194) CRONJE, op. cit •• pp.63-65. 
195) Vgl. par. 3.4.11 
196) Suid-Afrikaanse Vereniging van Tegniese en Beroepsonderwys. Memol'aJ'Idum 

ter ondersteuning van Uniale ondenJJysbeleid en !:leheer>, s.d., p. 7. 
197) MOSTERT, op. cit .• p.21. 
198) CILLIERS, op. cit .• p.18. 
199) SUID-AFRIICA(llepubliek) Wet no. 86 van 1962. 
200) STEIN, op. cit., p.94. 
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Die Provinsiale Raadplegende Komitee201 ) van 1935, wat voortbestaan bet tot 

1952, bet slegs uit die Minister van Onderwys en die Administrateurs van die 

vier provinsies bestaan; daarteenoor bet die NAO uit lede bestaan wat gekies 

is uit hoofde van bulle kennis en bekwaamheid met betrekking tot die onder= 

wys. Vir die nuwe Raad was die lede dus ipso facto ten nouste aan die onder= 

wys verbonde en dit was moontlik die rede vir die sukses van die Raad wat veel 

tot stand gebring bet. 

Op 4 Desember 1963 bet die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap 'n persver= 

klaring vrygestel waarin hy verklaar bet dat planne in werking gestel gaan 

word om die verdeelde beheer oor sekondere onderwys te beer;;-;rrg-en''n-flaSronale 

onderwyspatroon t~ o~twikkel. Om bulle by te staan met 'n oplossing vir die 

probleem oor verdeelde onderwysbeheer bet bulle aanvanklik drie onder-kommissies 

aangestel wat later verminder is tot twee onder-kommissies. Die onder-kommissies wa 

belas met die vraagstuk van beroepsgerigte onderwys vir meisies en seuns onder= 

skeidelik tot en met standerd tien. 202 ) 

3. 6. 2 . 2 Die opdrag van die NAO 

Die opdrag van die NAO, van belang vir hierdie werk, is onder andere die volgen= 

de: 

.. 

.. 

.. 

Om die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap en die provinsiale Ad= 

ministrateurs van advies te voorsien in verband met beleidsformulering • 

Om die grondbeginsels van 'n onderwysstelsel vir die hele land te bepaal 

in samewerking met alle belanghebbendes • 

Om samewerking op onderwysgebied te bevorder en onderwysbeleid te koordi= 

neer met die oog op die aanpassing van die provinsiale onderwysstelsels 

by die behoeftes van die land. 203) 

Die NAO bet hom onderskei omdat by onderwysvraagstukke aangepak en afgehandel 

bet op 'n uiters doeltreffende wyse. Die vrug op bulle arbeid was die drie 

baie belangrike wette in 1967, naamlik: die Wet op die Nasionale Onderwysbe1eid 

(Wet no. 39 van 1967), die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys (Wet no. 40 van 

1967) en die Wet op Onderwysdienste (Wet no. 41 van 1967). Hierdie wette is 'n 

uitstaande baken in die onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika. 

201) Vgl. par. 3.4.7. 
202) CRONJE, op. cit., pp.66-67. 
203) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 

JaarvePslag, 1962, p.4. 
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3. 6. 2. 3 Die voortbestaan van die !lAO en die naamsverands:ring M ~ie !.liJR 

* Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 bepaal dat die ~AO hersaam~ 

gestel moes word vir 'n verdere termyn van vyf jaar, wat op I Januarie 

1968 'n aanvang geneem het. Die Wet op die Nasionale Adviserende Onder• 

wysraad van 1962 is ook herroep en sy bepalings deur die van hierdie wet 

vervang. 204) 

* Die Wysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1969205) bet ingevolge 

Proklamasie R186 van 1969 op I Augustus 1969 in werking getree en die Wet 

op die Nasionale Onderwysbeleid (Wet no. 39 van 1967) gewysig. Die NAO is 

deur hierdie wysigingswet afgeskaf om voorsiening te maak vir die instel• 

ling van 'n Nasionale Onderwysraad. 

* Die NOR is heraangestel ingevolge die Wysigingswet op die Xasionale Onder= 

wysbeleid, 1974206 ) wat op I Januarie 1975 in werking getree het. Die nuwe 

Raad sou egter bestaan uit 21 lede en nie 29 soos dit die gcval was nie. 

Die funksies van die Raad is ook uitgebrei sodat bulle die Minister van 

Nasionale Opvoeding, op sy versoek, kon adviseer oor, onder andere, onder

wys gegee aan 'n universiteit of by 'n kollege vir GTo. 207 > 

* 'n Verdere Wysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1975208> bet weer 

eens die samestelling van die NOR en van sy uitvoerende komitee verder 

gereel. Hierdie Wet bet op 27 Maart 1975 in werking getree. Die Sekreta= 

ris van die DNO het genoem dat waar die vorige Raad die klem laat val het 

op korttermynbeplanning, sou dit die funksies van hierdie Raad wees om hom 
. 1 b 1 . 209) meer toe te spLts op angtermyn ep annLng. 

3.6.3 Die onderwyswetgeblings van 196'1 met betrekking tot ondtirr.r~tsbeheer 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid 210) was, op die keper beskou, moontlik die 

enigste aanvaarbare uitweg uit 'n onderwysdilemma wat jare geduur het. Die 

probleem wat die beheer oor die onderwys ten grondslag gele het, was volgens 

Cronje eintlik tweeledig van aard. Eerstens was daar die "weegskaal"-opset 

204) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet no. 39 van 1967, art. 9. 
205) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet no. '13 van 1969. 
206) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet na. 92 van 1974. 
207) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding 

~aarveralag, 1972, p.8. 
208) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet no. 17 van 19'15. 
209) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. 

~aarvera~, 1975, pp.l3,25. 
210) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet nc. 39 van 1987. 
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van wat die aandeel van die Republiek en die provinsies onderskeidelik in die 

onderwys moet wees? Tweedens was daar die probleem van diversifikasie van 

die onderwys in die provinsies met 'n vrye hand in die reeling van onderwys= 

beleid en -organisasie sonder 'n werklike verpligting jeens 'n nasionale pa= 

troon. Cronje het verder genoem dat die begrip "hoer onderwys" telkens aan= 

"-' gepas moes word om veelsoortige en veelgradige onderwys in te sluit. "Die de 

jure-situasie moes telkens deur wetgewing ve~nder 1~rd om voorsiening te maak 

vir 'n de facto-situasie waarvoor nie in die grondwet voorsiening gemaak is 

nie . .•• Die werklike betekenis van die term is in die verlede agtergelaat.(sicJ' 2 

In die 1967·jaarverslag van die Sekretaris van Onderwys, Kuns en Wetenskap 

word die stelling gemaak dat die jaar 1967 moontlik beskou kon word as die be= 

langrikste jaar in die onderwysgeskiedenis van die Republiek. 212 ) Die belang= 

rikheid le opgesluit in aldrie die onderwyswette wat gedurende 1968 in werking 

getree het en 'n groat invloed op die onderwys in die Republiek sou he. 

3.6.3.1 Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, .1967 

In hierdie Wet word vir die eerste keer in die Suid-Afrikaanse onderwysgeskie= 

denis 'n nasionale onderwysbeleid vir alle Blanke-onderwys in die hele Repu= 

bliek neergele. Dit verskaf gevolglik aan die Minister sekere bevoegdhede ten 

opsigte van die beleid wat gevolg moet word by die verskaffing van onderwys 

aan Blankes. So kan die Minister na oorlegpleging met die Administrateur en 

die NAO, van tyd tot tyd die algemene beleid bepaal wat in skole gevolg moet 

word binne die raamwerk van die volgende beginsels: 213 ) 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

die christelike en nasionale karakter van die onderwys; 

die medium van onderrig moet die moedertaal wees; 

skoolpligvereistes moet eenvormig wees; 

gratis onderwysgeriewe aan skoolpligtiges; 

gedifferensieerde onderwys met inagneming van die behoeftes van 

die Republiek; 

grater koordinasie tussen die verskillende onderwysdepartemente; 

die plek van die ouer in die onderwys; 

211) CRONJE, op. ait., p.69. Kursivering deur Cronje. 
212) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap, 

JaarversLag, 1967, p.l. 
213) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet no. 39 van 1967, art.2(l). 
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* amptelike erkende onderwysverenigings mag wenke aan die hand doen en 

aanbevelings maak; 

* eenvormige diensvoorwaardes van onderwyspersoneel. 

Die Minister word ook die mag verleen om spesiale regulasies uit te vaardig 

wat 'n besondere provinsie sal verplig om uitvoering aan sekere wetsvereistes 

te gee indien die Minister oortuig sou wees dat daar 'n versuim was. Die Mi= 

nister kan dus vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie Wet op I Jan= 

uarie 1968 sekere masjinerie in werking stel soos hy goed geag het sodat daar 

niks sou wees wat hom sou verhinder om die onderwysbeleid op 'n nasionale ba= 

sis toe te pas nie. 214) 

Die Komitee van Onderwyshoofde bestaan as 'n statutere liggaam. Die KOH 

meet inter aZia die Minister en Administrateurs van aanbevelings voorsien ocr 

die wyse waarop die nasionale onderwysbeleid op gekoordineerde grondslag uit= 

gevoer kan word. Die KOH se groot nut le dus binne die cloelstelling van 

groter koordinasie tussen die verskillende onderwysdepartemente. 215) 

3.6.3.2 Met op Gevorderae Tegniese Onderwys, 1967 

Hierdie wet het op I April 1968 in werking getree, Die wet was bedoel om voor• 

siening te.maak vir die instelling van kolleges vir gevorderde tegniese onder• 

wys, hulle beheer, administrasie, bestuur en verbandhoudende aangeleenthede, 

Ingevolge hie.rdie Wet het die kolleges wat verklaar is as KGTO's, naamlik 

di~ in Kaapstad, Natal, Pretoria, Witwatersrand(Johannesburg), Vaaldriehoek 

(Vanderbijlpark) en Port Elizabeth vanaf I April 1968 nie meer onder die Wet 

op Hoer Onderwys, 1923 geval nie, maar gevorderde tegniese onderwys was nog as 
216) 

hoer onderwys binne die bedoeling van Wet no. 38 van 1945, art. 17 geag. 

Omdat hierdie kolleges dusdanige onder~s sou verskaf, het hulle derhalwe onder 

die regstreekse beheer van die Departement van Hoer Ondervys gebly. 

Van die genoemde ses KGTO' s, het slegs die eersgenoemde vier kolleges 

outonome status gehad vanaf die datum van implementering van die Wet op I April 

1968; dit wil se die kolleges was staatsondersteunde instellings. Die laasge= 

genoemde twee kolleges was nog departementele kolleges. 217 ) Op I April 1972 het 

214) Ibid., artt. 2(b) en 2(d). 
215) Ibid., art. 6(1). 
216) SUID-AFRIIA(Republiek) Wet no. 40 van 1967 art. l(i) Vgl. ook 

SUID-AFRIIA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 
Jaarve~alag, 1967 pp.S-6. 

217) SUID-AFRIIA(Republtek) Departement van Hoer Onderwys. Jaarverslag, 
1968 p.l7. 
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die aantal staatsondersteunde KGTO's tot vyf vermeerder toe die Vaaldrie= 
. 218) hoekse Kollege v1r GTO ook outonome status verkry het. Dit was dus nog net 

die Port Elizabethse Kollege vir GTO wat teen 1975 nog nie outonome status ge= 

had het nie. 219 ) 

Hierdie wet het onder andere die Wet op Buitengewone Onderwys, 1948 (Wet no. 9 

van 1948), die Wet D? Eeroepsonderwys, 1955 (Wet no. 70 van 1955) en aldie toe= 

paslike wysigings1cette asook Wet no. 38 van 1945, art. 17 se omskrywing van 

hoer onderwys vervang. Die nuwe omskrywing van hoer onderwys is nou soos volg: 

"(a) onderwys gegee aan 'n by of kragtens wet ingestelde universiteit of 

universiteitskollege; 

"(b) onderwys gegee in 'n kollege soos omskryf in die Wet op Gevorderde Teg= 

niese Onden:ys, 1967; 

"(c) onderwys gegee in die kuns-, (met inbegrip van ballet- en musiek-), myn-, 

aptekers- en skeepvaartopleidingskole wat die Minister in oorleg met die 

Minister van Finansies, tot skole vir hoer onderwys verklaar; 

"(d) buitengewone onderwys soos omskryf in die Wet op Onderwysdienste, 1967; 

"(e) 'n kursus van onderrig en opleiding bedoel in artikel 8(i) van die Wet 

op Onderwysdienste, 1967; 

"(f) voltydse onderwys van 'n peil wat hoer is as die peil wat gewoonlik vir 

'n eksamen vir die tiende standerd vereis word; en 

"(g) enige ander onderwys wat die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap 

in oorleg met die Minister van Finansies en met toestemming van die be= 

trokke Administrateur tot hoer onderwys verklaar." 220 l 

Die belangrikste wysigings in bogenoemde omskrywing is dat KGTO' s in= 

gesluit is en dat die benaming beroepsonderwys weggelaat is. 

Hierdie wet het ook op I Januarie 1968 in werking getree en vanaf dieselfde 

datum het die benaming van die DO~> verander na Departement van Hoer Onderwys. 

Op 1 April 1968 het die nuwe Departement van Hoer Onderwys alle beroepsgerigte 

onderwys op sekondere vlak aan die provinsies afgestaan. Dit het deel gevorm 

218) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. daawer= 
sZa;;J 19i2, p.2·L 

219) Die status was aan Port Elizabethse Kollege vir GTO gegee op 1 April 1977. 
Vgl. SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. 
JaarPer•sZt~~:-.J 1977 .. 

220) SUID-AFRIKA(Republiek) Wet >:o:::. 41 van. 1967, art. 44. 
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van die bree onderwysbeleid en dat sekondere onderwys voortaan onder die. pro= 

vinsiale onderwysdepartemente moes ressorteer onder die nuwe saamsnoerende na= 

sionale onderwysbeleid. Hierdeur is 'n jarelange vete uit die weg geruim deurdat 

"""'' '-'~S sekondere beroeps~~,~~~ ~ na 43 jaar weer die provinsiale verantwoordelikheid ge= 

word het maar wel onder die gelykskakelende invloed van 'n nasionale onderwysbeleid. 221 

3.6.4 Die Depal'tement van OndePWys, Kuns en Wetenskap se naam verandel' na 

Depal'tement van Hoel' OndePWys(1968) 

Die DOKW was as gevolg van die voorafgaande wette in twee volwaardige de= 

partemente verdeel, oaamlik die Departement van Hoer Onderwys en die Departe= 

ment van Kultuursake, 222 ) maar beide departemente het onder een Minister res= 

sorteer. 

Die DHO sou voortaan funksioneer as 'n suiwer onderwysdepartement en hy sou 

verantwoordelik wees vir die volgende onderwy,sdienste: Universiteite; 

KGTO's; kolleges vir kuns, aptekers, tegniese kolleges en ander voltydse op= 

leiding na standerd tien; kinderwetskole insluitende nywerheidskole en verbete= 

ringskole; buitengewone onderwys vir gestremdes; vakleerlingskole, deeltydse 

sekondere onderwys; oudiovisuele onderwys; vaktoetsing vir ambagslui; ambagskool 

vir volwassenes; die afneem van nasionale eksamens; geesteswetenskaplike na= 

versing as 'n tydelike maatreel. 

Cronje223 ) noem dat die bonte verskeidenheid onderwysdienste baie opvallend is 

maar dat dit egter verdeel kan word in twee bree kategoriee, naamlik eerstens 

tegniese- en beroepsgerigte onderwys op tersiere vlak en sekondere vlak (hoof= 

saaklik deeltyds); tweedens gespesialiseerde onderwysdienste, insluitende bui= 

tengewone onderwys en kinderwetskole. 

3.6.5 Totstandkoming van die DepaPtement van NasionaZe opvoeding (1970) 

Die Departement van Hoer Onderwys en die Departement van Kultuursake het op 

31 Oktober 1970 geamalgameer en op I November 1970 het die huidige Departe= 

ment van Nasionale Opvoeding tot stand gekom. 224 ) Die hierargiese beheerstruk= 

tuur van die nuwe Departement word skematies aangetoon in diagram 2.2. 

221) STEYN, op. ait., p.107. 
222) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaal'Vel'slag, 

1968, p.l. 
223) CRONJE, op. ait., p.79. 
224) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaal'VePsZag, 

1970, p.7. 

l' 
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DIAGRAM 3.2 

DIE DEPARTEMENT VAN NASIONALE OPVOEDING - ORGANISASIE EN FUNKSIESlZS) 

MINISTER VAN NASIONALE OPVOEIHNG 

DEPARTEMENT VAN NASIONALE OPVOEDING 
IJOI·:L: om d i.e V(•rstande like en gees= 
t~lik~ potcnHiaal van die Blanke bur= 
gcr van die land tot voordeel van die 

emeenska uit te bou. SEKRETARIS 

Afdeling Sentra= 
le Organisasie 
vir Vaktoetse 

22SY SUID-AFRIKA(Repuhliek) Depart.,ment van Nasionale 
Opvoeding. Jaar>Verstag, 1975, p .19. 

. ---------. L. 

Tak 

Tak Taaldiensburo 

Tak Bihlioteekdienste 



3. 7 SAMEVATTING 

Vir die uiteensetting van bebeer oor en juridiese grondslag van beroepsopleiding 

moes die eerste pogings tot beroepsopleiding noodwendig as beginpunt geneem word. 

Dit is egter opvallend dat in die beginjare was beroepsopleiding beskou as vir 

die armblanke en moontlik was die idee ook dat dit die aangewese opleiding was 

vir die minderbegaafde. Die armblanke en minderbegaafde was ook in 'n soort ver= 

band gebring. Die rede vir bierdie afleiding is dat daar reg aan die begin nie 

probeer is om ontwikkeling op beide intellektuele- en handvaardige gebied, aan 

te hied nie, dit was of die een of die ander soort opleiding. Die indruk word 

gelaat dat bebeer oor beroepsopleiding terselfdertyd ook bebeer oor die arm= 

blankevraagstuk bebels bet. 

In elkeen van die vier provinsies(kolonies voor 1910) bet beroepsopleiding min 

of meer 'n eie ontwikkelingspatroon gevolg wat voortgeduur bet tot 1925 toe alle 

beroepsopleiding onder die bebeer van die Unie-Regering gekom bet, boofsaaklik 

omdat die vier provinsies nie die geweldige finansiele las van so 'n boogs 

gespesialiseerde en duur opleiding kon bekostig nie en gevolglik kon die pro= 

vinsies ook nie reg laat geskied bet aan bierdie opleiding nie. 

Alboewel Kaapland die voortou geneem bet met die vroee onderwysstelsel· op alle 

gebiede, wil dit tog blyk asof Natal meer gedoen bet om die bebeer van beroeps= 

opleiding op 'n gesonde grondslag te plaas. Natal bet dan ook in bulle bebeer= 

stelsel daarvoor voorsiening gemaak dat beroepsopleiding in die meeste gevalle 

parallel met intellektueel vormende vakke aangebied kon word. Die Oranje-Vry= 

staat en Transvaal was op bierdie gebied beelwat agter Natal en Kaapland, wat toe= 

geskryf kan word aan politieke woelinge en uiteindelik die Tweede Vrybeidsoor= 

log van 1899-1902. 

Van 1925 tot 1968 bet die sentrale regering beroepsopleiding bebeer en dit kan 

gese word dat dit met baie groot sukses gedoen was. Beroepsopleiding bet deur 

bierdie tydperk 'n geweldige groei getoon maar deur die bele tydperk was daar 

in die woorde van Cronje, 'n "gebieery" vir bierdie onderwys. Een afvaardig= 

ing en ondersoekkommissie na die ander bet die verdeelde sekondere onderwysbe= 

beer ondersoek, gekritiseer of goed g~~raat. In tegniese kollege geledere was 

die oortuiging egter deurgaans dat, wat beroepsopleiding betref, daar geen ver= 

deelde bebeer was nie en dat die status quo gebandhaaf moes word. 

Die NAO, wat 'n oplossing vir al die probleme moes vind, se arbeid bet gekuhais 

neer in die 1967-onderwyawetgewings wat in 1968 in verking getree bet. Die 
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enigste oplossing was om 'n nasionale onderwysbeleid te formuleer met die Mi• 

nister aan die hoof van all~ onderwys. Beroepsgerigte ond~rwys op sekondere 

skoolvlak is weer aan die provinsiale owerhede gegee om die verdeling van 

sekondere onderwysbeheer, wat die provinsies aanbetref h~t, op te los. 

Beroepsopleiding by alle tegniese kolleges het onder beheer van die Sentrale 

Regering gebly. Hierdie kolceges het egter ook geskei in twee natuurlike ver= 

delings, naamlik KGTO's wat uitsluitlik ingestel is op tersiere op= 

leiding; die gewone tegniese kolleges en -institute, hoofsaaklik vir spesiale 

sekondere opleiding maar hulle het ook tersiere opleiding gedoen waar die 

kolleges ver van 'n KGTO •~s. Die gewone tegniese kollege is volle 

Departementele instellings •at as sulks beheer word, ter•cyl die tegniese 

institute staatsondersteunde instellings is en ingestel en gesubsidieer word op 

die grondslag van die verskil tussen die inkomste en uitgawe vir elke instel= 

ling ingevolge die Wet op Oncerwysdienste, 1967, art. 5(1). Laasgenoemde in= 

stelling het ietwat meer outonomie as tegniese kolleges. 

106 



4 CUIUUCULA, SILLABI, PEIL VAN ONDERWYS EN EKSAMINERING BY TEGNIESE 

KOLLEGES 

4. I OR I eNTERING 

Tegniese kolleges se ontstaan spruit voort uit voortsettingsouderwys 1); laas= 

genoemde het weer sy ontstaan te danke aan die behoefte wat jongmense gevoel 

het om hulle onderwys voort te sit terwyl bulle reeds in 'o beroep gestaan 

het. Hierdie onderwys kan van 'n algemene of 'n tegniese aard wees. So was 

tegniese klasse vir leerjongens by verskeie plekke ingestel asook voortset= 

tingsklasse in handelsvakke soos byvoorveeld Handelsrekene, Boekhou, Brief= 

wisseling in Hollands en Engels en Tik. Die curricula, sillabi en tydsduur 

van elke kursus was volgens die besondere behoefte en omstandighede bepaa1. 2
) 

Groot organisasies~soos byvoorbeeld die Spoorwee en die Kamer van Mynwes~ het 

daartoe bygedra dat die curricula, eenvormigheid ten opsigte van curricula, silla= 

bi en eksaminering in Suid-Afrikaanse Tegniese kolleges tot stand gekom het. 

Hierdie organisasies se bydrae het ook verder gestrek, deurdat hulle voort= 

settingsonderwys verpligtend gemaak het vir bulle vakleerlinge. Die vakleer= 

linge kon binne werkure, met vol betaling, klasse•bywoon. Die Transvaalse 

Kamer van Mynwese het reeds in 1905 met sy vakleerlinge 'n kontrak gesluit 

en een van die klousules in hierdie kontrak was soos volg: "An apprentice 

employed under indenture shall attend such educational class or classes as 

he may be directed by the Manager for the purpose of receiving technical in= 

struction in his trade, and he shall during the first three years of his ap= 

prenticeship, be allowed by the Manager not less than four hours a week in 

his working hours to attend such class or classes. n 3) Hierdie stelsel van 

tegniese onderwys aan vakleerlinge het weer die basis gevorm van die Vakleer= 

lingwet van 1922. Dit was eers met die inwerkingtreding van hierdie Wet dat 

die bywoning van voorsettingsklasse sodanig verbeter het dat die UOD die 

klasse in 1923 ook onder boer onderwys ingesluit .en van die provinsies oorge= 

neem het. Curricula en sillabi is dus vanaf hierdie stadium op 'n nasionale 

I) ORR, J. TeC!hn.iC!aZ eduootion and training, p.53. 
2) LIEBENBERG, J.J. Beroepsonderwys in Suid-Afrika. Werk, no. 42, Desember 

1942, p.21, Vgt. ook Werk, no. 45, September 1943; p.l7; Werk, no. 52, 
Junie 1945, pp.34-36; Werk. no. 57, September 1946, pp.l6-17. 

3) ORR, op. C!it •• p.48. 
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grondslag gereel. 

Volgens die 1926-Jaarverslag van die Sekretaris van Onderwys was dit 'n pro= 

bleem om beroepsopleiding op 'n nasionale basis te organiseer, veral as in aan= 

merking geneem word dat daar byvoorbeeld 146 benaminge in die ingenieurs- en 

boubedrywe was. Onderrig, eksaminering en sertifisering moes in almal gedoen 

word. 4) Sedert 1926 het die posisie baie meer gekompliseerd geword. Daar sal 

dus geensins gepoog word om 'n volledige bespreking van curricula te gee nie, 

maar eerder om die ontwikkeling in vakleerling- en tegnici kursusse, wat 'n 

groot stimulant in die groei van tegniese kolleges was te beklemtoon. Spencer 

verklaar tereg dat: "The backbone of the demand for part-time courses which 

are everywhere the largest part of the Technical College work is formed by the 

apprentices attending under the Apprenticeship Law." 5) Die handelskursusse 

durf egter nie oor die hoof gesien word nie, aangesien handelskursusse 'n pro= 

minente rol gespeel het in die ontwikkeling van tegniese kolleges. Die aan= 

deel van die handelstudente kan soveel groter geag word omdat hulle, in teen= 

stelling met die vakleerlinge, nie deur 'n wet verplig word om klasse by te 

woon nie, maar hulle vrywillige klasbywoning was gegrond in 'n strewe na 'n 

verbreding van kennis. 

Die Sekretaris van die DOKW het in 1954 gese dat tegniese kolleges nie die ge= 

bied van die universiteite wou betree nie, daarom was die kursusse en oplei= 

ding nie van universiteitspeil en omvang nie. Daar is gepoog om die student 

op te lei en bekwaam te maak vir die meer verantwoordelike betrekkings, by= 

voorbeeld: voorman, werksbestuurder, tekenaar, ontwerper, maatskappysekreta= 

ris, sakebestuurder en verkoopsbestuurder, en uiteindelik ook as interpreneur 

en industriele leier. Die tegnikus en tegnoloog in die nywerheid en die uit= 

voerende beampte in die sakewereld word uit die geledere van die ambagsman 

en klerk gewerf. 6) 

4.2 CURRICULA EN SILLABI 

4.2.1 Inleiding 

Die curricula wat die UOD direk na die oorname van beroepsopleiding gevolg het, 

4) 
5) 

6) 
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was in 'n groat mate 'n vermenging van die bestaande curricula van die vier 

provinsies. Hierdie proses van samevoeging van die provinsiale idees bet moont: 

lik ook voortgevloei uit die feit dat die personeel by die UOD wat biermee be= 

las was, voorbeen by die provinsies in diens was.
7

) 

'n Faktor waarmee daar in die begin wel deeglik rekening gebou moes word, was 

die lae peil van algemene onderwys waarmee baie vakleerlinge bulle loopbane be• 

gin bet, na~lik standerd vier. Teen 1930 bet baie van die vakleerlirigskapko= 
. l . • 8) m1tees se f standerd ses of sewe as toelat1ngsvere1ste gestel. Selfs met 

bierdie boer kwalifikasies was die eise aan die tegniese kolleges dat bulle 

aansluiting moes vind by die peil van onderwys bebaal deur die vakleerling. 

Hier word in die besonder na vakleerlinge verwys maar dit moet in gedagte gebou 

word dat jcngmense met lae onderwyskwalifikasies ook tot ander beroepe toege= 

tree bet. Rierdie persone wou deur middel van voortsettingsklasse bulle kwali= 

fikasies verbeter. Die Sekretaris van die UOD bet alreeds in sy 1924-jaarverslag 

genoem dat voortsettingskursusse voorsiening moes maak vir die opleiding van 

volwassenes sander universiteitsopleiding.9) 

Vir die tipe onderwys waarvoor die UOD verantwoordelik was, moes die verskillende ny= 

werbede en die provinsiale onderwysinstansies geken word in die samestelling van 

curricula en sillabi. Die Sekretaris van die UOD meld dat vakleerlingskapkomitees 

en UOD mekaar moes raadpleeg voordat nuwe curricula en sillabi vir vakleerling= 

kursusse ingestel kon word. IO) Soortgelyk is die samewerking van die provin= 

siale onderwysowerbede verkry met die samestelling van curricula en sillabi vir 

onderwysersopleiding in Kuns, Handel en Tegnologie. 11 ) 

In die verdere bespreking sal daar nie melding gemaak word van kursusse soos 

onderwysersopleiding, tandtegnici en aptekerswese nie, want dit is na-matrikulere 

opleiding en word slegs deur die KGTO's aangebied. Die besondere kursusse bet 

ook nooit deel gevorm van die curricula van die tegniese.kolleges nie, uitge= 

sonderd die buidige KGTO's wat voor I Januarie 1968 ook as tegniese kolleges 

bekend was. 

7) LE CLUS, P.G. Die ambagskool onder die Unie-onderwysdepartement, p.26. 
8) ORR, op. cit., pp.37,44. 
9) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwys. Jaarvers~, 1924, p.35. 

10) Ibid., 1927, p.6. 
II) Ibid., 1929, p.28. 
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4.2.2 Handelsrigtir~ 

Na die oorname vanberoepsopleiding in1925 deur die UOD het handelskursusse 'n 

prominente plek ingeneem by tegniese kolleges. In 1930 was daar byvoorbeeld 

2 810 voltydse en 6 799 deeltydse studente wat handelskursusse by tegniese 

kolleges gevolg het. Hierdie getalle het afgesien van tale, onder andere ook 

die volgende vakke en vakrigtings ingesluit: Rekeningkunde, Tik, Handel, Eko= 

nomie, Handelsreg asook voorsiening vir spesiale klasse vir Bankiers, Sekreta= 
• • . . Ad . . • H d 1 lZ) resses, MunLSlpale TesourLere en Inst1tuut van m1n1stras1e en an e • 

Curricula vir die genoemde spesiale kursusse is saamgestel in samewerking met 

die instansies vir wie die kursusse aangebied was. Daar kan aanvaar word dat 

die sillabi van die gewone sekondere handelsvakke op omtrent dieselfde vlak was 

as in die provinsies; die rede vir hierdie aanvaarding is eerstens, dat die pro= 

vinsiale skole ook nog hierdie vakke aangebied het maar hulle was nie toe= 

gelaat om meer as drie-agstes van hulle tyd aan die beroepsgerigte vakke te YJ 

nie; 13) tweedens het die Gemeenskaplike Matrikulasieraad in Januarie 1932 be= 

sluit om die Nasionale Seniorsertifikaat van die UOD te erken vir vrystellings= 

doeleindes indien die kandidate aan sekere vereistes sou voldoen. 14) 

Deur die jare heen het die handelsvakke wat tot op seniorvlak geneem kon word, 

grotendeels onveranderd gebly. Die grootste verandering wat wel in die silla= 

bi plaasgevind het, was toe die huidige Departement van Nasionale Opvoeding en 

die provinsiale onderyYsowerhede, voorsiening gemaak het vir die aanbieding 

van vakke op Standaardgraad (SG) en Hoer6?aad (HG). Studente wat wou kwalifi= 

seer vir matrikulasievrystelling moes uitgesonderd die twee amptelike tale, nog 

twee ander vakke op die HG neem. Studente wat al hulle handelsvakke op die SG gen• 

het, het slegs voorberei vir 'n beroep in die handel of nywerheid sonder 'n vaste 

voorneme van latere universitere studie. Hierdie studente kon wel hulle studies 

by die tegniese kolleges voortsit in 'n diplomarigting of vir 'n gevorderde 

sertifikaat. 

Dit moet weer beklemtoon •~rd dat na die inwerkingtreding van die Wet op Onder= 

wysdienste, 1967 (Wet no. 41 van 1967) op I Januarie 1968 die Departement 

12) ORR, op. cit., p.SS. 
13) CILLIERS, D.H. Jr;deP..!ysbeleid en beheer in Suid-A:;'rika, 1910-1960, p.ll. 
14) ORR, op. C'it., p.66. ;'gZ. ook STEYN, H.J. Tegniese ond£PUJys op sekondBre 

skoolvlak vt'r BZankes in Suid-Afrika tot 1974, p.l31. Vgl. ook par. 
4.2.2.5. 
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van·Hoer Onderwys, later die Departement van Nasionale Opvoeding, nie meer 

sekondere handelsvakke op voltydse basis by tegniese kolleges aangebied het".nie. 

Die vakke kon slegs op deeltydse·basis, hoofsaaklik in aandklass~ geneem word. IS) 

Curricula vir handelskursusse, waarvoor daar nasionale eksaoens afgeneem is van 

standerd VI tot diplomavlak, was teen 1925-1967 die volgende: 

4.2.2.1 Die Nasionale Standerd VI en Pre~iminere Handelse?--:::.-·i:-.aat (Stan= 

derd VII) 16) 

* Die Standerd VI-sertifikaat was toegeken aan kandidate •at in onderstaande 

vier vakke geslaag bet: 

* 

Groep Een amptelike taal A (Afrikaans of Engels) 

Groep 2 Drie van: 

Tweede amptelike taal A of B (Afrikaans of Engels), Rekenkunde, 

Aardrykskunde, Geskiedenis, 

Die Preliminere Handelsertifikaat (Standerd VII) was toegeken aan kandi= 

date wat in die onderstaande vyf vakke geslaag bet: 

Groep Een amptelike taal A (Afrikaans of Engels) 

Groep 2 Vier van: 

Tweede amptelike taal A of B (Afrikaans of Engels) 

Rekenkunde, Boekhou, Besigheidsmetodes, Burgerleer, Aardryks= 

kunde, Geskiedenis. 

4. 2. 2. 2 Die l'lasionale Juniorsertifikaat (Standerd VIII) !7) 

Kandidate moes voldoen aan die eksamenvereistes van ses van die volgende vakke: 

Groep Een amptelike taal A (Afrikaans of Engels) 

Groep 2 Enige vyf van: 

Tweede amptelike taal A of B (Afrikaans of Engels), Frans of 

Duits of Zoeloe of Xhosa of Sotho of Tswana, Aardrykskunde, Ge= 

skiedenis, Wiskunde of Handelsrekenkunde, Natuur- en Skeikunde 

(nie saam met Chemie of Fisika nie), Chemie, Fisika, Geologie, 

Biologie, Landbouwetenskap, Boekhou, Handel, Snelskrif 60 wpm 

(Afrikaans of Engels), Tik. 

IS) Gedurende 1976 was daar by wyse van Departementele Omsendminuut CS/2 van 
1976-09-14 goedkeuring verleen vir die instelling van 'n voltydse 
handelskursus op sekondere vlak om aan nie-skoolpligtige leerlinge 
wat 'n praktiese standerd 8, 9 of 10 geslaag bet op 'n provinsiale 
sekondere skool, Standaardgraad Rekeningkunde, Tik, Shorthand en/of 
Snelskrif aan te bied. 

16) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Handboek van Nasionale 
BandeZsekaamens, 1939, pp.21, 29. 

J7) Ibid., p.41. 
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4.2.2.3 zr:~ Nasionale Intermedi~Pe SePtifikaat (StandePd IX) 

Ses vakke moes uit die volgende gekies word: 

Gmep Een amptelike taal A (Afrikaans of Engels) 

GPoep ~ Enige vyf van: Tweede amptelike taal A of B (Afrikaans of 

Engels), Frans of Duits of Zoeloe of Xhosa of Sotho of Tswana, 

Aardrykskunde, Geskiedenis, Wiskunde of Handelsrekenkunde, 

Natuur- en Skeikunde (nie saam met Fisika en Chemie nie), 

Chemie, Fisika, Geologie, Biologie, Landbouwetenskap, Boekhou, 

Handel, Snelskrif 80 wpm (Afrikaans of Engels), Tik. 

4.2.2.4 Nasionale SenioPsePtifikaat (StandePd x; 18) 

Kandidate oces in ses vakke slaag, uit die volgende keuse: 

Een amptelike taal A (Afrikaans of Engels) 

Vyf van: 

Tweede amptelike taal·A of B (Afrikaans of Engels), Frans of 

Duits of Zoeloe of Xhosa of Sotho of Tswana, Aardrykskunde, 

Geskiedenis, Wiskunde, Natuur- en Skeikunde (nie saam met 

Fisika of Chemie nie), Chemie, Fisika, Geologie, Biologie, 

Plantkunde, Landboukunde, Boekhou (nie saam met Boekhou en 

Handelsrekenkunde nie), Boekhou en Handelsrekenkunde (nie saam 

met Handelsrekenkunde nie), Handelsrekenkunde (nie saam met 

Wiskunde nie), Handel, Ekonomie, Handelsreg, Snelskrif 100 wpm 

(Afrikaans of Engels), Tik. 

4. 2. 2. 5 :.-~e-:: cma le SenioPserti fikaat (MatPiku lasievPyste ling) 19
) 

Kandidate moes in ses vakke uit die volgende slaag: 

Een amptelike taal A (Afrikaans of Engels) 

Een van: 

Tweede amptelike taal A of B (Afrikaans of Engels), Frans, 

Duits, Xhosa, Zoeloe, Sotho, Tswana. 

GPo'";- < Een van: 

18) Ibid .• 
19) Ibid •• 
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~roep 4 Een van: 

'n Vak in groep 2 nog nie geneem nie, Wiskunde indien nog 

nie geneem in groep 3 nie, Geskiedenis of Aardrykskunde. 

'J:t'Oep E Enige twee vakke (wat nog nie geneem is nie) uit die volgende: 

Boekhou (nie saam met Boekhou en Handelsrekenkunde nie), 

Boekhou en Handelsrekenkunde, Boukunde en Tekene, Chemie, 

Handel, Ekonomie, Elektrotegniek, Aardrykskunde, Geologie, 

Hittewerktuie, Geskiedenis, Masjienbou en Tekene, Wiskunde, 

Meganika, Handelsreg, Natuur- en Skeikunde (nie saam met Fisika 

en Chemie nie), Fisika, Xhosa of Zoeloe of Sotho of Tswana, 

Biologie, Plantkunde, Landboukunde, Frans en Duits. 

Daar ~as nog verdere voorwaardes aan die kandidaat gestel ten einde vrystelling 

te verkry. 'lie belangrikste was dat deeltydse studente minstens drie vakke per 

eksamen moes slaag, die studente moes bewys lewer dat hulle nie voltyds studeer 

nie, terwyl die slaagsyfer per vak 40 persent was. 

4.2.2.6 ~asionale Diplomavakke20> 

Die DiplomaYakke was nie 'n groepkursus nie maar is ingestel ter wille van senior 

leerlinge wat begerig was om 'n gevorderde sertifikaat van bekwaamheid te verwerf 

in die besondere vak(ke) waarin hulle gespesialiseer het. Die Nasionale Diploma 

is beskikbaar in elk van die volgende vakke: Engels, Afrikaans, Boekhou, Snel= 

skrif 140 ·~ (Afrikaans of Engels) en Tik. 

4.2 .2. 7 ,',-:le{onale Sertifikaat in Handelsbed:!'ewenheid21 ) 

Kandidate moes in die onderstaande vyf vakke slaag: 

Afdeling 1 Besigheidskorrespondensie (eerste amptelike taal) en Kantoor

roetine (mag nie saam met llandel geneem word nie) 

OF 

Besigheidskorrespondensie (eerste amptelike taal). 

Afdeling 2 Vier vakk~r uit: 

* 

20) Ibid., 
21) J:bid., 

Besigheidskorrespondensie (tweede amptelike taal) en 

Kantoorroetine (mag nie saam met Handel geneem word nie) 

OF 

p.l77. 
p.l95. 
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* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Besigheidskorrespondensie (tweede amptelike taal) 

Boekhou ( nie saam met Boekhou en Handelsberekeninge nie) 

Handelsrekeningkunde (nie saam met Boekhou en Handelsbere= 

keninge nie) 

Handel 

Boekhou en Handelsberekeninge 

Sekretariele Praktyk 

Verkoopkuns 

Snelskrif (Afrikaans of Engels): minimum 80 wpm 

Tik. 

4.2.2.8 Kursusse vana; ~2o2 

Dit is bykans onmoontlik om in hierdie werk 'n volledige uiteensetting te gee 

van al die vakke en kursusse vat by tegniese kolleges beskikbaar is. Baie nuwe 

vakke is met verloop van tyd bygevoeg ter verwerwing van sertifikate aan die 

tegniese kolleges. 22 ) Dit is interessant om te let op die groter verskeidenheid 

tersiere sertifikaat- en diplomakursusse vat beskikbaar is,naamlik: 

Nasionale Diploma (Bedryfsleiding) 

Nasionale Diploma (Kosteberekening) 

Nasionale Diploma (Elektroniese Dataverwerking en Stelselontleding) 

Nasionale Diploma (Organisasie- en Metodestudie) 

Nasionale Diploma (Eiendomswaardering) 

Nasionale Diploma (Eiendomsagentskapbestuur) 

Nasionale Diploma (Staatsadministrasie) 

Nasionale Diploma (Staatsrekeninge en -finansies - Algemeen) 

Nasionale Diploma (Staatsrekening en -finansies - Binnelandse Inkomste) 

Nasionale Diploma (Toerisme) 

Nasionale Diploma (Hotelbestuur) 

Nasionale Diploma (Handel) 

Nasionale Diploma (Drukkerybestuur) 

Nasionale Diploma (Veiligheidsbestuur) 

22) Al die vakke word nie genoem nie, maar 'n idee van die omvang kan gevorm 
word indien die relevante departementele handboeke en resente eksamen= 
roosters van die DNO in oenskou geneem word. 
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Nasionale Sekretariele Sertifikaat 

Nasionale Hoer Sekretariele Sertifikaat 

Nasionale Gevorderde Sekretariele Sertifikaat 

Nasionale Sekretariele Sertifikaat (Huishoudkunde) 

Nasionale Sekretariele Sertifikaat (Spreekkamerpraktyk) 

Nasionale Sertifikaat (Hotelontvangs) 

Nasionale Sertifikaat (Hotel- en Industriele Spyseniering) 

Nasionale Sertifikaat (Toerleiding) 

Nasionale Sertifikaat (Toerisme - Klerklik) 23 ) 

'n Tipiese voorbeeld van bogenoemde is die curricula van die Nasionale Sekreta= 

riele Sertifikate. 24) Dit is 'n baie populere kursus by vroulike skoolverlaters 

met 'n standerd tien-sertifikaat. 

* Nasionale Sekretariele Sertifikaat 

Duur van kursus - een jaar voltyds 

"* 

"* 

Afrikaans A of Engels A 

Tik I (35/40 wpm) 

Sekretariele Praktyk I 

Twee van die volgende: 

+ Snelskrif of Shorthand I (S0/90 wpm) 

+ Shorthand of Snelskrif I (70 wmp) 

(die vak wat nie reeds geneem is nie) 

+ Finansiele Rekeningkunde I 

+ Masjienberekeninge 

+ Afrikaans A of B OF Engels A of B 

(die vak wat nie reeds geneem is nie) 

Inteme eksamen 

++ Spraak en Houding 

++ Elementere Praktiese Boekhou (slegs vir studente wat nie 

Rekeningkunde op skool geneem het nie) 

++ B-Taal (skriftelik en mondeling) 

(lndien nie vir eksterne eksamendoeleindes geneem nie) 

Albei amptelike tale moet in die kursus geneem word, waarvan 

23) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding Handboek van Na= 
sionale Studieku:tosusse (TersiAN) (Handel en Algemeen), 1973, pp.7-15. 

24) Ibid., pp.l3-14. 
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minstens een op die boer vlak moet wees. Die tweede taal 

kan of intern of ekstern geeksamineer word. 

* Naaio>;ale Hoer Sekretariele Sertifikaat 

* 

116 

Die duur van die kursus is een jaar voltyds na die verwerwing van 'n Senior 

Sertifikaat met handelsvakke. Die curriculum word soos volg saamgestel: 

** 
** 

** 

Afrikaans A of Engels A 

Tik 11 (45/50 wpm) 

Sekretariele Praktyk I 

Snelskrif of Shorthand II (110/120 wpm) 

Een van die volgende vakke: 

+ Shorthand of Snelskrif II (100/110 wpm) 

(die vak nie reeds geneem nie) 

+ Finansiele Rekeningkunde I 

+ Masjienberekeninge 

+ Afrikaans A of B of Engels A of B 

(die vak wat nie reeds geneem is nie) 

Intexne eksamen 

++ Spraak en Hooding 

++ Elementere Praktiese Boekhou (slegs vir studente wat nie 

Rekeningkunde op skool geneem het nie), 

++ B-taal (skriftelik en mondeling) 

(lndien nie reeds vir eksterne eksamendoeleindes geneem nie). 

Albei amptelike tale moet geneem word, waarvan minstens een 

op die hoer vlak moet wees. Die tweede taal kan of intern 

of ekstern geeksamineer word. 

Nasionale Gevcrd6!':iz Sekretaril!ile Sertifikaat 

Toelatingsvereiste: of die Nasionale Sekretariele Sertifikaat 6£ die 

Nasionale Hoer Sekretariele Sertifikaat. 

Duur van kursus: een jaar. 

** Afrikaans A of B OF Engels A of B 

** Tik III (55/60 wpm) 

Sekretariele Praktyk II 

Snelskrif of Shorthand III (140/160/180 wpm) 



Een van die volgende vakke: 

• Shorthand of Snelskrif II (110/120 wpm) 

(Die vak wat nie reeds geneem is nie) 

• Finansiele Rekeningkunde I (Indien nie voorheen geneem nie) 

• Finansiele Rekeningkunde II 

• Ekonomie I 

+ Handelsreg 1 

Kandidate wat reeds in albei amptelike tale op diplomavlak 

geslaag bet, word daarvan vrygestel, mits minstens een daarvan 

op die boer vlak geslaag is. 

4.2.2.9 5~~<eZing met die praktyk 

By die instelling van curricula en die opstel van sillabi word ad hoc-komitees 

aangestel waarin persone uit die Handel en die Nywerheid benoem word. Hierdeur 

word verseker dat aan die eise wat deur hierdie sektore gestel word, voldoen 

word. Verteenwoordigers van die Departement woon soms vergaderings en simpo= 

siums by wat deur die handel gereel word en alle pogings word aangewend om so 

nou moontlik met die handel te skake1. 25 l 

4.2.3 Tegniese vigting 

Tegniese onderrig is in die beginjare deur middel van deeltydse klasse gegee 

en die curricula bet voorsien in die behoeftes van vakleerlinge. Die bywoning 

van hierdie klasse bet egter veel te wense oorgelaat. Die Sekretaris van die 

UOD bet in 1930 beweer dat te min waardering deur werkgewers aan die voordele 

wat uit die klasse behaal kon word, getoon is, maar ook dat klasse nie altyd 

in vakleerlinge se behoeftes voorsien bet nie. 26 l Voortspruitend hieruit bet 

die UOD op 'n Vakleerlingkonferensie in 1927 ingestem om vakleerlingkursusse 

te hersien. Hulle sou hierin bygestaan word deur 'n adviserende komitee wat 

bestaan het uit verteenwoordigers van verskillende bedrywe. Behalwe dat die 

komitee die bestaande curricula vir ingenieursvakke, die boubedryf en die 

drukkersbediyf moes hersien, moes daar ook nuwe kursusse opgestel word in 

meubelvervaardiging, wamakery en in die verskillende leerbedrywe. 27 ) Hierdie 

taak was vroeg in 1929 voltooi.ZB) 

25) SUID~RIIA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. JaarversZag, 
1970, p.24. 

26) SUID-APRIXA(Unie) Departement van Unie-onderwys. JaaPVerslag, 1930, p.7. 
27) Ibid., 1928, p.51. 
28) Ibid., 1929, p.JO. 
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~agenaar29 ) is van mening dat die hersiene curricula nie aan die eise van al 

die belanghebbendes voldoen het nie. Dit was nogtans 'n middeweg tussen die 

opvoedkundige standpunt, wat 'n grondige algemene opleiding as 'n fondament vir 

beroepswerk op die voorgrond gestel bet en die industriele standpunt. 

Die kursusse wat vroeg in 1932 reeds in die verskillende rigtings bestaan bet, 

~~rd deur Orr soos volg aangegee: 

l~genieurswese (elektrisiens, passers en draaiers, grofsmede, ketelmakers, vorm• 

g~~ters, modelmakers, sweisers, motorwerktuigkundiges); Bounywerheid (skrynwer= 

kers, loodgieters, verwers, dekoreerders en letterskilders); Drukkery (handset= 

~erkers, masjiensetters, hoogdrukpersbedieners, boekbinders, litograviste en 

prosesgraveerders); Meubelvervaardiging (kabinetmakers, houtmasjineerders en 

-draaiers, poleerders en stoffeerders); Voertuig Bakwerk (bakbouers, rytuig= 

smede, hoefsmede, rytuigbekleers en rytuigverwers); Leer- en Skoeiselambagte; 

kleremakers; bakkers en baarkappers. 30) 

Dit is byna onmoontlik om besonderhede van al die verskillende kursusse te ver= 

strek aangesien daar gereeld nuwe kursusse bygevoeg was om aan die veranderde 

be~oeftes te voorsien. Die curricula van tegniese opleiding val in twee fases 

Jiteen, naamlik: die fase vanaf 1922 tot 1967 en diekontemporere fase vanaf 

1968 tot 1975. Om 1n idee te vorm van die omvang van die curricula sal voor= 

beelde van die verskillende rigtings vir die eerste fase genoem word, soos 

gei~plementeer na die Vakleerlingkonferensie van 1927. Die tweede fase sal 

afgesluit worrmet 'n lys van aldie verskillende ambagsteoriee waaruit vak= 

leerlinge een toepaslike teorie tot op NTS3-vlak moes kies, asook die tweede 

~roep vakke waaruit minstens twee ander vakke gekies moes word. Die gevorderde 

kursusse vir vakleerlinge soos deur die tegniese kolleges aangebied, sal ook 

in beide fases bespreek word. 

4.2.4 Tegniese curl'iaula en peU van onderwys 1922 - 196? 

Kursusse was teen 1932 ingestel om die hele periode van vakleerlingskap, dit wil 

se vyf jaar, te dek. Hierdie kursusse het gelei tot die volgende sertifikate 

wat deur die UOD uitgereik is: Die Nasionale Tegniese Standerd VI-sertifikaat, 

ook genoem die Voorbereidende Preliminere Tegniese Sertifikaat (PTS 1), slegs 

l9) WAGENAAR, J.P. Die ontwikkeUna van Tegniese onderwys in T:ronsvaal., 1900-
1944, pp.II0-111. • 

30) ORR, op. cit., p.56. 
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vir deeltydse studente; die Preliminere Tegniese Sertifikaat (PTS), die ekwi• 

valent van 'n TegnieseStanderd VII-sertifikaat aan 'n tegniese skool; die Na= 

sionale Tegniese Sertifikaat, Deel I tot Deel 3; die Nasionale Gevorderde Teg= 
. S • . 1 2 d. N • 1 I • d" 1 31 ) n1ese ert1f1kaat Deel I en Dee en 1e as1ona e ngen1eurs 1p oma. 

Die gemiddelde vakleerling kon die NTS 3-sertifikaat verwerf aan die einde 

van sy vakleerlingskap. Indi~n hulle 'n vakleerlingskap begin het met 'n 

goeie algemene skoolopleidi~g kon vrystelling verkry word van PTS I en PTS en 

kon hulle vorder tot GTS 2-vlak gedurende vakleerlingskap. Vakleerlinge wat 

die Nasionale Ambagskoolsertifi~aat of die Nasionale Juniorsertifikaat in Teg= 

nologie (Standerd agt) verwerf het, het gewoonlik ook vrystelling van NTS I en 

'n korting op die vakleerlingskaptydperk verkry. 32 ) Vakleerlinge wat dus voor= 

vakopleiding aan tegniese sko~e of kolleges ontvang het, het ingeskryf vir die 

volgende hoer sertifikaat of andersins is hulle geplaas om onderrig te ontvang 

vir 'n sertifikaat wat ongeveer gelykstaande is aan die een wat hulle reeds be= 

sit, of vir een net laer as wat hulle besit het. Die rede vir hierdie demove= 

ring is omdat hulle nog nie o~derrig in die algemeen teoreties-tegniese vakke 

soos Masjientekene en Ambagsteorie ontvang het nie. lndien so 'n leerling ook 

nie Wiskunde as vak op skoal geneem het nie, was sy aanpassing nog moeiliker. 

Dit wil dus voorkom asof die leerling, met voorvakopleiding, aan 'n tegniese 

instelling, in tweerlei opsig bevoordeel is bo leerlinge wat nie die voorvakop= 

leiding gehad het nie. Hy dien gevolglik 'n verminderde vakleerlingtyd en be= 

reik 'n hoer teoreties-tegniese opleiding in die tyd van vakleerlingskap. Die 

leerling met die voorvakopleiding se aanpassing in die opleiding van sy ambag 

behoort dus beter te verloop as die leerling wat nie die voorvakopleiding geniet 

het nie. 'n Diagrammatiese voorstelling van die teoreties-tegniese kwalifikasie 

wat gedurende 'n vier- of vyfjarige vakleerlingskap berei~ ko~ word, word aangetoon 

in diagram 4.1. Die diagram toon ook die skakeling aan tussen voor- vakleerling• 

skap onderwyskwalifikasies en die aanvangspunt vir die deeltydse vakleerling= 

klasse. 

31) WITWATERSRAND TECHNICAL COLLEGE. The wl'k of the teahniaa'l eo'lleges in 
the Union of South Afl"i!XI, pp.59-61. 

32) ORR, op. cit., pp.61-63. 
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OORSKAKELING VAN VOOR-VAKLEERLINGSKAP ONDERWYSKWALIFIKASIE NA DIE DEELTYDSE 

/Li,SSE VIR VAKLEERLINGE33 ) 

NID (Later NTD) 

GTS 2 (Later NTS5) 

GTS (Later NTS4) 

NTS3 

NTS2 
st.IOri------------------+-~~~-----------+, 
St. 9 H----------------==.:;_------+-+-~ 
St.8 NTSI 

rr--------------+-~-----------r~ 
St.7 PTS (Later ETS) 

St.6 PTS 

".'oorvakopleiding 
2an 'n tegniese 
skool of -kollege 

Deeltydse vak
leerlingklasse 

Nie-tegniese voor
vakleerlingskap 
onderwyskwalifi= 
kasie. 

{JIAGRAM 4.1 

Die curricula vir die verskillende sertifikate was soos volg: 

4.2.4.1 PreZiminere Tegniese Sertifikaat 

* Die NasionaZe Tegniese Standerd VI-sertifikaat (PTSl) 

* 

Vir diegene wat nie oor 'n standerd VI of gelykwaardige sertifikaat be= 

skik nie, het die UOD die Nasionale Tegniese Standerd VI (PTSI) kursus 

ingestel wat slegs vir deeltydse studente bedoel was. Vier vakke moes 

soos volg geneem word: 

** 

-
verpligtend: Wiskunde A (Werkwinkelberekeninge) en die eerste 

amptelike taal A 

twee van die volgende: Tweede amptelike taal A, Tekene A, 

Burgerleer A, toepaslike Ambagsteorie A34 ) 

Die NasionaZe Tegniese Standerd VII-sertifikaat (PTS) 

Hierdie sertifikaat is die ekwivalent van die standerd sewe~sertifikaat en 

kandidate moes in die volgende vyf vakke slaag: 

33) Loc. cit., V (jl. ook: STEENEKAMP, J .c. Beroepsgeskiktheid en beroepsuk= 
ses, met besondere verwysing na vak- en voorvakopZeiding, pp.I03-104. 

34) WITWATERSRAND TECHNICAL COLLEGE, op. cit., p.57. 
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** 
Eerste amptelike taal A (verpligtend) 

vier van die volgende: tweede amptelike taal A of B, Burgerleer of 

Geskiedenis of Aardrykskunde, Tekene, Wiskunde, Wetenskap, die toe= 

paslike Ambagsteorie. 

Die Spoorweg Administrasie, die Departement van Verdediging en van die ander 

werkgewers bet bogenoemde sertifikate slegs erken indien albei die amptelike 

tale op die sertifikaat voorgekom het. 35) 

4 • 2 • 4 • 2 Die Nasiona Z;: ':. egniese Serti fikaat Dee~ 1 

Die curricula vir die verskillende kursusse was soos volg: 

* Ingenieurskursusee 36 ) 

Drie van die volgende vakke: 

Lugvaartkunde I, Chemie I, Ingenieurstekene of Praktiese Meetkunde, 

Elektriese Bedrading I, Elementere Telefonie, Wiskunde I, Motorkarkon= 

struksie I, Natuurwetenskap I (nie saam met Fisika I of Chemie I nie), 

Fisika I en die toepaslike Ambagsteorie I. 

* Boukursusse 37 ) 

Drie van die volgende vakke: 

Steenwerk I of Messelwerk 1, Timmer- en Skrynwerk I of Boutmasjinering I, 

Elementere Boukonstruksie, Wiskunde 1, Skilder- en Versierwerk I, Pleis= 

terwerk l, Praktiese Meetkunde of Ingenieurstekene, Beginsels van Lood= 

gieterswerk, Natuurwetenskap I of Fisika I of Chemie I. 

* Mynkursusse (nie-vakleerling) 38 ) 

Een van die volgende groepe vakke: 

** Mynwerk en op-r.i<te1'8groep 

Geologie I, Wiskunde I, Mynwerk I, Opmeting 1. 

** l!:ssaie'ring er. :·JetaUurgie 

Chemie I, wiskunde I, Fisika I of Geologie I. 

35) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwys. Handboek van nasio= 
nale tegniese eksamens, 1940, pp.22,24. 

36) Ibid., 1936, p.4. 
37) Ibid., p.44. 
38) Ibid., p.63. 

12I 



Drie vakke gekies soos volg: 

Taalwerk I 

Twee van die volgende: 

Boekbindery I, Graveerwerk I, Handsetwerk I, Litografie I en 

Masjienbediening I. 

* Meubelmakery40 ) 

Drie van die volgende vakke: 

Kabinetmakerwerk I, ~iskunde 1, Skilder- en Versierwerk I, Praktiese 

Meetkunde, Stoffering I en Houtmasjineerwerk I. 

* VoeFtuigbouery41
) 

Drie van die volgende vakke: 

Bouwerktekene 1, Wiskunde 1, Skilder- en Versierwerk I, Praktiese Meet; 

kunde I, Spoorwegrytuigbouwerk l, Ambagsteorie vir grofsmede l, Stof= 

feerwerk len Houtmasjineerwerk I. 

* Skoeisel 42 ) 

Die volgende drie vakke: 

** Skoeisel l 

Leervervaardiging 

Wiskunde I of Praktiese Meetkunde of enige ander NTS l-vak nog 

nie geneem nie. 

* Bakkery en Kleremakep.y (slegs NTS l-vlak) 43) 

Die volgende drie vakke: 

** Bakkery of Kleremakery 

Enige ander twee goedgekeurde NTS-1 vakke. 

4.2.4.3 

* Ingenieurskursusse 

Minstens drie vakke gekies soos volg: 

Groep 1 Een van die volgende: 

Die toepaslike Ambagsteorie op NTS 2-vlak, Elektrotegniek I, 

39) Ibid., p.70. 
40) Ibid., p.BO. 
41) Ibid.. p. 84. 
42) Ibid., p.BB. 
43) Ibid., p.95. 
44) Ibid., 1940, pp.33-37. Vgl. ook ORR, op. eit., p.62 en WITWATERSRAND 

TECHNICAL COLLEGE, op. eit., pp.59-81. 
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* 

Groep 2 

Toegepaste Meganika 1, Masjienkonstruksie en Tekene I, Tekene 

vir Ketelmakers I, Struktuurstaalwerk I, Elektriese Tekene I en 

Lyne I. 

Twee van die volgende: 

Chemie 2, Geologie 2, Hittewerktuie 1, Wiskunde 2, Industriele 

Metallurgie I of Smeltery Metallurgie, Natuurwetenskap 2 (nie 

saam met Fisika 2 of Chemie 2 nie), Fisika 2, enige vak of 

vakke uit groep wat nog nie geneem is nie. 

Drie vakke gekies soos volg: 

Groep i Een van: 

Groep 2 

Toegepaste Meganika I, Boukonstruksie en Tekene I, Die toepaslike 

Ambagsteorie op NTS 2 vlak, Sanitasie I, Letterskilderwerk I 

Twee van: 

Tekene en Dekoratiewe ontwerp I, Tekene vir Loodgieters, Wiskunde 

2, Natuurwetenskap 2 (nie saam met Chemie 2 of Fisika 2 nie), Fi= 

sika 2, Chemie 2, enige vak(ke) uit groep 

is nie. 

wat nog nie geneem 

* Mynkur~~sse (nie-vakleerlinge)45) 

Die vier vakke van die toepaslike groep, naamlik: 

** Me~2alhoudende mynbou 

** 

** 

** 

** 

Mynbou 2, Meganiese Ingenieurswese, Geologie 2(metaalhoudend) en 

Mynbou Ekonomie. 

Sr;eer.kool mynbou 

Opmeting 2, Meganiese Ingenieurswese, Geologie 2(steenkool) en 

Mynbou 2. 

Myr.o'i}meting 

Opmeting I, Wiskunde 2, Geologie 2(metaalhoudend) en Mynbou Ekonomie 1. 

Essaiering 

Metallurgie 1, Essaiering I, Chemie 2 en Bepalende Mineralogie. 

Meta llu:Pgie 

Chemie 2, Metallurgie of Industriele Metallurgie 1, Bepalende 

Mineralogie of Fisika 2 en Meganiese Ingenieurswese. 

45) Hierdie kursusse was ook tegnies van aard maar die studente was nie inge~krewe 
vakleerlinge nie. 
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* Meubelmakery 

* 

Drie vakke gekies uit die volgende: 

Die toepaslike NTS 2 Ambagsteorie, Meubelontwerp I, Geskiedenis van 

Meubels I en Wiskunde 2. 

Voertuigbouery 

Drie vakke gekies uit die volgende: 

Toegepaste Meganika I, Voertuigbakbou I of Spoorwegrytuigbou~erk 2, 

Bakwerktekene 2, Wiskunde 2, Stoffeerwerk 2 en Houtmasjineerwerk 2. 

* SkoeiseZ 

Drie vakke gekies soos volg: 

Groep Skoeisel 2 

Groep 2 Twee van: 

Aanhegting I, Uitknipwerk 1, Afwerking 1, Duursaamheid I, Pa~ 

troonsny I, Modelmakery 

nie geneem is nie. 

en EEN goedgekeurde NTS 2-vak wat nog 

4.2.4.4 NasionaZe Tegniese Sertifikaat DeeZ z46) 

* 

* 

Jngenieurskursusse 

Drie vakke gekies soos volg: 

GI'Oep 1 Een van: 

Lugvaartkunde 3, Toegepaste Meganika 2, Elektrotegniek 2, Ma~ 

sjienkonstruksie2, Motorkarkonstruksie 3, Telefonie 2 en 'n ander 

toepaslike NTS 3 Ambagsteorie. 

GPOep 2 Twee van: 

Chemie 2, Hittewerktuie 2, Wiskunde 3, Industri£le ~etallurgie 2 

of Smeltery Metallurgie, Natuurwetenskap J(nie saam met Fisika 3 

of Chemie 3 nie), Radiokommunikasie l, Telegrafie 2 en enige vak 

uit Groep nog nie geneem nie. 

Boukureuese 

Drie vakke soos volg: 

GI'Oep 1 Een van: 

Toegepaste Meganika 2, Steenwerk 3, Boukonstruksie 2, Sanitasie 2, 

'n ander toepaslike NTS 3-Ambagsteorie. 

46) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwYS. Handboek ::an nasionaZe 
Tegniese eksamens, 1935, pp.l4-94. VgZ. ook: Ibid., 1940, pp.38-43. 
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Groep 2 Twee van: 

Koste en Beraming I, Tekene vir Loodgieters 2, Wiskunde 3, 

Skilder- en Versierwerk 3, Natuurwetenskap 3 of Fisika 3 of 

Chemie 3 en enige vak uit Groep 1 nog nie geneem nie. 

* MYnkursusse(nie-vakleerlinge) 

* 

Een van die volgende groepe van vakke: 

** 

-
** 

** 

** 

Metaa l.houder.d6 ":J:T.WU 

Mynbou 3, Kragmasjinerie, Mynmasjinerie en Matallurgie(Goud). 

SteenkooZ mynho"A 

Steenkool Hynbou 3, Kragmasjinerie en Mynmasjinerie. 

MYnopmeting 

Opmeting 3, Myn Ekonomie 2 en Wiskunde 3. 

Essail!Ping 

Essaiering 2, Metallurgie(Goud) en Metallografie. 

Metallurgie 

Metallurgie 2 of Industriele Metallurgie 2, Ertsbewerking of 

Metallografie, Metallurgie(Goud) of Smeltery Metallurgie. 

D:rukkers 

Die volgende drie vakke: 

** Taalwerk 3 

- · Ontwerp of Cbemie I 

** Een van: 

Boekbindery 3, Gravering 3, Bandsetwerk 3, Litografie 3, Masjien= 

setwerk I en Masjienbediening 3. 

* Meubelmakery 

* 

Drie vakke soos volg: 

Kosteberekening en Beraming I, Meubelontwerp 2, Geskiedenis van Meubels 2, 

Wiskunde 3 en 'n toepaslike NTS 3- Ambagsteorie. 

Voertuigbouery 

Drie vakke soos volg: 

Toegepaste Meganika 2, Voertuigbakbou 2, Spoorwegrytuigbouwerk 3, 

Bakwerktekene 3, Kosteberekening en Beraming 1, Wiskunde 3, Skilder

en Versierwerk 3, Stoffeerwerk 3 en Houtmasjineerwerk 3. 
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* SkoeiseZ 

* 

Drie vakke gekies soos volg: 

** Skoeisel 3 

** Twee van: 

Aanhegting 2, Uitknipwerk 2, Afwerking 2, Duursaamheid 2, Patroon= 

sny 2, Modelmakery 2 en enige EEN goedgekeurde NTS 3 vak wat nog nie· 

geneem is nie. 

Nasionale Seniora~:r·;i.-'ivaat. Aan kandidate wat vier vakke geslaag bet 

op NTS 3-vlak plus die twee amptelike tale op Seniorvlak, waarvan min= 

stens een op 'A'-graad is, word op versoek 'n Nasionale Seniorsertifikaat 

uitgereik (sonder vrystelling). 

4.2.4.5 NasionaZe :~o~~~rde Tegniese Sertifikaat DeeZ en Deel 241) 

* 
Drie vakke is benodig vir elke sertifikaat. Die keuse kan uit die volgende 

gemaak word: 

GTS 1 

Lugvaartingenieurswese 4; 

Elektrotegniek 3; 

Hittewerktuie 3 of 

Binnebrandenjins 2 of 

Stoomenj ins 2; 

Masjienontwerp l of 

Elektriese Ontwerp I; 

Wiskunde 4; 

Telefonie 3; 

Hidroulika en Hidrouliese 

Masj inerie l; 

Radiokommunikasie 2 of 

Telegrafie 3; 

GTS 2 

Lugvaartingenieurswese 5; 

Elektrotegniek 4; 

Hittewerktuie 4 of 

Binnebrandenjins 3 of 

Stoomenjins 3; 

Masjienontwerp 2 of 

Elektriese Ontwerp 2; 

Wiskunde 5; 

Telefonie 4; 

Hidroulika ~n Hidrouliese 

Masjinerie 2; 

Radiokommunikasie 3 of 

Telegrafie 4; 

47) Vanaf 1966 bet die benaming Nasionale Gevorderde Tegniese Sertifikaat 
Deel I en Deel 2 verander na Nasionale Tegniese Sertifikaat Deel 4 
en Deel 5 onderskeidelik. Die benaming Nasionale Ingenieursdiploma 
bet ook verander na Nasionale Tegniese Diploma. Vgl. Handboek van 
nasionaZe tegniese eksamens, 1966. 
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Sterkteleer I of Sterkteleer 2 of 

Teorie van Masjiene I of 

Struktuurleer 1; 

Transmissie I 

Teorie van Masjiene 2 of 

Struktuurleer 2; 

Transmissie 2 

.. Boukureusse 

Drie vakke geneem soos volg: 

GTS 1 GTS 2 

GPoep Bou Ontwerp en Tekene I Bou Ontwerp en Tekene 2 

GPoep 2 Twee van: 

.. 

Bouershoeveelhede 1; 

Wiskunde 4; 

Sterkteleer 

Struktuurleer 

DI".<kkePB 

of 

Drie vakke geneem soos volg: 

Bouershoeveelhede 2; 
Wiskunde 5; 

Sterkteleer 2 of 

Struktuurleer 2; 

Argitekstekene; 

Geskiedenis van Argitektuur; 

Bouspesifikasies 

GTS 

Gpoep 1 Een van: 

GTS 8 

Taalwerk 4; 

Kuns 1; 

Opberging 1. 

GPOep 2 Twee van: 

Taalwerk 5; 

Kuns 2; 

Opberging 2. 

Boekbindery 4; Boekbindery 5; 

Chemie 2; Chemie 3; 

Gravering 4; Gravering 5; 

Handsetwerk 4; Handsetwerk 5; 

Litografie 4; Litografie 5; 

Masj iensetwerk 2; Masj iensetwerk 2 of 3 ; 

Masjienbediening 4; Masjienbediening 5; 

Meganika (Drukkers) of 

Toegepaste Meganika I; Toegepaste Meganika 2; 
Enige vak in Groep I nog nie Enige vak in Groep I nog nie 

geneem nie geneem nie. 
48) 

48) SUID-AFRIKA(Unie) Depart-nt van Unie-Onderwys. Bandboek van nasional.e 
tegniese eksamena, 1935 pp.JI-70. Vgl. ook: ibid., 1940. pp.46-50. 
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4.2.4.6 NasionaZe IngenieursdipZoma en NasionaZe BoudipZoma49 ) 

Die bogenoemde diplomas is die logiese stap na die GTS 2-kwalifikasie, maar 

dit kom daarop neer dat minstens een addisionele vak op GIS 2-standaard ge

slaag moet word tesame met Industriele Administrasie en een vak uit ciie Se• 

niorsertifikaat, naamlik die eerste amptelike taal of Ekonomie. I~ plaas van 

Industriele Administrasie en die Seniorvak kan nog twee vakke uit c~e GTS 2-cur= 

ricula geneem word. 

4.2.4.7 EnkeZe faktore ll!at die ontm.kkeZing van eurnaula en die 7:.;;:_7. "Yan 

onderwys betnvZoed het 

Die behoefte aan nuwe kursusse het gereeld ontstaan en daar was deargaans deur 

die UOD gepoog om so gou as moontlik in die behoeftes te voorsien. 3ehalwe 

hierdie ontwikkeling, wat as die normale beskou kan word, word enkele faktore 

afsonderlik bespreek omdat buitengewone behoeftes ontstaan bet wat die instel= 

ling van nuwe curricula noodsaaklik gemaak bet. 

* Die TWeede WOreUloorZog. Dit sou normaalweg verwag kon word det 'n 

wereldoorlog met die finansiele implikasies, personeel wat vir 00rlogs= 

49) 
50) 
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diens opgeroep was en die skaarste van materiale, 'n nadelige i~vloed op 

die onderwys moes he. Die teendeel is egter bewys ten opsigte van be= 

roepsopleiding by tegniese kolleges. Die Sekretaris van die UOD bet in die 

1939-jaarVerslag die betekenisvolle aanmerking gemaak dat tegn~logie en in= 

dustriele organisasie nie staties kOn wees nie. Die eie industriele opleiding 

moes gevolglik voortdurend verander om doeltreffend te bly. 50) 

Gedurende die oorlog moes Suid-Afrika in sy eie beboeftes voorsien omdat 

hy van die buitewereld afgesny was. Na raming bet die Unie-Regering 

20 000 tegnici nodig gehad om die nodige produksie te handhaaf. Omdat 

bierdie tekort aan tegnici regoor die wereld ondervind was, moes hulle 

plaaslik opgelei word. In Junie 1940 was daar voldoende fasiliteite vir 

die opleiding van 5 000 studente in ambagte soos: Passers, Masjien-Gereed= 

skapsetters, Sweisers, Grofsmede, Gereedskapberstellers, Elektrisiens en 

Plaatmetaalwerkers. Hierdie fasiliteite was vir mans tussen 24- en 40-jarige 

ouderdom wat spesiale 24-week kursusse geneem het. 

Loc. cit., VgZ. 
SUID-AFRI~(Unie) 

ook voetnota 47. 
Departement van Unie-Qnderwys. JaarversZag, 1939, p. 11. 



* 

51) 
52) 

Dit was dus onder oorlogsdruk dat die sogenaamde Sentrale Organisasie 

vir Tegniese Opleiding-stelsel (SOTO-stelsel) begin is. Elke opgeleide 

was na die opleidingstydperk onderwerp aan 'n streng toets en vanaf 1946 

was hierdie ambagsmanne vergoed ooreenkomstig die sukses behaal in die 

toetse. Hierdie SOTO-stelsel het ongetwyfeld 'n groot invloed gehad op die 

curricula ten opsigte van die aard, wese, vermoe en duur van tegniese op= 

leiding. Dit het eerstens tot die besef gelei dat die ou vakleerlingtyd= 

perk va~ vyf jaar te lank was. 'n Verandering in hierdie tydperk sou nood= 

wendig moes lei tot curriculere veranderings. 

Die tegniese kolleges se taak het gedurende die oorlogsjare meer behels as 

net die teoretiese opleiding van tegnici. Voorsiening is in die curricula 

gemaak vir heelwat praktiese opleiding waar duisende bruikbare items vir 

die Unie-Verdedigingsmag en sy oorlogsfabrieke gemaak was. 51) 

!Jie De :'iZZierskommissie van 1948 

** Die Kommissie het beroepe volgens verskillende vlakke ingedeel en 

het genoem dat dit wyd-uiteenlopende voorbereiding vereis het. 

Volgens die Kommissie het die opleidingstyd gedeeltelik afgehang 

van die beroep waarvoor 'n persoon hom voorberei en van die natuur= 

like bekwaamheid van die leerling. Die noodsaaklikheid van besparing 

het dit gebiedend gemaak dat leerlinge voorgelig moes word tot soorte 

beroepsvoorbereiding, met inagneming van bulle bekwaamhede om sodoende 

verkwisting, vertraging en ontmoediging in die opleidingsproses te 

voorkom Die Kommissie het die volgende beroepsindeling gemaak: 

Ongeskoolde beroepe. 

Balfgeskoolde beroepe - hoe graad en lae graad. 

Geskoolde of ambagsmansgraadberoepe. 

Semi-professionele of tegnikusgraadberoepe. 
. 1 b 52) Prcfess1one e eroepe. 

Werklike curriculaveranderings, waar die verskillende vlakke of ver= 

moens in aamnerking geneem word, sal bespreek word in die tweede fase, 

Ibid •• 1941-1945, pp.4-5. . 
SUID-AFIUICA(Onie) Departement van Onie-Qnderwys. Verslag van dw Kom= 

missie insake Tegniese en Beroepsonderr.Jys, para. 549-550. 
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dit wil se na 1968 met die instelling van kursusse vir tegnici, die 

sogenaamde geintegreerde ambagskursusse asook die opleiding vir ope= 

rateurs. 

Die Kommissie noem verder dat die oogmerke waarna gestreef word by 

die opstelling van curricula vir die verskillende soorte beroepsop= 

leiding, met inagneming van die vermoens van studente, soos volg op= 

gesom kan word: 

+ curricula moet opgestel word om aan bepaalde beroepsoogmerke te 

voldoen en dit moet ruim sowel as spesifiek wees; 

+ curricula moet antwerp word vir die vermoe van die studente, vir 

wie dit bedoel is; 

+ curricula moet aan die verskillende behoeftes van individue met 

betrekking tot aanleg, bekwaamheid en vorige prestasie aangepas 

kao word; 

+ curricula behoort eenheid en samehang te he. (Kursusse en buite= 

bedrywighede wat die curriculum uitmaak, moet in 'n geintegreerde 

geheel georganiseer wees); 

+ curriculum-inhoud moet verkry word uit 'n ontleding van beroeps

en ander lewensbedrywighede; en 

+ curricula moet tred hou met die moderne leerstellings van die 

sielkunde en moet die voorsiening van doeltreffende leersi= 

tuasies ~oontlik maak. 53 ) 

Volwasse-onderwys kan beskou word as een van die vernaamste funksies 

van die tegniese kolleges en die onderwyshandeling is baie meer as 

slegs skoolopleiding. Die handeling eindig nie wanneer 'n kursus vol= 

tooi en die eksamen afgele is nie. Ware onderwys gaan deur 

die lewe voort en die geleentheid en die funksie van die tegniese kol= 

lege is om voortgesette onderwys te gee. 54 ) 

Die tegniese kolleges moet poog om voortgesette onderwysfasiliteite te 

verskaf wat die deursnee-burger van die land nodig het en graag wil he. 

In hierdie verband bet die Sekretaris van die DOKW in 1965 genoem dat 

om die beste gebruik van die beskikbare mannekrag te maak, beplanning 

'n grater rol gespeel bet as tevore. Baie aandag is gewy aan die 

53) Ibid., par. 574. 
54) Ibid., Par. 646. 
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opsporing en ontwikkeling van talent. Nuwe geleentbede is geskep vir 

die optimale ontwikkeling van die vermoens van elke bruikbare persoon. 

Hy bet verder gese dat die tyd van die ongeskoolde werker grotendeels 

iets van die verlede was, daarom is dit noodsaaklik dat die moderne 
55) werker dwarsdeur sy werkersloopbaan moes studeer. 

Dit is noodsaaklik geag dat alle vakleerlinge benewens bulle praktiese 

werkwinkelopleiding 'n parallelle en nou gekorreleerde deeltydse kur~ 

sus van die plaaslike tegniese kollege in die teorie van bulle ambag 

moes volg. Die oogmerk van die teoretiese onderrig moes wees om aan 

die vakleerling 'n deeglike wetenskaplike kennis te gee van die begin~ 

sels wat sy ambag ten grondslag le, sodat hy in staat sou wees om die 

werk op 'n intelligente en meer bekwame wyse te verrig. Om bierdie 

mikpunt te berei~moes elke beroep en die eise wat dit stel sorgvul~ 

dig ontleed word om sodoende ook die curricula van die ondersteunde 

byvakke, soos byvoorbeeld Wiskunde en Tekene,te bepaal. Minimum nood= 

saaklike vereistes moes dan vir elke ambag bepaal word en elke vak= 

leerling moes aan bierdie vereistes voldoen, voordat sy ambagsbe= 

kwaambeidsertifikaat aan hom toegeken word. 56) Aan hierdie saak was 

daadwerklike aandag gegee in die Nasionale Vakleerlingraad se aan= 

bevelings in 1960. 

Die De Villiers-kommissie se aanbeveling vir verpligte voorvakleer= 

lingopleiding57) is ongelukkig nie in die praktyk geimplementeer nie. 

Die NasionaZe VakZeerlingraad het in 1960 sy ondersoek voltooi en aanbe• 

velings gemaak vir die wysiging van die Vakleerlingwet. Hierdie aanbe~ 

velings bet volgens die Sekretaris van die DOKW beteken dat sillabi-ver= 

anderings, wat lanka! noodsaaklik was, volgens die verslag geimplementeer 

moes word. 58) Die aanbevelings het, behalwe dat bywoning van klasse in 

werkure bepleit was, gepoog om die vlak van tegniese onderwys te verboog 

en dit word aoos volg aangehaal: 

55) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 
JaarvereZqg, 1965, p.l. 

56) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Vera~ ~an die ROm= 
rrriasie irwake Tegniese en Beroepaonden.Jya, para. 1179-1181 

57) Ibid., par.ll55. 
58) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaarver= 

a~, 1960, p.to. 
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"(a) Oat die verpligte bywoning van tegniese klasse oor 1 n tydperk van 

twee jaar moet strek of totdat daar in die N.T.S.ll geslaag is, met 

dien verstande da~ indien 'n vakleerling in die eksamen vir die be• 

trokke sertifikaat druip, maar slaag in die ambagsteorie van 

die sertifikaat in die betrokke ambag, hy vrygestel word van verdere 

klasbywoning; 

"(b) Dat sodanige bywoning gedurende die eerste jaar van vakleerlingskap 

gedurende gewone werkure moet geskied en daarna buite gewone werk= 

ure, met dien verstande dat, wanneer 'n vakleerling 'n sertifikaat 

van die Tegniese Kollege voorle waarin verklaar word dat hy bevre= 

digende vordering gedurende die eerste of enige daaropvolgende jaar 

gemaak het, hy voortgaan of weer toegelaat word om klasse gedurende 

werkure by te woon; 

"(c) Dat enige vakleerling wat die kwalifikasies in (a) hierbo besit en 

wat sy studies vrywillig voortsit geregtig moet wees op die voor= 

regte in (b) hierbo omskryf; 

"(d) Oat 'n vakleerling wat na een jaar se klasbywoning buite gewone 

werkure, nog nie die N.T.S. I behaal het nie, van verdere klasby= 

woning onthef tooet word; 

"(e) Dat vakleerlinge wat korrespondensiekursusse volg ingevolge Sub-ar= 

tikel (II) dieselfde voorregte moet geniet as vakleerlinge wat nie 

verplig is om klasse by te woon nie dog dit vrywillig doen; 

"(f) Oat voorsiening in die wet daarvoor gemaak word dat 'n werkgewer af= 

trekkings van 'n vakleerling se loon kan maak waar 'n vakleerling 

gedurende werkure tyd afgegee word om klasse by te woon en sonder ge= 

noegsame rede versuim om dit te doen, . . . " 59 ) 

Die Nasionale Vakleerlingraad het ook aandag gegee aan die korting op die vak= 

leerlingskaptydperk. Hulle aanbeveling was dat geen korting vir voorvakoplei= 

ding of vir sekondere skoolsertifikate toegestaan sou word nie, maar dat soda= 

nige opleiding en sertifikate die vakleerlinge in staat sou stel om 'n vaktoets 

gouer af te le. 60) Hiervolgens sou 'n vakleerling byvoorbeeld met 'n Nasionale 

59) ~SIONALE VAKLEERLINGRAAD. Verslag en aanbevelings in verband met hersiening 
van Vakleerlingskapstelsel,. 1960. T,ydskrif vir "egniese en Beroepsonderwys 
i'l Suid-Afrika, Desember 1961, p.47, 

60) :bid., p.J. Let daarop dat die vaktoetse waarvan melding gemaak word is 
praktiese ambagtoetse vir alle vakleerlinge wat afgeneem word deur die 
Sentrale Organisasie vir Vaktoetse (SOVT} te Olifantsfontein. Hierdie 
organisasie ressorteer ook onder die huidige Oepartement van Nasionale 
Opvoeding maar sy aktiwiteite is in none samewerking met die Departement 
van Arbeid, waar vakleerlingkontrakte geregistreer word. 
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Seniorsertifikaat(Tegnies) en die toepaslike ambagsteorie 'n vrywillige vaktoets 

kan afle dertig maande voor verstryking van die vyf jaar vakleerlingtyd; 'n vak~ 

leerling met NTS 3 en die toepaslike ambagsteorie, 24 maande voor verstryking 

van die vyf jaar. 

'Die bogenoernde aanbevelings is geinkorporeer in die Wysigingswet op Vakleerlinge 

(Wet no. 46 van 1963}, 'n Ernstige tekortkomin~wat nog bestaan, is dat geen voor= 

siening gemaak is vir 'n minimum opvoedkundige peil vir vakmanskapstatus nie. 

Die enigste aansporing wat 'n vakleerling gehad he~ was om deur middel van hoer 

kwalifikasies op 'n vroeer stadium vakmanstatus te verkry indien 'n vaktoets 

geslaag word. Indien die vaktoets nie geslaag word nie of indien geen sodanige 

vaktoets afgele word nie, kwalifiseer die vakleerling in elk geval vir vakman= 

status na verstryking van die vakleerlingtydperk. 

4.2.5 Tegniese aurPiauta 1968-19?5 

Met die onderwyswette van 196761 ) het belangrike veranderings in 1968 ingetree. 

Sover dit curriculere veranderinge betref, het dit eerstens betekeu dat sekon= 

dere tegniese onderwys en vakleerlingonderwys geskei is en die tegniese kol= 

leges sou slegs vakleerlingonderwys op 'n voltydse basis behartig. 

Die tegniese kollege sou sekondere tegniese onderwys voortaan slegs deur middel 

van voortsettingsklasse in die aande kon aanbied. Tweedens bet ses van die 

groot tegniese kolleges, te wete Witwatersrand(Johannesburg}, Pretoria, Kaap~ 

stad, Durban, Port Elizabeth en Vaaldrieboek(Vanderbijlpark), 'n verhoging in 

status gekry. Hulle sou voortaan nie meer onder die algemene kategorie van 

tegniese kolleges ressorteer nie, maar bekendstaan as kolleges vir GTO. Die 

doel was dat di~ kolleges uiteindelik slegs tersiere onderwys sou behartig. 

'n Onderskeid bet alreeds teen 1964 bestaan oor watter tipe tersiere onderrig 

deur die twee verskillende instellings, dit wil se die KGTO's en die 

tegniese kolleges, aangebied sou word. Die KGTO's sou alle tersiere 

kursusse aanbied. Die tegniese kolleges sou alle sekondere kursusse, hoofsaak= 

lik vir vakleerlinge, aanbied asook die GTSI, GTS2, NID en Staatsbevoegdheid~ 

sertifikate. Eersgenoemde drie kursusse is ongeveer gelykstaande aan die oor= 

spronklike tegnici kursusse; wat sle&l deur die KGTO's op 'n semesterbasis 

61) SUID-AFRIIA(Republiek) Wet no. 39 van 1967 (Wet op die NasionaZe Ondel'!Jys= 
beZeUiJ. SUID-AFRIKA(Re'publiek) Wet oo, 40 van 1967 atet op Gevo:rde:rde Tegniese 
OndeP!UyB). SUID-AFRIKA(Republiek} Wet no. 41 van 1967 (Wet op Ondel'!Jys= 
dieruJUI). 
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aangebied was. 62) 

Die genoemde onderwyswetgewing het verder bepaal dat die moedertaal die 

medium van onderrig moet wees. Daar moet ook koorcinasie op nasionale grondslag 

ten opsigte van curricula, sillabi, eksamenstandaarde, navorsing, ondersoek en 

beplanning op die gebied van die onderwys bewerks:ellig word, met inagne= 

ming van die raadsaamheid van die handhawing van die verskeidenheid, soos deur 

omstandighede vereis. 63) 

Sekere hoogtepunte in die cntwikkeling van curricula en sillabi sal vervolgens 

bespreek word. 

4.2.5.1 Die 1970-'l.Jyeigin;:o 

Die wysigings in curricula eM sillabi het gedurence ~ei 1970 in werking getree 

vir die NTS I, gedurende Augustus vir die NTS 2-~ursusse en gedurende Januarie 

1971 vir die NTS 3-kursus.64 l Al die sillabi is gewysig waarby metrisering 

volgens die Syeteme Interr~t-Y.Jnale (SI} ingesluit is. 65} Die gewysigde sillabi 

was bedoel om dit meer op datum te bring met die k0ntemporere praktyk. Die ou cur 

ricula waaraan van tyd tot tyd kleiner wysigings aangebring is, was in die meeste 

gevalle verouderd, veral die ambagsteorievakke. Behalwe die modernisering van 

die ambagsteorie-sillabi is ook 'n wye verskeidenheid nuwe ambagsteoriee ingestel 

om tred te hou met kontemporere ambagsrigtings. 

Al hierdie wysigings in sillabi het gepaard gegaan met ~en baie belangrike wy= 

siging in curricula, naamlik dat 'n sertifikaat n0g steeds verwerf kan word deur 

drie vakke uit 'n voorgeskrewe lys te slaag, maar ambac .'teorie is vervolgens as 

vereiste gestel. 'n Drievak-sertifikaat sonder 'a ambagsteorie sou slegs op 

spesiale versoek aan persone uitgereik word indien 'n beedigde verklaring inge~ 

dien word waarin die persoon verklaar dat hy nie 'n bcYa fide-ambag beoefen of 

beoog om dit te beoefen nie. In hierdie kategorie was byvoorbeeld die tekenaars 

en natrekker s. 'n Verdere implikasie is a at slegs een ambagsteorie vir sertifikaa 

doeleindes erken word. 

62} SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onder.;s, Kuns en Wetenskap. 
Jaarvere~, 1964, p.6. 

63) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaarverslag, 
1969. p.5. 

64) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaarverslag, 
1969, p.l2. en Ibid., 1970, p.26. 

65) Loa. ait. Die Sl-stelsel is 'n stelsel van metrisering volgens interna= 
sionale standaarde. Vir 'n verduideliking van die termyn- of Blokstel= 
sel kyk na par. 4.2. 8.2. 
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'n Redelike oorgangsperiode is toegelaat om persone vat kwalifikasies op NTS I 

en NTS 2-vlak verkry het, in staat te stel om die volgende sertifikaat te ver& 

werf volgens die ou curricula en siUabi. Om tussen die ou en nuwe sillabi 

te kon onderskei, is vakbenamings, in die nuwe sillabi, gevolg deur die sim; 

bool Nl, N2 of N3 onderskeidelik vir vakke op die NTS I, NTS 2 en NTS 3 vlakke. 

Die ETS-kursus het met ingang 1970 ten einde gekom. 

Alhoewel 'n sertifikaat toegeken word nadat drie vakke (insluitende die ambags= 

teorie) geslaag is, word daar van vakleerlinge,wat kursusse op die blokstelsel 

bywoon, verwag om vier vakke te neem. Hierdie vakke bestaan gewoonlik uit die 

volgende: 

* 
* 
* 

* 

• die toepaslike ambagsteorie; 

Wiskunde; 

'n wetenskapvak, byvoorbeeld Toegepaste Wetenskap, Bouwetenskap of Druk= 

kerswetenskap; 

'n toepaslike tekenevak, byvoorbeeld Tegniese Te~ene, Boutekene of Plaat• 

werk en Boustaaltekene; 

OF 

Toegepaste Elektronika (vanaf N2-vlak) vir elektriesgeorienteerde ambagte. 

Om 'n idee te vorm van die omvang van die curricula word die vakke vervolgens 

in meer detail gegee: 

Om 'n NTS I, NTS 2 of NTS 3 sertifikaat te behaal moet kandidate drie vakke in 

elke graad slaag wat soos volg gekies moet word: 

]roep 1 Een van: 

Aanlegbedieningteorie Nl, N2, N3. 

Ankerwikkelteorie Nl, N2, N3. 

Bootbouteorie Nl, N2, N3. 

Diepdrukmasjienbedieningteorie Nl, N2, N3. 

Dieselvakteorie N2, N3. 

Elektroplateerteorie Nl, N2, N3. 

Ferrometaalwals= en Fatsoeneerproses• 
teorie N2, N3. _, 

Fotomeganikateorie Nl, N2, N3. 

Gereedskapmakersteorie N2, N3. 

Aanlegmasjinerievakteorie N2, N3. 

Bakkersteorie HI, N2, N3. 

Diamantvakteorie Nl, N2, N3. 

Dieselelektroteorie Nl, N2, N3. 

Elektromeganikateorie N2, N3. 

Elektrovakteorie NI, N2, N3. 

Fotografievakteorie HI, N2, N3. 

Fotoset• en Filmopmaakteorie N3. 

Gieteryteorie NI. 
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Haarkapperyteorie Nl, N2, N3. 

Hoogdrukpersbedieningteorie NI,N2,N3. 

Houtmasjineerteorie N2, N3. 

Hyservakteorie N2, N3. 

Juweliersteorie Nl, N2. 

Kartonvervaardigingteorie Nl, N2, N3. 

Klipwerkteorie N2, N3. 

Kooks- en Neweprodukteprosesteorie N2, N3. 

Leervervaardiging Nl, N2, N3. 

Loodgietersteorie Nl, N2, N3. 

Masjiensetteorie(Monotiep) (N3) 

Messel- en Pleisterteorie Nl, N2, N3. 

Metallurgiese Prosesteorie(Ferrolege= 
ringsrigting) N2, N3. 

Meubelontwerp Nl, N2, N3. 

Mieliemaaltegniek Nl, N2, N3. 

Monotiepteorie NJ, N2. 

Motorkarbakwerkteorie Nl, N2, N3. 

Motormasjineerteorie Nl, N2, N3. 

Oorlewinguitrustingteorie N2, N3. 

Pakhuis- en Binderyteorie NJ, N2, N3. 

Pas- en Masjineerteorie Nl, N2, N3. 

Plaatmaakteorie N2, N3. 

Radio- en Televisieteorie NJ, N2, N3. 

Rotasiestereotipie- en Persbediening= 

teorie Nl, N2, N3. 

Skaalpassersteorie N2, N3. 

Skoeiselteorie Nl, N2, N3. 

Smidsteorie N2, N3. 

Spoorwegsinjaleringsteorie N2,N3. 

Stereotipieteorie Nl, N2. 

Sweisersteorie N2, N3. 

Telekomvakteorie Nl, N2, N3. 

Tuinbouteorie Nl, N2, N3. 

Vliegtuiginstrumentvakteorie NI,N2,N3. 

l36 

Handsetteorie Nl, N2, N3. 

Hoogdrukpersbedieningteorie (Riffel= 
bord-en Houermasjiene) Nl, N2. 

Houtwerkersteorie Nl. 

Instrumentvakteorie N2, N3. 

Kantoortoerustingteorie N2, N3. 

Kleremakersteorie Nl, N2, N3. 

Koelervakteorie Nl, N2, N3. 

Koringmaaltegniek Nl, N2, N3. 

Letterskilderteorie N2, N3. 

Litografieteorie ~1, N2, N3. 

Masjiensetteorie(Reelset) (N3) 

Metaalwerkersteorie NJ. 

Meubelmakersteorie N2, N3. 

Meubelpolysteorie N2, N3. 

Modelmakersteorie N2, N3. 

Monotiepteorie(met inbegrip van Foto• 
setwerk) N3. 

Motorelektroteorie Nl, N2, N3. 

Motorvakteorie Nl, N2, N3. 

Pakgoedvervaardigingteorie Nl, N2, N: 

Pakhuis en Perswerkteorie N2. 

Plaat- en Boustaalwerkersteorie N2,N: 

Plaatmetaalwerkersteorie N2, N3. 

Radioteorie Nl, N2, N3. 

Rubber-en Plastiekmonteerteorie N2,N 

Skilder- en Versierteorie Nl,N2,N3. 

Slagtersteorie Nl, N2, N3. 

Spoorvoertuigbouteorie N2, N3. 

Staalvervaardiging- en Gietwerk= 
teorie N2, N3. 

Stoffeer- en Bekleeteorie NI,N2,N3. 

Takelteorie Nl, N2, N3. 

Timmer- en Skrynwerkteorie N2,N3. 

Vliegtuigelektroteorie NI,N2,N3. 

Vliegtuigmetaalwerkteorie NJ,N2,N3. 



Vliegtuigonderhoudteorie Nl, N2, N3. 

Vormgietersteorie N2, N3. 

Yster, Staal en Ferrolegeringsteorie Nl. 

Groep 2 Minstens twee van: 

Afrikaans A & B (Drukkers) Nl 

Boutekene Nl, N2, N3. 

Drukkersberekeninge Nl, N2, N3. 

Engels A & B (Drukkers) Nl 

Industriele Orientering Nl, N2, N3. 

Plaatwerk- en Boustaaltekene NI,N2,N3. 

Rekeningkunde vir Slagters Nl, N2, N3. 

Salondiens en Houding Nl. 

Tegniese Tekene Nl, N2, N3. 

Terreinbeplanning Nl, N2, N3. 

Toegepaste Wetenskap Nl, N2, N3. 

Wet vir Proeflesers N3. 

Voertuigbouteorie N2, N3. 

Wapenmonteerteorie N2, N3. 

Ystervervaardiging- en Gietwerkteo= 

rie N2, NJ. 66 ) 

Besigheidspraktyk(Slagters) Nl,N2,N3. 

Bouwetenskap Nl, N2, N3. 

Drukkerswetenskap Nl, N2, N3. 

Fisiologie en Volksgesondheid N2 

Kuns vir Haarkappers Nl. 

Plantkunde (Tuinbou) Nl, N2, N3. 

Salonbestuur N2. 

Salonwetenskap N2, N3. 

Tekene vir Drukkers N2. 

Toegepaste Elektronika N2, N3. 

Tuinbouwetenskap Nl, N2, N3. 

Wiskunde Nl, N2, N3. 67) 

4.2.5.2 Matriku~sievrystelling op grand van gevorderde s~ies 

Kragtens 'n besluit van die Gemeenskaplike Matrikulasieraad, gedurende 1971, kan 

daar aan 'n kandidaat algehele matrikulas~evrystelling verleen word mits hy in vier 

tegniese vakke van standerd tien plus twee jaar standaard68) geslaag het, een 

waarvan Wiskunde V moet wees. Sodanige kandidaat moes verder geslaag het in 

twee tale, waarvan een 'n amptelike landstaal in die Boer Graad moet wees. 69 ) 

Vrystelling kan dus gekry word met 'n vier-vak NTSS-sertifikaat (vorige bena= 

ming was GTS2) met Wiskunde plus die twee tale geslaag op seniorsertifikaatvlak. 

66) Vir sommige ambagte mag die ambagsteorie-vakbenaming in 'n besondere graad 
verskil, soos byvoorbeeld Gereedskapmakers neem in NTSI Pas- en Masji= 
neerteorie Nl, en Dieselwerktuigkundiges neem in NTSI Kotorvakteorie Nl. 

67) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding Nasionale Eksa= 
mens: Rooster vir die jaar 1975 VgL. ook: Ibid •• Eksamenomsendbrief no. 
14 van 1971 en COETZEE, C.J.S. en GEGGUS, CAROLINE. Opleiding en beroeps= 
geleenthede vir skooLverlatere voor standerd tien, pp.l0-26. 
'n Slaagsyfer in Wiskunde N3 is 'n vereiste vir toelating tot 
alle tersiere kursusse en 'n Wetenskapvak op N3-vlak vir die meeste ter~ 
siere kursusse, behalwe as Wiskunde en Natuurwetenskap reeds op senior= 
sertifikaatvlak geslaag is. 

68) Met Standerd tien plus twee jaar standaard, word bedoel tersiere studie 
van 'n twee jaar na senior- of NTS3-standaard• 

69) SUID-AFRIKA(Republiek) Departemen~yan Nasiouale Opvoeding. Eksamen Sir= 
kuUrtil no. 34 van 19H• · 



4.2.5.3 Uitfasering var. NTS5 en begin van Tegnici-kursusse 

Hersiene kursusse vir tegnici is vanaf 1972 ingestel. Dit lei tot die Nasionale 

Sertifikaat vir Tegnici en die Nasionale Hoer Sertifikaat vir Tegnici.
70

) Die 

studierigtings wat daarby betrokke is, is soos volg: Meganiese Ingenieurs= 

wese(m), 71 ) Elektriese Ingenieurswese(hc) 72) Elektriese Ingenieurswese(lc) 73 ) 

en Siviele Ingenieurswese(insluitende bou- en konstruksiewese). 

Jit kursusse vir elk van die sertifikate word in dele van vier vaksegmente per 

termyn van twaalf weke elk aangebied. Die Nasionale Sertifikaat vir Tegnici 

(soms ook genoem die T3-sertifikaat) vereis dus twaalf vaksegmente terwyl die 

Xasionale Hoer Sertifikaat vir Tegnici (soms ook genoem die T4-sertifikaat) ses= 

tien vaksegmente vereis, ·dit wil se vier vaksegmente vir elk van Tl, T2, T3 

en T4. 74) Die slaagsyfer vir alle vakke op sertifikaatvlak is 40 persent. 

Indien 'n student in al die vaksegmente 50 persent behaal, mag hy oorskakel 

na die diplomakursus en dit by 'n KGTO aanvul met die ontbrekende vakke 

plus laboratoriumwerk. Die vaksegmente benodig vir die diplomakursusse is 

ses per graad. Laboratoriumwerk word slegs deur KGTO's aangebied omdat dit 

s:e~s vir diplomavakke vereis word. 

A::e diplomakursusse word slegs by kolleges vir GTO aangebied. Tegniese kolleges 

~ag slegs sertifikaatkursusse aanbied, hoewel sekere dir·omavakke met spesiale 

v~rgunning by tegniese kolleges aangebied mag word. Die algemene toelatings= 

vereistes tot alle tersiere studie is 'n Nasionale Seniocsertifikaat met Wis= 

kunde of NTS3 met Wiskunde. Met sommige kombinasies, byvoorbeeld wanneer Fi= 

sika op tersiere-vlak geneem word, is Wetenskap ook 'n vereiste in die verworwe 

Senior- of NTS3-sertifikaat. 75
) 

'n Groot aantal vakkombinasies bestaan wel, maar word nie verder bespreek nie. 

'n Praktiese voorbeeld van die curricula-samestelling kan verkry word deur 

na moontlike vakkombinasies te kyk soos by die Kempton Parkse Tegniese Kollege 

aangebied. Die gevorderde studente by hierdie kollege is hoofsaaklik by 

die lugvaartnywerhede werksaam, byvoorbeeld Suid-Afrikaanse Lugdiens, Atlas Vlieg= 

tuigkorporasie en verskeie privaat lugvaartmaatskappye. Die moontlike 

70) Ook die verskillende diplomas wat slegs by Kolleges vir GTO aangebied word, 
byvoorbeeld die Nasionale Diploma vir Tegnici en die Nasionale Hoer Di= 
ploma vir Tegnici. 

71) Standaardaanwysing vir "meganies". 
72) Standaardaanwysing vir "swaarstroom". 
73) Standaardaanwysing vir "ligtestroom". 
74) Vgl. Tabel 4. I. 
75) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. JaarversZag, 

1972, pp. 8,24. VgZ. ook Ibid., Eksameninstruksie 27/73 van 1973-10-08, 
pp.l-4.· 
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vakkombinasies word aangetoon in Tabel 4.1. 

Die instelling van die tegnici-kursusse het meegebring dat die NTSS (voorheen 

GTS2) en die NTD(voorheen NID) geleidelik uitgefaseer moes word. 'n Redelike 

uitfaseringstyd was bepaal om studente die geleentheid te gee om nog bulle stu= 

dies volgens die ou stelsel te voltooi. Op versoek is hierdie tydperk telkens 

verleng en die laaste eksamens in die ou kursus is in 1976 afgeneem. 

4.2.5.4 Die Kmrritee vir die Kc~r>:linering en Hersiening van Vakl41iii::O:i>tg en 

OperateursopleidingskursMse, 1973. 

Dit is in 1973 goedgekeur dat vyf senior personeellede van die tegniese kolleges 

gedurende 1974 tydelik van hulle normale pligte onthef sou word om die depar= 

tementele koordineringskomitee behulpsaam te wees met die heroorweging en her= 

siening van vakleerling- en operateurskursusse en -sillabi. Werkgewers- en 

werknemersorganisasies is versoek om kommentaar te lewer op bestaande cur= 

ricula en sillabi en om verteenwoordigers te benoem. Hierdie verteenwoordigers 

moes die behoeftes en vereistes van die nywerheid ten opsigte van gekwalifi= 

seerde vakmanne en operateurs aan die Komitee voorle. 76) 

Die Komitee bet gedurende 1974 verslag gedoen en die voorstelle in verband met 

die instelling van 'n nuwe patroon van vakleerlingopleiding is aanvaar deur die 

Departement. Die basiese opleiding van vakleerling~wat oor twee jaar strek, 

sal in die vervolg meer doelgerig en funksioneel wees. Ambagstegniek sal 'n 

belangrike bestanddeel van die nuwe kursus vorm. Kolleges sal dienooreenkomstig 

toegerus moet word om die demonstrasies en laboratoriumwerk op 'n hegte grond= 

slag te plaas. 

Nadat die Komitee verslag gedoen en die Departement die voorstelle aanvaar het, 

is daar in 1974 se~-en-veertig sillabuskomitees aangestel om nuwe en geinte= 

greerde sillabi vir die opleiding in aldie ambagsrigtings op te stel. Hierdie 

konsep-sillabi is aan al die werkgewers- en werknemersorganisasies vir kommen= 

taar voorgele voor finale.goedkeuring. 77) 

76). Ibid., JaarversZag, 1973, p.17. 
77) Ibid., 1974, p.l2 
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WxJNTLIKE KOMBINASIES OP TERSURE VLAK TER VERWERWING VAN DIE NASIONALE SERTIFIKAAT VIR TEGNICI (To) OF DIE NASIONALE' 

Bo6R SERTIFIKAAT VIR TEGNICI (T4) BY DIE KEMP'l'ON PARKSE TEGNIESE K~LLEGE. 78) 

Ambags:Mgting 

Elelttries (I c) 

Vliegtuiginstrument• 
meganici, Vliegtuig• 
elelttrisiens, Vlieg
t~igelektronisiens, 
ludustriele Elektro• 

.Qi]ta, lndustriele In• 
~ncneganici, 
&aiar~~diotrisiena. 

Blektries (he) 

In1tandhoudinge• 
elektr·ieiins. 

Tl 

Wiekunde 
Beginsels van Elektri= 
siteit, 
Toegepaste Tegnologie 
(I c)' 
Toegepaste Meganika of 
Ingenieurswetenskap 
of Fisika. 

Wiskunde, Begineels 
van Elektrisiteit, 
Toegepaste Tegnolo• 
gie (he), Toegepaete 
Meganika. 

T2 

Vier van die volgende: 
Wiskunde, Elektronika, 
Toegepaste Tegnologie 
(lc), Beginsels van 
Elektrisiteit, Indus= 
triele Instruments, 
Kommunikasie Elektro• 
nika, Logikategnieke. 

Vier van die volgende: 
Wiskunde, Beginsels 
van Elektrisiteit, 
'foegepaste Meganika, 
Elcktronika, Toege• 
pasta Tegnologie (he} 

T3 

Vier van die volgende: 
Wiskunde, Elektronika, 
Radarteorie, Kommuni• 
kasie Elektronika, 
Elektrotegniek, Logika• 
tegnieke, Syfertegnieke, 
Elektroniese Metings, 
Industriele Instrumente, 
Outomatiese Beheer. 

Vier van die volgende: 
Elektriese Metings, 
Sterkteleer, Elektro• 
tegniek, Elektriese 
Ingenieurswese, Elek• 
tronika, Tnegepaste 
Tegnologie (he) 

T4 

Vier van die volgende: 
Wiskunde, Industriele 
Elektronika, Radarteorie, 
Bestuurswese, Syferteg• 
nieke, Outomatiese Beheer, 
Industriele Elektronika. 

Vier van die volgende: 
Elektriese Metings, Elek• 
triese Ingenieurswese, 
Bestuurswese, Sterkteleer, 
lndustriele Elektronika, 

~--------------~----------------4~--------------~-----------------+--------------------~· 
Mllaanies 

Vliestuigonderhoud• 
;ftrktuigkundiges, 

" Vl:l.eatuigmetaal• 
werkers, Meulmakers, 
Pas~ en Masjineer• 
ear~ Gereedskapma• 
kers en ander mega• 
uiese ambag te. 

TABEL 4.1 

Wiskunde, Toegepaste 
Meganika, Toegepaste 
Tegnologie (m), lnge• 
nieurstekene. 

Wiskunde, Toegepaste 
Meganika, Toegepaste 
Tegnologie (m), Inge• 
nieurstekene. 

78) Die Kempton Parkse Tegniese Kollege Prospektus, s.d., p.4. 

Vier van die volgende: 
Aerodinamika, Sterkte• 
leer, Binnebrandenjins 
Wiskunde, Masjienont• 
werp of Vliegtuigont• 
werp of Masjienmegani• 
ks, Toegepaste Tegno• 
logie (m). 

Vier van die volgende: 
Aerodinamika, Sterkteleer, 
Binnebrandendjins, Wiskunde, 
Masjienontwerp of Vlieg• 
tuigontwerp of Masjienmega• 
niks, Hidrouliese Beheer• 
stelsels. 



Die nuwe patroon van vakleerlingopleiding, ook genoem die geintegreerde ambags• 

opleidingkursus, is op 'n proefbasis by spesifieke kolleges ingestel. So by

voorbeeld is die geintegreerde kursus vir die Pas- en Masjineerambag by die 

Germistonse Tegniese Kollege aangebied. Daar is egter nog nie een van hierdie 

kursusse op 'n nasionale basis by al die tegniese kolleges geimplementeer nie. 

Volgens alle aanduidings wil dit egter voorkom asof dit wel in die afsienbare 

toekoms ingestel sal word; een van die probleme wat in die weg staan van vroeere 

implementering is die gebrek aan laboratoria apparaat by al die verskillende teg= 

niese kolleges. 

Die curricula sal bestaan uit Ambagstegniek, Teoretiese en Laboratoriumwerk, wat 

die oorheersende komponent is. Dit word aangevul deur Tekene, Wiskunde en Toege= 

paste Wetenskap slegs vir sover dit van praktiese toepassing op die Ambagstegniek 

is. Hierdie kursus word deurgevoer tot op NTS2-vlak wat die basiese vereiste vir 

'n ambagsman moet wees. Vanaf die NTS3-vlak kan die normale kursus weer geneem 

word sodat die begaafde student toelating tot die tegnici-kursusse kan verwerf. 

4.2.6 Stokperdjie~~sABse 

Daar word ook na hierdie kursusse verwys as selfonderhoudende kursusse of kul= 

tuurverrykingskursusse. Vir hierdie kursusse bestaan daar geen sillabi nie; 

elke besondere kursus, en die inhoud daarvan, word bepaal deur die behoeftes 

van die gemeenskap waarin die tegniese kollege gesitueerd is. In hierdie kur= 

susse is gevolglik ook geen departementele eksamens nie. 

Indien daar in 'n gemeenskap byvoorbeeld 'n behoefte ontstaan vir 'n praktiese 

kursus in Elektronika vir beginners, dan word daar beplan om die kursus byvoor= 

beeld oor tien weke van drie uur per week aan te hied. 'n Plaaslike doelwit-sil= 

labus word opgestel en die beplanning word noukeurig vir elke week in 'n lesplan 

uitgewerk. Voorsiening word ook gemaak om elke kursus op te volg met meer gevor• 

derde werk, indien benodig. 

Die aard en omvang van bierdie kursusse is onbeperk en kan ook verskil vir elke 

tegniese kollege. As tipiese voorbeeld kan die kursusse genoem word wat by die 

Kempton Parkse Tegniese ~llege aangebied word: 

Skilderkuns, Pottebalkery, Southappies, Kookkuns in Suid-Afrika vir Immigrante, 

Onthaalkuns, Voedselvoorbereiding vir die Vrieskas, Raar- en Algemene Skoonheidsver= 

sorging, Verslanking, Gimnastiek vir Volwassenes en Skoliere, Blommerangskikking, 

Kunsnaaldwerk, Instandhouding van Huishoudelike Elektriese Apparaat, Afrikaans en 

Engels vir Immi.gram:e, Praktiese Elektronika vir die Begiaaer, Binnensbuisversiering, 

141 



Naaldwerk, Patroonsny, Manskleremakery, Ken-u-Motor, Fiksheidklasse, Koekversie= 

ring, Ballet en Spaanse Danse. 

4.2.7 KOrrespondensiekursusse 

Vroeg in dieontwikkelingsgeskiedenisvan tegniese kolleges was dit duidelik dat 

vakleerlinge en ander persone wat nie binne maklik bereikbare afstand van die 

klasse was nie ook onderrig in beroepsgerigte vakke nodig gehad het. Daar moes ver= 

der onderrig aan studente verskaf ,:ord in gevalle waar daar te min inskrywings vir 

sekere vakke was om die stigting van klasse te regverdig. Om hierdie probleme 

te ondervan~moes korrespondensiekursusse opgestel ~ord in so veel beroepsgerigte 

vakke as moontlik. Die Kaapse Tegniese Kollege het die opdrag gekry om korres= 

pondensiekursusse in handelsvakke voor te be rei ten.-yl die Wi twatersrandse Teg= 

niese Kollege die kursusse vir die tegniese en algemene afdeling moes opstel. 

As gevolg van die gespesialiseerde aard van die curric~la van tegniese kursusse 

vir besondere ambagte, kan klasse van ekonomiese grootte nie in sekere ambags= 

teorievakke gevorm word nie, en die enigste alternatief is dus korrespondensie= 

kursusse vir hierdie vakke. Op hierdie ·~se is 'n besc~dere probleem, waarvoor 

daar nie 'n ander oplossing bestean net nie, deur die :e~niese kolleges opge= 

los. Die prosedure wat gevolg •or~ is tanssoos volg: leerlinge word gegroepeer 

vir die gemeenskaplike vakke soos ~iskunde, Tekene en ~~egepaste Wetenskap. In die 

vak waar 'n klasgroep nie gevorm kan word nie, word 1 n korrespondensiekursus aan 

die student/e voorsien. Lesings word op 'n gekontroleerde wyse deurgewerk en alle 

vrae aan die einde van die lesings beantwoord. 

Die bevinding is dat die meer gevorderde leerlinge cret die stelsel groot sukses 

het. Vir die jonger en minder ervare leerling word die gewenste resul tate nie 

altyd behaal nie, grotendeels as gevolg van die onvermoe van die leerling om 

die vakinhoud deur middel van die geskrewe woord te beneester. Nieteenstaande 

die laasgenoerude beswaar het die stelsel tog sy meriete. 79 ) 

79] WITWATERSRAND TECHNICAL COLLEGE, ~~. ~it., pp.83-87. Vgl. ook: 
WAGENAAR, op. cit., pp. 116-117. 
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4.2.8 Bywoningstye 

4.2.8.1 Ha:ndetskursusse 

Alle handelskursusse was aanvanklik slegs deur middel van voortsettingsklasse, 

hoofsaaklik aandklasse, aangebied en die aanvraag daarvoor was groot. 'n Kenmerk 

van die handelsdepartemente by al die tegniese kolleges is dat bulle 'n baie 

noue kontak met werkgewers van die handelsektor handhaaf. Die latere opleiding 

gedurende die dag was merendeels vir voltydse leerlinge wat reeds standerd VI 

geslaag bet en daarna besluit bet om 'n handelsloopbaan te volg. Vir hierdie doel 
80) 

bet bulle ingeskryf as voltydse dagstudente. Volgens die Sekretaris van die 

UOD in 1938 was die aanbod van werk aan hierdie studente veel groter as die aan~ 

vraag, en gevolglik bet die studente die kolleges verlaat voordat bulle opleiding 

voltooi was. Baie van hierdie studente bet egter bulle opleiding deur middel van 

aandklasse voortg~sit. 81 ) 

Na die inwerkingtreding van die Wet op Onderwysdienste in 1968 (Wet no. 41 van 

1967) bet die tegniese kolleges nie meer voorsiening vir voltydse sekondere han= 

delsonderwys gemaak nie. Hierdie kursusse is vanaf 1968 slegs as voortsettings= 

onderwys op 'n deeltydse basis aangebied. 'n Belangrike faset van die taak van die 

tegniese kolleges is egter die aanbieding van tersiere handelskursusse as voort= 

settingsklasse saans en op 'n voltydse basis. Die besonder populere kursus is 

tans di~ vir die Nasionale Sekretariele Sertifikaat wat 'n voltydse eenjarige 

kursus is en dit kan opgevolg word vir 'n verdere jaar. 

Die onderrigure vir alle deeltydse vakke is gewoonlik twee uur per vak per week, 

wat strek oor 'n jaar van ongeveer 36 weke. Uitsonderings kom wel voor soos 

byvoorbeeld waar studente in Shorthand en Snelskrif teen ekstra betaling vier uur 

per week onderrig ontvang. Die bywoning van voltydse tersiere kursusse wissel 

tussen ongeveer 30 tot 45 periodes per week van veertig minute elk, arnangende van 

die vakkeuses en die hoeveelheid vakke wat geneem word. Hierdie kursusse strek ook 

oor ongeveer 36 weke per jaar. Aan vaardigheidsvakke soos Tik, Shorthand en Snel= 

skrif word gewoonlik meer tyd afgestaan om sodoende die verlangde vaardigheid ten 

opsigte van spoed en akkuraatheid te bewerkstellig. 

80) 
81). 

WITWATERSRAND TECIDIICAL COLLEGE, op. l!it., p.25. 
SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Onderwys. Jaal'Versrag, 1938, p.22. 
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4.2.8.2 Tegniese kuPsusse 

Tot 31 Maart 1968 was baie van die hoer tegniese skole afdelings van die tegniese 

kolleges. Vanaf I April 1968 het al hierdie skole afgestig van die tegniese kol= 

leges. Laasgenoemde instellings het daarna slegs gedurende aandklasse sekondere 

onderrig verskaf. 

Sover vakleerlingonderrig betref, is onderrig aanvanklik slegs gedurende die 

aande in voortsettingsklasse aangebied. Baanbrekerswerk ten opsigte van bywo= 

ningstye is in 1905 deur die Transvaalse Kamer van Mynwese gedoen. Hulle 

het naamlik in 'n vakleerlingkontrak bepaal dat minstens vier ure per week gedu= 

rende werksure toegelaat moes word vir klasbywoning. 82 l Hierdie idee is later 

geimplementeer in die Vakleerlingwet, 192283) wat bepaal het dat alle vakleerlinge 

binne maklik bereikbare afstand van 'n tegniese kollege vir minstens vier ure en 

hoogstens agt ure per week toegelaat moes word om klasse by te woon. Die helfte 

van die tyd wat so voorgeskryf is/ moes gedurende werkure wees tydens die eerste 

twee jaar van die vakleerlingtermyn. 

Bywoning van klasse deur vakleerlinge is niervolgens gereel totdat die De Vil= 

lierskommissie in 1948 aanbeveel het "dat aan vakleerlinge 'n hele dag of twee 

halfdae per week vry afgegee word om klasse gedurende die hele vakleerlingtermyn 

by te woon. "84) Om hierdie aanbeveling te implementeer het die Minister van 

Arbeid in Junie 1949 'n Komitee aangestel om die vakleerlingstelsel te hersien. 

Een van die Komitee se opdragte was om ondersoek in te stel na b.ywoning van klasse 

gedurende werktyd in plaas van aandklasse. 85 l Die aanbevelings van hierdie Komi= 

tee het gekulmineer in die Wysigingswet op Vakleerlinge. 86 l In 1954 rapporteer 

die Sekretaris van die DOKW dat herorganisasie en konsolidasie by tegniese kol= 

leges genoodsaak was deur die wysiging van bywoningsvereistes vir vakleerlinge. 

Die bywoning van leerlinge vir twee halwe dae per week of vir 'n volle dag per 

week was so suksesvol, dat 'n aansienlike vermeerdering in permanente personeel 

noodsaaklik was. 87 l 

'n Belangrike Konferensie in verband met die opleiding van vakleerlinge is op 

82) ORR, o,p. ait., pp.36,48. 
83) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 26 van 1922, art. 13. 
84) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Onderwys. VersZag van die Kommissie 

insake Tegniese en Beroepson.derwys, par. 1 186. 
85) Ibid., JaarversU2g 1949, p.31. 
86) SUID-AFRIKA(Unie) Wet no. 28 van 1951. 
87) SUID-AFRlKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaarverslag, 

1953/54, p.ll. 
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19 Oktober 1964 gehou. Die noodsaaklikheid van die konferensie bet voortgespruit 

uit die besef dat vakleerlingopleiding aangepas moes word by die veranderde eise 

van moderne industriele ontwikkeling. Die konferensiegangers bet bulle uitge= 

spreek ten gunste van 'n blokstelsel, ook na ver.~s as 'n groepaflosstelsel, 

waar vakleerlinge voltydse onderrig sou ontvang, vir 'n tydperk van drie maanqe 
. 88 ) . d. 1 1 1 . . 1965 . . . . per Jaar. · H1er 1e ste se was suksesvo en 1s 1n 1ngestel nadat d1t 1n 

1963 in Welkom op !lie proef gestel wa.s. Daar is 'n merkwaardige verbetering in ek= 

samenuitslae, bywoning, belangstelling en algemene gedrag ondervind, wat 'n re= 

sultaat was van die nuwe stelse1. 89) Werkgewers was verplig om vakleerlinge tot 

op die NTS2-vlak vir een termyn per jaar te stuur vir voltydse onderrig, maar 

as gevolg van die sukses van die stelsel bet al hoe meer werkgewers vrywillig die 

leerlinge cp dieselfde basis gestuur vir NTS3, 4 en 5 onderrig.90) In 1972 is 

hierdie drie termyn-jaar ook ingestel vir die nuwe tegnici kursusse. 91 ) 

Vir kursusse tot op NTS 3-vlak bestaan die termyn uit vyftig kollege-dae, dit 

wil se tien weke. In die elfde week word die aantal openbare vakansiedae, in= 

dien enige, wat in die tien weke geval het, ingewerk. Ongeveer twee weke word 

gebruik vir eksamens. Vir tersiere kursusse is die klastyd twaalf weke plus 'n 

dertiende week vir eksamens. In beide vakleerling- en tegnici-kursusse doen stu= 

dente vier vakke met een en 'n halfuur onderrig per dag per vak, dit wil se 'n 

totaal van dertig uur onderrig per week. Aandklasse vir deeltydse studente word 

ook aangebied oor 'n termyn en bestaan gewoonlik uit ses uur onderrig per vak 

per week; die kursus vir vakke tot NTS3 duur tien weke en twaalf weke vir ter= 

siere vakke • 

4 • 3 EKSAMENS 

4.3.1 In:e:·ding 

Die oorspronklike eksamenstelsel was in 1898 te Kimberley ingestel deur proff. 

J.G. Lawn en J. Orr. Albei is as eksaminatore deur sir Thomas Mui~, die SGO 

van Kaapland aangestet. 92 ) Die stelsel is voortgesit deur die Transvaalse 

88) SUID-~(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Ja,ap= 
~ers~. 1964, p.I. 

89) Ibid .• 1965, pp.2,13. 
90) SUID-AFRIIA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaarvere~. 1969, 

p.l2. ;'g'l. ook par. 4.2.4. 7 {a)-(f) en voetnota 59. 
91) SUlD-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. JaarvereZag, 

1972, p.24. 
92) ORR. op. cit., p.SO. 
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Tegniese Instituut tot 1925 toe die werk oorgeneem was deur die UOD. Daar 

is egter baie goeie aanduidings dat die UOD reeds lank voor 1925 betrokke 

was by die afneem van eksamens. Dit word vermeld dat die UOD in 1919 al= 

reeds eksamens afgeneem bet van I 990 kandidate uit 'n totaal van 8 000 vakin= 

skrywings by 54 verskillende sentra. 93 ) Gedurende die tweede dekade van hier= 

die eeu was ander liggame egter ook betrek by eksaminering wat tot gevolg gehad 

het dat 'n groot verskeidenheid sertifikate uitgereik is. Die strewe na grater 

doeltreffendheid en meer eenvormigheid het dus ook op die gebied van eksamine= 

ring en sertifisering bestaan, 94 ) daarom sal hierdie aspek vervolgens vanaf 1925 

bespreek word. 

4.3.2 Eksaminering en eertifisering vanaf 1925 

Vir die oorgrote meerderheid van al die vakke wat van tyd tot tyd deur die sen= 

trale onderwysowerheid aangebied is, was daar nasionale eksamens. Daar was eg= 

ter sommige kursusse wat intern in die departementele instellings geeksamineer 

was, hoewel sertifisering steeds deur die sentrale owerheid gedoen is. So was 

daar gedurende die dertigerjare slegs interne eksaminaring vir Standerd IX, 

NTS2 en NTS1 (slegs Drukkers-eksamens). 95) Daar is op 'n later stadium daar= 

toe oorgegaan om die standerd VI eksaminering aan die kolleges oor te laat en 

v~naf 1961 is in standerd VII ook interne eksamens afee~eem. 96 ) Met betrekking 

tot laasgenoemde was slegs die ETS-eksamen vir deeltyds·· studente deur die DOKW 

geeksamineer en ook net vir die &ovember-eksamens. Met die inwerkingtreding van 

die groepstelsel in 1965 was die eerste twee termyneksamens vir die ETS intern 

en die derde termyneksamen, dit wil se die November-eksamen, ekstern. In 1970 het 

tegniese standerdVI en ETS-kursusse van die toneel verd~'Yfl· Sedert 1972,met die 

instelling van die tegnici-kursusse,word slegs die derde deel van die kursus 

ekstern geeksamineer terwyl die eerste twee dele intern geeksamineer word. 97 ) 

Bogenoemde inligting word verstrek omdat statistiese gegewens vir eksamens ge= 

woonlik nie die interne eksamenkandidate insluit nie. Met hierdie feit in gedagtE 

is dit egter interessant om statistiese gegewens in oenskou te neem sodat die 

groot omvang van hierdie taak besef kan word. Tabel 4.2 toon die groei in die 

93) SUID-AFRIKA(Unie) De~artement van Unie-Dnderwys. JaarversZag, 1941-45, p.l40. 
94) MOUTON, op. cit., p.IIS. 
95) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Dnderwys. Handboek van NasionaZe Han= 

delseksamem;, 1939, p.3 VJl. ook: ibid., Handboek van Nasionde Tegniese 
Eksamens 1936, p.70 en WITWATERSRAND TECHNICAL COLLEGE, op. cit., p.59. 

96) WAGENAAR, op. cit., pp.l46-147. 
97) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. JaarversZag, 

1972, p.S. Dit kan interessantheidshalwe genoem word dat alle Wiskunde 
van£ 1977 vir alle grade ekstern geeksamineeer word. 



eksamenafdeling ten opsigte van kandidate, vakinskrywings en aantal sentra vir 

die periode 1925 tot 1975. 

GROEITEMPO VAN DIE EKSAMENAFDELING VAN DIE DEPAF.ci02IlT VAN NASIONALE OJ?70EDING98 ) 

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1960 1965 1970 1975 

Aantal 
kandidate 9107 21250 25080 38834 67012 82959 130984 131557 125982 82648 

Aantal 
vakinskry= 
wings 29578 64940 7174 115999 202166 241387 402027 457803 442233 226400 

it\antal 
eksamen• 
sent rums 115 187 281 382 600 69( 685 638 659 479 

c'ABEL 4. 2 

Die daling in die aantal kandidate, vakinksrywings en eksamensentra na 1965 

is omdat sekondere onderwys sedert 1968 weer onder provinsiale beheer geval bet 

en die eksamens vir die kandidate is geleidelik deur die provinsies oorgeneem, 

Verder is 6 435 kandidate met die November 1968-eksamens oorgeplaas na die De= 

partement van Kleurlingsake. 99) 

Vir die 1975 eksterne eksamens bet die DNO 'n totaal van I 126 eksaminatore en 

890 moderatore gehad. 'n Totaal van 3 552 vraestelle is opgestel en 213 997 

eksamenskrifte is nagesien. IOO) 

In tabel 4.3 kan die eksameninskrywings vir die afsonderlike curricula in meer 

detail gesien word, asook die hoeveelheid sertifikate wat in elke geval deur die 

DNO gedurende 1975 uitgereik is. 

98) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarverstae, 1925, 1930, 
1935, 1940, 1945; 

SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwy~Kuns en Wetenskap. Jaarve~stae, 
1950, 1960, 1965; 

SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaar= 
vePsl-ag, 1965; 

SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaa'I'VePstae, 
1970, 1975. 

99} SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Boer Onderwys. Jaa'I'Vers~, 1968, 
p.32. 

100) COETZEE, J.C. Vakonderwys in COETZEE, J.C. red. OndertJyB in Suid-Afrika, 
1652-1956, p.370. Vgl. ook: SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer 
Onderwys. Jaarverslag, 1968, p.194 en SUID-AFRIKA(Republiek} Departe• 
ment van Nasionale Opvoeding. JaaPVers~, 1970, p.46 en Ibid., 1975. 
p.42. 
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Verbeterings in die eksamendiens om doeltreffendbeid te bevorder is in 1972 

aangebring. Die administratiewe werk aan eksamensentra verbonde is vereen= 

voudig met die oog op outomatisering, met groter doeltreffendbeid, spoed en 

besparing tot gevolg. Ondersoek is ook ingestel na die moontlikbeid om die 
• 101) werkswyse van die eksamenvraestelle-afdeling te berorgan1seer. 

Dit word deur die Sekretaris in 1968 gemeld dat die groepaflosstelsel baie ge= 

wild raak en dat eksamenuitslae van vakleerlinge voortdurend verbeter. Dit kan 

toegeskryf word aan 'n meer positiewe instelling van die vakleerlinge teenoor 

bulle opleiding asook 'n groter belangstelling en beter samewerking van die kant 

van die werkgewers in die opleiding en vordering van bulle vakleerlinge. 102) 

4.4 SAMEVATTING 

Die algemene lae opvoedkundige kwalifikasies waarmee jongmense die beroepslewe 

betree het, was veral gedurende die eerste twee dekades van beroepsopleiding 

onder die UOD, 'n faktor waarmee rekening gebou moes word. Die curricula, voor= 

sien deur tegniese kolleges, moes dus yoorsiening maak vir aansluiting by 'n 

lae opvoedkundige peil. Werkgewers bet.wel met verloop van tyd boer opvoedkundig• 

stanqaarde aan werknemers gestel, maar dit kon nie deeglik geLnplementeer word ni• 

omdat daar 'n groter aanbod as aanvraag vir werk was. Die gevolg was dat werkgeweJ 

jongmense in diens geneem bet voordat bulle opleiding voltooi was en hierdie jong= 

mense moes dan in elk geval bulle studies in voortsettingsklasse gedurende die 

aande voortsit. Verder bet veral die kleiner werkgewers nie altyd die waarde van 

algemene opvoedkundige kwalifikasies by bulle werknemers besef nie. 

Dit is egter verblydend om op te merk dat die waarde van beroepsopleiding wel 

uiteindelik besef is, moontlik toe die beter gekwalifiseerde persone hulle waarde 

bewys het. Toela~ingsvereistes is geleidelik deur die tegniese kolleges verhoog 

totdat opleiding vir standerd VI en VII heeltemal uitgeskakel was aan die einde 

van 1969. Die Sekretaris van die DOKW het dit pertinent gestel dat die vraag 

na beter opgeleide en opgevoede werkers steeds toeneem101) en dat 'n klemver= 

skuiwing besig is om in te tree deurdat die studente in die boer grade voortdurenc 

101) Ibid., 1972, p.IO. 
102) SUID-AFRIKA(Republiek} Departement van Hoir Onderwys, Jaa:I'I)erslag, 1968, 

p.9 en SUID-AFRIKA(Iepubliek) Departement van Onderwys, Kuns en Weten= 
sk.ap. Jaa:t'Verslafl. 1965, p.2. 

103) Ibid •• p.1. 
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,· .. 
NASIONALE EKSAMENS: STATISTIEKE VIR DIE TYDPERK 19?4.11.01 tot 19?5.10.31. 

,ltSKRYWINGS IN DIE VERSKILLENDE KURSUSSE EN SERTIFIKATE UITGEREIK 104 ) 

~us Geta~ GetaZ 
rigtings kandidate 

'~leiding na Seniorsertifikaat (voltyds en deeltyds): 
I. Siviele Ingenieurswese en Boukunde 4 53 

~· Aanvullende gesondheidsdienste 44 7 541 

3. Ingenieurswcse (nuw trimest<·rk.ursu!lRe ingc!ltd in 1972) lJ ') 221 

4. /onder 4 130 

; !.• llandel, Bestuur en Administrasie 30 7 437 
Vtkleerlinge (groepvrystellingskursus): 
~. NTS I - 6 856 

7. NTS 2 -· 6 853 

~·· NTS 3 - 5 232 
Vllkleerl inge (deeltydse kursusse): 
'· NTS I 

I 2 133 I 
J'O. NTS 2 I - 2 353 

' i I • NTS 3 I - 2 601 

12. Haarkappery . ** - I 055 
·~leiding tot en met Senior Sertifikaat(voltyds en deeltyds) 
· 13. Standerd 9 (voltyds en deeltyds) - 3 511 

14. Standerd 8 (voltyds en deeltyds) - 7 551 
I 

1.5. Standerd 7 (deeltyds) I - 138 
i l.P. Standerd 6 (deeltyds) I 227 -
~,. Seniorsertifikaat I - 17 316 I 

Vaksertifikaat (Tik) I 

GetaZ Sertifi- Diploma's 
vakin- kate ~pgereik 
skrywinas uitgereik * 

183 64 16 

17 018 601 I 032 

16 Oil> 672 154 

571 I 7 -
25 113 I 463 341 

24 134 4 069 -
25 009 3 736 -
17 224 2 235 -
2 244 362 -
3 062 531 -
4 303 340 -
3 870 530 

~I 5 250 153 

12 615 672 

~I 295 6 

288 I 

76 777 *2 269 
- i I 172 

*455 van die sertifikate is Matrikulasievrystelling. 
**voltydse sekondere kursusse word aangebied deur privaat- en korrespondensiekolleges. 
~ursusse aangebied hoofsaaklik deur KGTO's. Afsonderlike statistiek nie beskikbaar nie • . ,.._L 4,3 

l~) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaa:rversZag, 1975, p.238. 



vermeerder.IOS) Die opvoedkundige programme meet steeds uitgebrei word om in 

die gespesialiseeerde behoeftes van die studente volgens bulle gekose beroepe 

en hulle individuele vermoens op die tersiere vlak te voorsien. lOG) 

Onder die huidige omstandighede van produksie word die taak van werknemers in 

die handel en nywerbeid meer gespesialiseerd. Vir vakkundiges is dit noodsaak= 

lik dat hulle toegangmoet he tot fasiliteite tot 'n wyer studieveld wat aan bulle 

'n beter insig sal gee in die probleme van die gekose beroepe. Die curricula wat 

deur die tegniese kolleges aangebied word, is van veel grater omvang as dit wat 

deur die hoer tegniese en handelskole voorsien word. Die werk vorder tot 'n 

hoer standaard wat dit gebiedend noodsaaklik maak dat die tegniese kolleges baie 

meer toerusting en personeel benodig. 

Ten opsigte van toerusting word byvoorbeeld gedink aan moderne toegeruste prakti= 

kumlokale waar die studente vertroud kan raak met dit waarmee bulle te doen gaan 

kry in die praktyk. Dit gebeur te dikwels dat slegs verouderde toerusting in 

praktikumlokale gevind word. Daar word jaarliks miljoene bestee aan advertensies 

om produkte, soos byvoorbeeld boekhoumasjiene, fotostateerders, kommunikasietoe= 

rusting e~ werkwinkelmasjinerie, bekend te stel. Die vraag ontstaan of hierdie 

firmas nie meer daarby sal baat om die toerusting direk onder die duisende poten= 

siele werkers se aandag te bring, wat jaarliks die handel en nywerheid infiltreer 

nie, deur dit op 'n bruikleen basis aan tegniese kolleges te voorsien. Indien 

dit bewerkstellig kan word, sal meer van die beskikbarc -Jndse van die DNO 

gekanaliseer kan word na meer personeel en dus 'n meer doeltreffende uitvoering 

vau curricula-vereistes. 

105) 
106) 
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Ibid., 1967, p.l3. 
SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. JaarversLag, 

1971, p.l9. 



5 STUDENT! EN ONDERWYSPERSONKEL 

5. I Inleiding 

In die vorige hoofstuk is aandag gegee aan leerlinge en onderwyspers~neel 

in verband met curricula en eksaminering. In hierdie hoofstuk sal daar op 

meer spesifieke vraagstukke in verband met studente en personeel ingegaan word, 

soos byvoorbeeld die ouderdom van studente, opleiding en voorsiening va~ personeel, 

asook moontlike antwoorde op die Sekretaris van die DOKW van 1939 se tien onopge• 

loste probleme in verband met die beroepsopleiding. Die tien probl~e was: 

" (I) Verdien die jongmense 'n bevredigende loon of word bulle uitgebuit 

en bet bulle voldoende opleiding ontvang vir die gewone burgerlike 

vere.istes? 

" (2) Watte.r skool standerd en intelligensiepeil is nodig vir geslaagde be• 

roepsopleiding? 

" (3) Is dit die Staat se plig om die betreklik onbegaafde jongmense in onge• 

skoolde ambagte op te lei? 

" (4) Is daar enige betroubare aanduicingstoetse vir welslae in 'n gegewe 

beroep? 

" (5) Watter soort inrigting is beter doelmatig vir beroepsopleiding: die 

groat boer skool(sic) met sy veelsoortige kursusse of die aparte boer 

skool(sic) beperk tot beroepskursusse? 

" (6) Wat is die beste metode om die beste personeel te werf of op te lei vir 

die Tegniese Kolleges en die departementele skole? 

" (7) Is daar voldoende erkenning vir jongmense ten opsigte van bul tegniese 

skoolopleiding wannee.r bulle bulle as vakleerlinge laat inskryf? 

" (8) Is daar enige positiewe verhouding tussen opleiding vir werk en die ver• 

skillende soorte werk wat beskikbaar is? 

" (9) Wat sal die toekoms - in die besonder na die oorlog - inhou vir jongmense 

met 'n basiese opleiding in die Departement Verdediging? 

"(10) Wat mag die onderwyser se reaksie op die politieke toestand wees?"l) 

I) COETZEE, J.C. Vakonderwys in COETZEE, J.C. red. Onderwys in Suid-Afr~b. 
1652-1956, p.367. 
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Vir hierdie bespreking is vrae nommer nege en tien nie ter sake nie, alhoewel 

vraag nege gedeeltelik beantwoord is in par. 2.2.3.1.3. Die gedeelte van vraag 

een of jongmense 'n bevredigende loon verdien, is ook nie ter sake nie. Daar 

sal gepoog word om meer duidelikheid in die ander probleme te verkry in die be= 

spreking wat volg, waar eerstens die studente en tweedens die onderwyspersoneel 

bespreek sal word. 

5.2 STUDENTE 

5. 2 • I :1edia.n ouderdomme 

As die median ouderdomme van studente vergelyk word, word bevind dat dit in 1938 

ongeveer dieselfde was as in 1968. Vir 1938 word net die deeltydse studente in 

aanmerking geneem omdat alle vakleerlingonderwys ook as deeltydse onderwys be= 

staan het. Die median ouderdom vir hierdie studente was 19,47 jaar. 2) In 1968 

was die median ouderdom 19,3 jaar. 3) Ten opsigte van die individuele groepe is 

daar 'n baie noue korrelasie, So byvoorbeeld was die median ouderdom vir die gevor• 

derde studente, dit wil se studente na die senior- of NTSJ-vlak, in 1938 aange= 

gee as 20+ jaar teenoor die van 1968 wat 20,5 jaar gewees het. Dit wil dus voor= 

kom asof die studente se median ouderdom deur die jare redelik konstant was. 

5.2.2 Goeie algemene onderwys 'n vereiste 

In Suid-Afrika word dit allerwee erken en aanvaar dat 'n goeie grondige algemene 

onderwys die fondament is waarop beroepsopleiding die stewigste en hoogste kan 

voortbou. Die Sekretaris van die DOKW het in 1965 verder die mening gehuldig dat 

die persoon met 'n bree, algemene onderwysgrondslag se gees buigsamer is, sodat 

hy meer aanpasbaar is by die voortdurende veranderinge van die hedendaagse ar= 

beidsmark en vreemde handelstoestande. Hy kan ook makliker nuwe metodes en teg= 

nieke onder die knie kry. Beroepsopleiding wat in Suid-Afrika, soos ,'4 .;:..,.pt{f.,.. 

~~~~~~~ , as die stiefkind van onderwys beskou is, het na die Tweede Wereld= 

oorlog baie belangrik geword. Orals was daar 'n toename in die leerlingtalle en 

die DOKW kon kwalik voorbly om vir die leerlinge voorsiening te maak. 4) In be= 

roepsopleiding word egter steeds meer algemeen-vormende onderwys in curricula 

2) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Dnderwys. Jaarverslag, 1938, p.66. 
3) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Hoer Onderwys. Jaarverstag, 1969, 

pp.160. 165-166. 
4) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaarver= 

slag, 1965, p.J. 
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ingeskake 1. 

5. 2. 3 A lgemene- vs be'I'Oepsopleiding 

Om 'n moontlike antwoord te kry op die vraag op watter soort instelling die 

beste aan sy doel vir beroepsopleiding beantwoord, moet die groei dus in be ide 

soorte skole in oenskou geneem word, omdat dit ook noue verband hou met verskil= 

lende slaagpersentasies wat later aangegee. sal word, en ook om die leerlinge in 

beroepsrigtings se onderskeie suksesse aan te toon. In grafiek 5.1, wat getrek 

is op 'n semi-logaritmiese skaal, is dit duidelik dat die vestiging van beroep~e= 

rigte skole in 'n definitiewe beboefte voorsien bet en gevolglik vinnig ontwikkel 

bet. Die grafiek toon die groeitempo van studente-inskrywings in die beroeps= 

gerigte skole in vergelyking met: (a) die groeitempo van die Blankebevolking, 

(b) die groeitempo in die getalle van voltydse tegniese kollege-studente, en 

(c) die groeitempo van standerd tien studente in die provinsiale hoerskole. Uit 

die laasgenoemde vergelyking kan moontlik afgelei word dat curricula in provin= 

siale boerskole nie heeltemal voorsien bet in die adolessent se beboeftes in die 

tyd van vinnige industrialiasie nie. Die vinnige ontwikkeling in beroepsoplei= 

ding is moontlik die nuutbeid daarvan relatief tot gewone onderwys, en ook omdat 

daar 'n groot agterstand was om ingebaal te word. 5) 

Steenekamp6) noem egter dat die algemene eksamenuitslae baie teleurstellend was en 

dit het hy gese nadat by 'n studie gemaak bet van die uitslae van twee groot on= 

dernemings. Hierdie ondernemings is gekies omdat bulle baie vakleerlinge in diens 

gehad bet en omdat bulle wetenskaplik opgelei was. By een onderneming was die toe= 

latingsvereiste ongeveer standerd VII terwyldit by die tweede onderneming onge= 

veer standerd nege was. In laasgenoemde geval is daar bevind dat die aansporing 

tot sukses ook veel groter was as in die eersgenoemde groep. Aile moontlike ge= 

leentbede is aan al die vakleerlinge gegee om te presteer. ook ten opsigte van 

bevordering in beide die organisasies. In die organisasie met standerd sewe as 

toelatingsvereiste is die volgende slaagsyfer~ soos aangetoon in tabel 5.~ be= 

baal deur vierde- en vyfdejaar-vakleerlinge: 

5) MALBERBE, E.G. Education in South Africa. Volume 11: 1923-75, pp.l78-179. 
6) STEENEKAMP • J .c. Beroepsgeskiktheid en beroepsukses, met be.aondere ve1'filll= 

sing na vak- en voowakopleiding, pp.l48-151. 
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EKSAMENSUKSESSE VIR VIERDE- EN VYFDEJ!.AR- VAKLEERLINGE IN 'N NASIONALE BEDRYF 

GEDURENDE 1958 8) 

PERSENTASIE VIERDEJAAR- PERSENTASIE VYFDEJAAR-
SERTIFIKATE VERWERF VAKLEERLINGE UlT 'N TOTAAL VAKLEERLINGE UlT 'N TOTAAL 

VAN 975 VAN 574 

GTS2 0 1,04 

GTSI 0,2 5,74 

NTS3 9,54 5,57 

NTS2 3,59 14,76 

NTS1 18,05 13,33 

ETS 11,08 9,41 

GEEN 57,44 44,60 

TABEL 5.1 

Onder die vierdejaar-vakleerlinge wil dit voorkom asof daar nie een was wat die 

vermoe besit het om 'n tegnikus of 'n leier in die onderneming te word nie, ter= 

wyl daar onder die vyfdejaar-vakleerlinge moontlik ses was wat tot die vlak kon 

vorder. 'n Hoe persentasie van 57,44 en 44,6 onderskeidelik kon geen sertifikate 

sertifikate behaal nie. By die tweede bedryf, met 'n hoer toelatingskwalifikasie, 

was die vaksukses-slaagsyfer ongeveer tien persent hoer.9) 

Wat egter interessant is, is die uitslae wat die vakleerlinge in hulle vaktoetse be= 

haal het. Dit blyk dat daar 'n korrelasie bestaan tussen vaktoetssukses en kwalifi= 

kasies behaa1.
10

) Vakmanstatus kan in die Republiek verkry word sender om enige 

teoretiese of praktiese standaard te bereik. 'n Vakleerling se leertydperk kan 

egter verkort word indien hy minstens in die eksamen vir die toepaslike ambagsteo= 

rie op NTS2-standaard slaag. Hierdeur kan by ongeveer 'n jaar, voor verstryking 

van die kontraktyd, 'n vrywillige vaktoets afle by die Sentrale Organisasie vir 

Vaktoetse (SOVT). Hoer kwalifikasies kan beteken dat hy tot twee en 'n half jaar 

op 'n vyfjaar-vakleerlingskap korting kan kry, indien die praktiese toets by die SOVT 

8) STEENEKAMP, op. ait., p.ISO. 
9) Loa •. ait. 

10) Vg~. Tabel 5.2. 
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geslaag word. Druip die vakleerling egter hierdie praktiese toets, of as hy ver= 

kies om nie die toets af te le nie, verkry hy in elk geval vakmanstatus sodra sy 

vakleerlingskaptydperk verstreke is. ll) 

Steenekamp12) .bet by dieselfde twee organisasies ook 'n studie gemaak van die vak= 

leerlinge se vaktoetsresultate •. Dit is baie interessant ten opsigte van slaagsy= 

fers in die toetse in verhouding met skoolkwalifikasies, asook ten opsigte van 

die tipe skool bygewoon voor vakleerlingskap. Vir die organisasie met die vakleer= 

linge wat gemiddeld standerd sewe-kwalifikasie bereik bet, voor vakleerlingskap 

word die vaktoets resultate aangetoon in tabel 5.2 en Steenekamp maak die gevolg= 

trekking dat: 

* 
* 

* 

* 

* 

Die totale slaagpersentasie van 29,1 baie laag is. 

Skolastiese agtergrond is 'n bepalende faktor vir die bereiking van sukses 

in die vaktoets. 

Die tegniese sertifikate is van groter belang vir sukses as die praktiese 

opleiding in die voorvakopleiding van leerlinge. Die groep wat tegniese ser= 

tifikate behaal het en in ander ambagte geplaas is as waarin bulle voorvak= 

opleiding ontvang het, het die beste in die vaktoets gevaar. Dit het hy aan 

die volgende redes toegeskryf: 

+ die vakleerlingskap is langer as wat dit andersins sou gewees het; 

+ bulle is in die beroep geplaas waarby bulle aanleg en belangstelling het; 

+ hulle het 'n wyer algemene tegniese kennis. 

Daar is wel ander faktore, behalwe die algemene vermoe en skolastiese ag= 

tergrond, wat bepalende faktore in die behaal van sukses in die vaktoets is. 

Die rede wat bier aangevoer word is dat daar selfs in die groep met die 

laagste skolastiese vermoe nog vakleerlinge is wat die vaktoets slaag. 

Voorvakopleiding is nie 'n vereiste vir sukses in die vaktoets nie. Die 

leerlinge van die provinsiale skole met standerd nege of tien bet beter 

gevaar as leerlinge wat in die ambag geplaas is waarin bulle voorvakop= 

leiding ontvang het. 

II) Ibid., p.l52. VgZ. ook: SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onder= 
wys, Kuns en Wetenskap. Jaarvers~, 1965, p.2. 

12) STEENEKAMP, op. cit., pp.l53-155. 
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VAK!l'OETSSUJi'.SESSE VA!/ 'N GROOT NASIONALE BEDRYF VIR DIE JARE 1956-1958. (VAK:= 

LEERLINGE HE1 GEMI~DELD ONGEVEER STANDERD SEWE}IJ) 

SESKRYWING VAN KANDIDATE 

Leerlinge wat korting ontvang het vir die pro= 
vinsiale St.9- en St.IO-sertifikate. 

Vakleerlinge wat korting vir vorige werk ont= 
vang het. 

Kortingvir tegniest sertifikate en vir voorvak= 
opleiding aan tegniese skole en kolleges. 

Korting vir tegniese sertifikate alleen. Die 
leerlinge is in ander ambagte geplaas waar= 
in hulle voorvakopleiding ontvang het. 

Vakleerlinge wat korting vir slegs voorvakop= 
leiding ontvang het. Hierdie leerlinge kon 
nie sertifikate verwerf gedurende voorvakop= 
leiding nie. 

Vakleerlinge wat geen.afslag ontvang het nie: 

Leerlinge met minder as die standerd 9-serti= 
fikaat van die provinsiale skool. 

Totaal van al die vakleerlinge wat korting out= 
vang het. 

Totaal van al die vakleerlinge. 

TABEL 5.2 

AANTAL 
INSKRYWINGS 

112 

53 

180 

34 

2.8 

893 

342 

1235 

PERSENTASIE 
GESLAAG 

41,8 

2.6,4 

33,8 

47,5 

10,7 

27,8 

32,9 

29,1 

Sy die bedryf waar vakleerlinge gemiddeld standerd nege gehad het, kon Steenekamp 

geen bewys vind dat leerlinge met voorvakopleiding beter gevaar het met vaktoetse 

nie. Die teendeel het wel geblyk waar te wees. Die resultate van hierdie bevinding 

word aangetoon in tabel 5.3. 

VAKTOETSSUKSESSE VAN 'N STAALNYWE.RHEID VIR 1956 - 1961, (VAKLEERLINGE HET 

GEMIDDELD OYGEVZb?. SThllDERD NEGE) 14) 

SOORT OPLEIDING 

Nie voorvakopleiding 
Voorvakopleiding 

Totaal 

TABEL 5.3 

13) Ibid;. 
14) Ibid •• 

p.l54. 
p.l55. 

AANTAL 
GEVALLE 

200 
152 

352 

PERSENTASIE 
GESLAAG 

44,5 
41,4 

43,2 
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Die gevolgtrekking waartoe Steenekamp gekom het was dat die staalnywerheid se 

vakleerlinge, met hul boer skoolkwalifikasies, se vaktoetsuitslae baie hoer was 

as die van die eersgenoemde organisasie. Tweedens het vakleerlinge sander voorvak= 

opleiding hoer slaagpersentasies getoon as die met voorvakopleiding •. Laasgenoemde 

skryf hy toe aan: {a) leerlinge sonder voorvakopleiding ontvang langer opleiding; 

(b) leerlinge met voorvakopleiding word gewoonlik geplaas in die ambag waarin 

hy voorvakopleiding ontvang het; die leerlinge sander voorvakopleiding is we= 

tenskaplik geplaas, terwyl geen wetenskaplike keuring en plasing geskied het 

vir leerlinge met voorvakopleiding nie; {c) leerlinge met voorvakopleiding het 

reeds die basiese vaardigheidsoefeninge ondergaan en hulle word negatief inge= 

stel indien hulle die oefeninge weer saam met die ander moet deurmaak; (d) die 

leerlinge wat voorvakopleiding ontvang het, mag 'n laer algemenekennisvermoe 

besit. 15) 

Baie ander faktore is al genoem as die oorsaak vir bogenoemde verskynsel, onder 

andere ook die verdeelde beheer oor sekondere onderwys voor 1968. In 'n onder= 

soek wat deur die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maatskaplike navorsing 

onderneem was, het hulle bevind ~at daar " 'n ongesonde verhouding tussen die pro= 

vinsiale en beroepskole (bestaan) a'sook 'n gebrek aan waardering vir mekaar se werk 

Die provinsiale sekondere skole probeer hou wat hulle het en die beroepskole neem 

almal wat hulle kan kry, en dit ongeag die behoeftes en aanleg van die leer= 

linge." 16 ) Daar is soms geins inueer dat die tegniese skole slegs vir die "dom" 

leerlinge bedoel is. 17 ) Een ding wat egter vas staan, is dat 'n goeie voor= 

ligtingsdiens absoluut noodsaaklik is op sekondere skoolvlak. Na die oorname 

van sekondere onderwys in 1968 het die provinsiale onderwysdepartemente dan ge= 

poog om 'n uitgebreide en doeltreffende voorligtingsdiens in te stel. Hierdie 

diens moes objektief en onbevooroordeeld toesien dat die korrekte keuse deur leer= 

linge ten opsigte van 'n studierigting gemaak word. IS) Daar sou verwag kon word 

dat indien vooroordele uitgeskakel sou word en die voorligtingsdiens na wense 

was, dit 'n verbetering in die eksamen- en vaktoetsuitslae sou meebring. 

15) Ibid,, pp. l 55-l 57. 
16) NASIONALE BURO VIR OPVOEDKUNDIGE EN MAATSKAPLIKE NAVORSING. Sentra~e en 

pZaasZike beheer oor die onderwys in enkele oorsese lande met verwysing 
na die Republiek 1Jan Suid-Afrika, pp.I08-109. 

17) STEYN, H.J. Tegniese ondel'lilys op sekondere skoolvlak vir Blankes in Suid
Afrika tot 1974, p.11J. 

18) Loc. cit. 
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Om min of meer aan dieselfde vereistes te voldoen as Steenekamp, met sy onder= 

soek, was informasie oor vakleerlingprestasies verkry van die Suid-Afrikaanse 

Lugdiens. Die ooreenkomste met die organisasies in Steenekamp se ondersoek is: 

(a) dit is ook 'n groot nasionale organisasie; (b) die opleiding van vakleerlinge 

is wetenskaplik; (c) die minimum toelatingsvereistes is standerd agt; (d) alle 

coontlike geleenthede en aansporing word aan hulle vakleerlinge verskaf. Die sy= 

fers is beskikbaar vir die jaar 1976, dus 'n periode van ongeveer nege jaar sedert 

die implementering van die voorgenome voorligtingsdiens in 1968. Die teoreties

tegniese suksesse word aangetoon in tabel 5.4 terwyl die vaktoets-resultate aan• 

getoon word in tabel 5.5 

-:~'J.VIESE KOLLEGE EKSAMENUITSLAE, 1976 (SUID AFRIKAANSE LUGD::C:NS VAKLEERiiNGt:)
19

) 

GRAAD GETAL STUDENTE PERSENTASIE 
INGESKRYF SUKSESSE 

Nl 6 33,3 

N2 34 64,7 

N3 84 65,5 

Tl 60 71,7 

T2 63 73 

T3 86 83,7 

TOTALE PERSENTASIE SERTIFIKATE BEHAAL 72,1% 

TOTALE PERSENTASIE VAKSLAAGSUKSES 80,8% 

I;.BEL 5.4 

;-;_~'.TOETSSUKSESSE MET EERSTE POGING, 19?6 (SUID AFRIKAANSE LJGDIENS VAKLEt:RLINGE)ZO) 

SOORT OPLEIOING 
(VOOR VAKLEERLINGSKAP) 

Akaderoies standerd tien 

Tegnies standerd tien 

Akademies standerd nege 

Iegnies standerd nege 

Akademies standerd agt 

Tegnies standerd agt 

TABEL 5.5 

PERS~irASIE GESLAAG 

68 

63 

53 

28 

47 

43 

19) Informasie verkry van J .G. PROZESKY, Assistent-Direkteur (Tegniese 
personeel en opleiding) by Suid-Afrikaanse Lugdiens, Jan Smuts-Lughawe. 

20) Loa. eit, 
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Dit is baie duidelik uit bogenoemde twee tabelle dat: 

* Die uitslae van tegniese kolleges baie verbeter het as gevolg van die 

instelling van die groepaflosstelsel in 1965. Die Sekretaris van die DOKW, 

DHO en DNO het by herhaling in jaarverslae die beter eksamenuitslae beklem= 

toon vandat die groepstelsel ingestel is. 

* Vaktoetssuksesse was deurgaans beter vir die akademiese student as die 

tegniese student. By die standerd neges was die akademiese groep se persen= 

tasie 89,3 persent beter as die van die tegniese groep. Hierdie verskynsel sal 

alleenlik na 'n baie wyer en meer diepgaande studie verklaar kan word. 

Gedurende 1972 is daar 'n totaal van 12 977 praktiese toetse by SOVT te Oli= 

fantsfontein afgele en die algehele slaagpersentasie was 37,4 per sent. 21') 

Afsonderlike vaktoetsuitslae is ook verkry van die ~lrmas Atlas Vliegtuig= 

korporasie en "African Explosives and Chemical Industries" (AECI). Beide rap= 

porteer dat die vakleerlinge uit akademiese en tegniese hoerskole ongeveer die= 

selfde resultate behaal het. Detail statistiek~ soos met die Suid-Afrikaanse 

Lugdiens-studente,was egter nie beskikbaar nie. 22 ) 

5.2.4 I~telZigensiepeil van vakleerlinge 

Halherbe maak daarvan melding dat die mees onbevredigende eienskap van die ge= 

skoolde ambagte in Suid-Afrika nog teen 1969 bestaan het, naanlik die lae intelli= 

gensiepeil van Blanke-vakleerlinge wat vir die ambagte gewerf is. In een van die 

grootste tegniese kolleges van die land is daar bevind dat gedurende 1969 twee

derdes van die vakleerlinge 'n IK laer as 90 gehad het. In die motorambagte het 

48 persent 'n IK van 85 en laer gehad. Die gemiddelde IK vir passers en draaiers 

was 91, vir loodgieters 89 en messelaars 78. By die besondere ~ollege het die 

vakleerlinge in die drukkersnywerheid die hoogste gemiddelde IK, naamlik 93, gehad. 

Die lae IK-gemiddeldes is moontlik te verstane as daar in ag geneem word dat van 

die 9 473 vakleerlinge wat in 1969 aangeneem is, slegs 16 persent 'n 

~tanderd nege-of tien-sertifikaat gehad hct, 47 persent 'n standerd agt en 37 perse1 

slegs 'n standerd ses-of sewe-sertifikaat. 23 l 

21) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. oTaarverslag, 
1973, p.30. 

22) Informasie gekry van Bell en Hopkins van Atlas Vliegtuigkoroorasie en 
AECI onderskeidelik. Albei here is in beheer van vakleerlingopleiding by 
die onderskeie firmas. 

23) MALHERBE, op. c:it., p.l85. 
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5.2.5 Sentra~ieerir~ ~an op~eiding 

In 'n poging om klein klasgroepe uit te skakel, is daar teen 1972 begin met 

die sentralisering van die onderrig in sekere ambagte. Hierdie reeling sou 

ook die korrespondensiekursusse deels uitskakel, wat nieteenstaande die 

goeie doel wat dit gedien bet, die algemene uitslae, veral in die laer grade, 

nadelig beinvloed het.24 ) In 1972 is die sentralisering van vakleerlinge in 

die Drukkersbedryf reeds bewerkstellig. In samewerking met die Departement van 

Arbeid was die beplanning vir die sentralisering vir die vakleerlinge in die 

Motorbedryf reeds ver gevorder. Teen 1974 het die opleidingsfasiliteite vir 

die motorvakleerlinge in die elf sentra wat vir hierdie doel aangewys is, 

goed gevorder en was dit reeds in werking in Johannesburg, Bloemfontein, Pre= 

toria, Durban, Springs en Port Elizabeth. Alle vakleerling-motormasjiniste is 

vanaf 1973 gesentraliseer in Dunnottar waar bulle intensiewe opleiding ondergaan; 

die tegniese kollege in Springs behartig die tegniese klasse vir elke groep vir 

een trimester, waarna die vakleerlinge vir die res van die jaar in Dunnottar 

praktiese werkwinkelopleiding kry. 25 ) 

5.2.6 Studenteget~Z:a 

'n Bestendige groeit~po van ongeveer 6,2 persent is van 1932 tot 1938 ten opsigte 

van studentegetalle gehandhaaf. 'n Effense vermeerdering in die groeitempo was 

opmerklik gedurende die Tweede wereldoorlog, maar na die oorlogsjare was daar 'n ver= 

mindering in die groeitempo. Alle deeltydse studente is geneem as omgerekende vol= 

tydse studente, deur die deeltydse getalle met toepaslike omsettingsfaktore te 

vermenigvuldig. Daar word byvoorbeeld bereken dat vir 'n besondere tydperk vol= 

tydse studente elk gemiddeld vier vakke geneem bet terwyl deeltydse studente 

moontlik gemiddeld net twee vakke elk geneem bet, Oeeltydse studente word dan met 

die faktor 0,5 vermenigvuldig om die omgesette voltydse studentegetalle te kry. 

Oor die jare 1931 tot 1952 was die gemiddelde groeitempo 6,7 persent per jaar soos 
• f • T - 2 26) aangetoon Ln gra 1eK J• • 

24) Vgl. par. 4.2.7. 
25) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaarverslag, 

1972, pp.8,26 • .0'1 Ibid., 1974, p.34. 
26) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. Jaarvers~g. 1930, p.8; 

ibid, 1932, p.8; ibid., 1937, p.75; ibid., 1938, p.22; if:id., 1941-45, 
p.5; SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 
JaarversLag, 1948, p.9; Ibid., 1952, p.9 en MALHERBE, op. ait., p.l79. 
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GRAFIEK 5.2 

Hierdie groeitempo was egter baie onbevredigend gesi on in die lig van die 

snelle industrialisering van Suid-Afrika en die vinnige toename in die gebruik 

van tegnologiese prosesse op elke gebied van die nasionale lewe. 'n Ondersoek 

wat deur die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maatskaplike Navorsing onder= 

neem was, het aangetoon dat die tekort a an ambagsmanne in die ingenieursnywerheid 

op die Witwatersrand in 1952 alleen, meer as 'n duisend beloop het. Dieselfde 

tekort is ook gevoel in die mynwese en die gevolg was dat werwingspanne na Euro· 

gestuur ill om ambagsmanne te werf. 28 ) 

Die groei wat in grafiek 5.2 aangetoon word, is in die later jare positief bein= 

vloed deur sekere faktore soos byvoorbeeld die wysigin5 van bywoningsvereistes e1 

die instelling van groepvrystellingskursuse wat 'n toename in studentegetalle 

tot gevolg gehad het. Veranderinge in die militere opleidingskema.vir die burge: 

mag het studentegetalle "'eer negatief beinvloed, soos byvoorbeeld toe die stude1 

27) MALHERBE, op. cit., p.l79. 
28) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. JaaY'Ver•s/.ag_ 

1952, pp.9-ll. 
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getalle in 1962 met tussen vyf en tien persent gedaal bet as gevolg van daardie 

jaar se nuwe militere diensinname. Dit word egter ook deur die Sekretaris van 

die DOKW genoem dat daar 'n groter neiging in die rigting van meer gevorderde 
. 29) 

tegniese en bandelsonderwys te bespeur 1S. 

Die studentegetalle in die verskillende afdelings by tegniese kolleges en teg= 

niese institute vir die jaar 1974 was soos aangetoon in tabel 5.6. 

5.3 ONDERWYSPERSONEEL 

5. 3. I Die tegn.ies vaardige persoon vs die tegniese onderwyser 

'n Probleem wat van die begin af met voortsettingsklasse onderv.ind is, was om 

bevoegde onderwysers te kry vir tegniese vakke. By die benoeming van applikante 

vir deeltydse poste bet die beberende komitees dikwels 'n keuse moes maak tussen 

'n onderwyser met geringe tegniese kennis en die tegnies-bekwame applikant met 

geen onderwyskennis nie. 30) Die proMeem is nie net tot tegniese voortsettings= 

onderwys beperk nie, maar die voorsiening van onderwysers in al die besondere 

bandels- en ambagsvakke is 'n vraagstuk. Die gewone skoolonderwysers is nie al= 

tyd geskik vir bierdie tipe van onderrig nie, omdat gespesialiseerde kennis van 

die besondere vakrigting 'n vereiste is. In die bedrywe is daar wel baie persone 

wat toegerus is met die nodige bedryfskennis, maar daar is nie genoeg wat oor die 

nodige onderwysbevoegdbede beskik nie. Dit bet in die verlede dikwels gebeur dat 

studente, werkgewers en ander persone en belangbebbende liggame klagtes in verband 

met ondoelmatige onder.~s aan die UOD voorgele bet. 31 ) Malberbe meen selfs dat die 

deeltydse onderwyspersoneel net so min belang by die student gebad bet as wat laas= 

genoemde gehad bet in dit wat die onderwyser wou oordra,32) 

Alboewel die posisie oor die jare verbeter bet, rapporteer Rickett 33) in 1968 dat 

dit nog steeds moeilik is om beboorlik gekwalifiseerde bandels- en tegniese onder= 

wysers te bekom. Gevolglik bet studente in sulke vakke werk van 'n swak gehalte ge= 

lewer. Die posisie was in werklikbeid so kritiek dat na die proefloop van die blok: 

stelsel, in 1963 by die Welkomse Tegniese Kollege, bet die DOKW toestemming gegee 

dat ander kolleges ook die stelsel vanaf 1964 kon invoer. 'n Tekort aan personeel 

29) Ibid., 1953/54, p,11; Ibid., 1962, p.IO. 
30) SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-onderwys. Jaarverslag, 1929, p.31. 
31) Ibid., 1928, p.52. VgL ook: WAGENAAR, J.P. Die ontwikketing van tegn.iese 

onderwys in T:ransvaa1., 1900-1944, pp.132-133. 
32) MALHERBE, op ait., p.183. 
33) RICKETT, D.H. The training of technical- teachers in South Africa, p.38. 
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~GNIESE KOLLEGES EN -INSTITUTE: STANDERD-/GRAAD- EN KURSUSVERDELING VAN 
HEELTIDSE EN DEELTYDSE STUDENTE, 1974.34) 

IIEELTYDS DEELTYDS 
KURSUS M v M v TOTAAL 

NA ST 10 

A. INGENIEURSWESE 

tegnikus met vakleerlingkontrak: 
(i) Elektrotegnies: Nasionale Sertifi= 

kaat 32 26 - 58 
NTS 4 en 5 - - 2 - 2 

(ii) Meganies: NTD - - 3 - 3 
Nasionale Sertifikaat 20 - 17 - 37 

(iii) Siviel: NTD en NTS 4 en 5 - - 3 - 3 
(iv) telekommunikasie: NTS 4 en 5 - - I - I 

Nasionale Sertifikaat 22 I - 23 
Tegnikus sander vakleerlingkontrak: 
(i) Elektrotegnies: Nasionale Sertifi= 

kaat 2 - 4 - 6 
(ii) Meganies: Nasionale Diploma 1 - - I 

NTD - - 1 - I 
Nasionale Sertifikaat 7 - 8 - IS 

(iii) Siviel: Nasionale Sertifikaat I - 4 - 5 
NTS 4 en 5 - - I - 1 

(iv) Mynbou: Nasionale Sertifikaat - 1 - 1 
(v) Boukunde: Nasionale Sertifikaat 5 5 

B. WETENSKAP 

( i) Biologiese Wetenskappe: Nasionale 
Sertifikaat - - I - I 

(ii) Fisiese Wetenskappe: Nasionale 
Sertifikaat - - 8 - 8 

(iii) Gesondheidshulpdienste: Nasionale 
Sertifikaat - I 2 3 

c. HANDEL EN SEKRETARieEL 

Nasionale Diploma - I 166 132 299 
Nasionale Sertifikaat - 293 13 66 372 
Nasionale Hoer Sertifikaat - - 6 - 6 

D HUISHOUDKUNDE NASIONAlE SERTIFIKAAT - - - I I 

E. KUNS NASIONALE DIPLOMA - 2 - - 2 

F. ONDERWYS EN ANDER 3 1 83 33 120 

TOT EN MET ST 10 

A VAKLEERLINGE 
NTS 1 4154 4 475 175 4808 
NTS 2 4491 I 607 78 5177 
NTS 3 2691 3 440 14 3148 

B. ANDER St 6 tot 10 10 38 1694 677 2689 

c. GELEENTHEIDSTUDENTE* 1413 3290 3089 7899 15691 

T OTAAL 12847 3640 6923 9077 32487 

* Geleentheidstudente is persone wat 'n kursus volg of vakke~~r wat nie 
lei tot 'n sertifikaat of 'n diploma nie. 

TAIIEL 5.6 

34) SUID-APRIIA(Iepubliek) Departeaent van Hasionale Opvoeding. JatU'!)erslag, 
1974, pp.226-232. 
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het egter verhoed dat die stelsel voor 1966 op volskaal begin kon word. Vanwee 

die tekort aan personeel is daar altyd gepoog om interne reelings by kolleges te 

tref sodat studente geensins benadeel moes word nie. 35) 

5.3.2 OndePWYsevs~leiding 

Reeds in 1929 is kursusse deur die Departement opgestel vir die opleiding van 

onderwysers in die lettere, handel en tegnologie, Die eerste professionele eksa= 

mens is aan di~ einde van 1930 afgene~ 36 ) Daar is egter 'n goeie aanduiding dat 

dit in 1938 reeds die UOD se beleid was om nie voorkeur te gee aan beroepsonder• 

wysers wat aan tegniese kolleges opgelei is bo die wat aan universiteite opgelei 

is nie, maar dat 'n gesonde ewewig behou moes word. Die Sekretaris van die UOD 

het dit soos volg gestel: "Its service demands people strong on the practical side, 

for employers must be satisfied more or less immediately when pupils are engaged 

and the service also requires people of thought and wisdom, lest the training 

becomes too stereotyped and static. So both types of teachers are welcomed. 

Industry without science is unthinkable, and science without industry is meaning= 

less; and our teachers must be able to train to perfection the humblest crafts= 

man, but they must also guide our youth to the highest posts that the country can 

offer." 37 ) 

'n Redelike verskeidenheid van onderwyspersoneel is opgelei wat ingesluit het 

Handel, Tegnies, Huishoudkunde, Kuns en Kleuterskoolonderwysers. Ingevolge die Wy= 

sigings Wet op die Nasionale Onderwysbeleid (Wet no. 73 van 1969) het die opleiding 

van onderwysers vir sekondere onderwys egter in 1975 by die KGTO's ten 

einde geloop. Spesiale toestemming was egter verleen vir die opleiding van onder= 

wysers vir sekondere skole, ooreenkomstig die bestaande eenjarige kursus vir die 

Nasionale Onderwysersdiploma(Werkswinkel) tot die einde van 1980, by die Preto= 

riase Kollege vir GTo.38) Oor die goeie werk wat in die opsig deur die DNO gedoen 

is, het die Sekretaris van die DKO in 1974 gese dat "die kursus wat in die proses 

staan van uitgefaseer te word, kan die Departement met trots terugsien op 'n 

lang en baie vrugbare tydperk van onderwysersopleiding waartydens 'n onmisbare 

bydrae gelewer is ten aansien van onderwysers wat met die hoogste professionele 

3~ 

36) 
37) 
38) 

SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Jaar= 
verslag, 1964, p.l2 en ibid., 1969, p.l2. 

WAGENAAR, op. ait., p.l35. 
SUID-AFRIKA(Unie) Departement van Unie-Qnderwys. JaarversLag, 1938, p.39. 
SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. JaarversLag, 

1975, p.31. . 
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bekwaamheid en integriteit opgelei is om in die toenemende behoeftes van die pro= 

£essie te voorsien met betrekking tot bepaalde tegniese onderwysrigtings."39) 

Dit gebeur nog gereeld dat persone sander 'n onderwyskwalifikasie in onderwys= 

paste aangestel word. Hierdie persone word aan mondelinge taaltoetse onderwerp 

oc t8 verseker dat bulle bevoeg is om in albei amptelike tale onderrig te gee. 

Aan hierdie tegniese personeel word jaarliks die geleentheid gebied om aansoek 

te doen om op 'n voltydse basis met behoud van salaris 'n eenjarige onderwysersdiplc 

kursus te volg. Hierdie kursusse kan aan 'n universiteit of die Pretoriase Kol;. 

lege vir GTO gevolg word. Die universiteitskursus kan alleenlik gevolg word 

deur persone wat oor minstens 'n Nasionale Tegniese Diploma beskik terwyl die 

toelatingskwalifikasie vir 'n kursus by die tegniese kollege gewoonlik 'n 

voltooide vakleerlingskap is met 'n NTS3-sertifikaat plus die twee amptelike tale 

op Seniorvlak waarvan minstens een taal op die A-vlak is. 

5.3.3 Dpknappings- en nuwe kursusse 

Die moderne werker moet nie slegs geskoold en opgelei wees nie, maar hy moet 

ook tred hou met ontwikkelinge op sy gebied. Daarom moet hy dwarsdeur sy wer= 

kersloopbaan studeer. Opknappingskursusse en opleidings~:emas vir vo lwassenes 

het 'n vaste instelling van die tyd geword en dit geld ock vir die onderwyser. Op 

byna elke gebied is gereeld orienteringskursusse vir P·' soneel gereel, Die de= 

partementele jaarverslae van die afgelope tien jaar maak onder andere melding 

van kursusse in Rekenkunde, Tale, Motorwerktuigkunde, Houtwerk en Wiskunde. 

In 'n tyd waar vinnige veranderings aan die orde van die dag is en nuwe behoef= 

tes ontstaan as gevolg van hierdie veranderings, het die DNO ook gepoog om tred 

te hou met hierdie nuwe behoeftes. So is daar met die beoogde instelling van 

televisie, onmiddellikdeur die DNO gereageer deur vyftien personeellede met vo• 

rige opleiding in die elektronika, gedurende die derde trimester van 1973, van 

verskeie kolleges te onttrek vir intensiewe opleiding. Hierdie personeel sou 

vanaf 1974 vir die opleiding van televisie-vakleerlinge verantwoordelik wees. 

'n Verdere dertien diensdoende onderwysers is weer in 1974 onttrek vir inten= 

siewe opleiding sodat hulle die opleiding van vakleerlinge in die kursus Radio

en Televisiemeganikus kan waarneem. 40 l 

39) Ibid .• 1974, p.14. 
40) Ibid •• p.34 en ibid •• 1973, p.l7. 
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5.3.4 Onderwysers en dosente 

By tezniese kolleges bestaan beide die paste van onderwyser en dosent maar dit 

is terselfdertyd een van die anomaliee wat baie ontevredenheid by personeel ver= 

oorsaak omdat: 

* 

* 

Tersiere onderrig vir handelsafdelings is van standerd tien plus twee jaar 

standaard terwyl dit in die tegniese afdeling van standerd tien of NTS3 

plus vier jaar standaard is. 

By dieselfde kollege gebeur dit dat dosenteposte in die handelsafdeling 

bestaan terwyl die tegniese afdeling slegs onderwysersposte bet. 

•· In baie gevalle is die kwalifikasies van die tegniese personeel in onder= 

wysersposte hoer as die van handelspersoneel in dosenteposte • .. 
.. 

.. 

.. 

Die basiese salarisstrukture verskil ~erkwaardig. 

Onderrigure verskil deurdat die dosente twintig uur per week do= 

seer, terwyl die personeel van die tegniese afdeling vyf-en-twintig uur per 

week onderwys verskaf • 

Bykomende betaling vir addisionele onderrig geld vir dosente wanneer 22 uur 

per week oorskry word, terwyl dit vir onderwyspersoneel bereken word indien 

vyf-en-twintig uur per week oorskry word . 41) 

Terwyl die dosente kan spesialiseer op 'n sekere vakgebied, kan die onder= 

wyser by die tegniese kollege dit nie doen nie, omdat: 'n groat verskeiden= 

heid vakke deur beperkte personeel aangebied moet word en die verskeidenheid 

vakke wissel van termyn tot termyn as gevolg van die blokstelsel. Daar word by= 

voorbeeld verwag dat elke onde~;ser in die tegniese afdeling, behalwe sy be= 

sondere ambagsvakgebied, ook minstens Wiskunde en Toegepaste Wetenskap kan 

gee. Hy kan trouens gevra word om enige vak wat op sy sertifikaat of diploma 

voorkom aan te bied. Hierdie toestande eis baie instudering en voorbereiding 

van die onderwyspersoneel. 

Die kwessie van dosente by die tegniese afdelings van tegniese kolleges was al= 

reeds besprekingspunte by menige SAVTBO onderwyskongres. Indien hier nie 'n 

verandering intree nie, word daar voorsien dat dit 'n gereelde kongresbesprekings= 

h
. . • • 1 42) punt sal wees totdat 1erd1e anomal1e u1tgeskake word. 

41) SUID-AFRIKA(Republiek) Staatakoeran~. Regulasiekoerant no. 1076, par. 49(3). 
42) Vg"l. Kongresmosies van September 1·975 SAVTBO-Kongres gehou by die Wit

watersrandse Kollege vir GTO. 
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3.3.5 Onderwyeeregetalle 

~ie presiese aantal voltydse en deeltydse onderwysers vir al die tegniese kol= 

l€g~s is ongelukkig nie deurgaans beskikbaar nie. Dit word egter genoem dat 

die groeitempo vir onderwyspersoneel vir die jare 1932 tot 1938 'n saamgestelde 

~trsentasie van 4,6 persent vir voltydse- en 5,8 persent vir deeltydse onders 

~~spersoneel was. 43 ) Die gemiddelde vermeerdering van beide deeltydse en vol= 

tydse onderwyspersoneel gesamentlik vir die jare 1940 tot 1944 was ongeveer 7 

?ersent per jaar. 44) Dit wil voorkom asof 'n redelik konstante vermeerdering 

in onderwyspersoneel gehandhaaf was. Dit moet egter in gedagte gehou word dat 

onderwysers van tegniese hoer- en handelskole ook in 1968 saam met sekondere 

onderwys oorgeplaas is na die provinsiale onderwysowerhede. 

~ie onderwysersgetalle in 1974 word in tabel 5.7 aangetoon. 

~:::.;ERWYSPERSONEE£GETALLE IN MAART 1974 45 ) 

DOSERENDE PERSONEEL (HOOFDE UITGESLUIT) 

SOORT IN STELLING HOOFDE VOLTYDS DEELTYDS TOTAAL 

M v T M v T M v T M v T 

Tegniese Kolleges 23 - 23 367 60 427 152 112 264 519 172 691 

Tegniese Institute 10 - 10 54 20 74 138 94 232 192 114 306 

TOTAAL 33 - 33 21. 80 50! 290 206 496 71 I 286 997 

GROOT TOTAAL I 030 

TABEL 5.7 

Die getalle vir Maart 1975 toon 'n 4,2 persent vermeerdering in onderwysperso= 

neel. 46 ) 

5.4 SAMEVATTING 

Alhoewel daar by die tegniese kolleges klasse ingestel word vir nie-skoolpligs 

tiges van alle ouderdomme, is dit opmerklik dat die klasse oorwegend deur jongmense 

43) SUID-AFRIKA(Unie) Departament van Unie-Onderwys. Jaarverslag, 1938, p.22. 
~4) Ibid., 1941-45, pp.I07-108. 
45) SUID-AFRIKA(Republiek) Departement van Nasionale Opvoeding. Jaarverslag, 

(~75, p.234. 
46) Ibid., 1976, p.236. 
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met 'n median ouderdom van tussen 19 en 21 jaar bygewoon word. Die teg= 

niese kolleges voorsien in 1n groot behoefte deur beroepsopleiding te verskaf 

aan die toekomstige tegnikus, interpreneur en uitvoerende beampte van die handel 

en nywerheid. Hoer en gevorderde onderwys word hierdeur vir die meeste studente 

toeganklik gemaak. 

Dit blyk uit beskikbare gegewens asof studente wat sekondere beroepsgerigte on= 

derwys ontvang het, geen voorsprong het bo diegene wat algemene sekondere onder= 

wys ontvang het nie. Die werklike redes hiervoor is egter onbeantwoord en 1 n 

diepte-ondersoek sal in hierdie verband gedoen moet word om 'n antwoord 

te kry. Wat wel baie duidelik is, is dat hoe hoer die skoolstanderd behaal hoe 

beter is die kanse op sukses; dit mag weer direkte verband hou met hoer intel= 

ligensie. 

Elke moontlike geleentheid word aan die jongmense gebied om hulle tot die mak= 

simum van hulle vermoens te bekwaam. Steenekamp47 ) maak egter ten opsigte van 

die tegniese student die betekenisvolle aanmerking dat solank die vakleerlinge 

vakmanstatus kan verkry slegs deur verloop van tyd, en daar geen minimum opvoed= 

kundige en praktiese bekwaamheid vereis word nie, sal alle voortreflike en weten= 

skaplike opleidingsmetodes min vrugte afwerp. 

Die voorsiening van gekwalifiseerde personeel vir beroepsopleiding was deur die 

jare steeds 'n probleem. In die verskillende jaarverslae word met bykans een= 

tonige reelmaat gereeld gewys op die tekort aan personeel. Een van die groot 

probleme is om altyd geskikte deeltydse personeel te werf, wat nie net oor die 

nodige kennis en vaardigheid beskik nie, maar ook met die nodige lojaliteit teen= 

oor die studente besiel is. 

'n Gelukkige en tevrede onderwyskorps is ongetwyfeld 'n groot faktor wat meewerk 

om potensieel goeie onderwyspersoneel uit die handel en nywerheid te werf. Dit 

is daarom noodsaaklik dat anomaliee wat ontevredenheid veroorsaak uit die weg 

geruim moet word, soos byvoorbeeld die huidige ongelyke voorregte vir handels

en tegniese personeel. 

Die onderwyser moet in sy strewe na doeltreffende onderwys self ook student bly. 

Bit help hom om tred te hou met vakontwikkeling maar ook om die studente en hulle 

besondere probleme beter te verstaan en bulle daarin te adviseer. 

47} STEENEKAMP, op. cit., pp. 158-159. Vgl. ook: HALHERBE, op. ~it., p.183. 
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6 SAMEVATTING 

6 .I PROBLEEUSTELLl~G, VELD VAN ONDERSOEK EN BEGRIPSBEPALING 

Die doel met hierdie studie is tweerlei van aard. Eerstens is dit om die his= 

toriese ontwikkeling van beroepsopleiding by tegniesc kolleges tot 1975 aan te 

toon. l1et hierdieo ontwikkelingsgeskiedenis word slegs die gedeelte van beroeps= 

opleiding, wat bygedra het tot die hedendaagse beroepsopleiding by tegniese kolle= 

ges, behandel. Iweedens word gepoog om 'n duidelike omlyning van die taak en 

doelstellings van die tegniese kolleges, veral ten opsigte van beroepsgerigte 

onderwys, aan te bied. 

Sekere begrippe wat in die verhandeling gebruik word, word verduidelik. Daar wore 

onder andere tot di~ slotsom gekom dat beroepsopleiding beteken onderwys en op= 

leiding in handel, nuishoudkunde of in enige ambag en nywerheid, asook: " 

that form of education which trains the brain to assist the hands." I) 

6.2 DIE TOTST~DKOMING EN STRUKTURELE ONTPLOOiiNG VAN DIE TEGNIESE KOLLEGES 

Die bespreking van hierdie onderwerp is verdeel in drie fases. Die finansiele 

implikasies word kortliks aangetoon vir elke fase. Die Jrie fases is soos volg: 

* 

* 

Die beginjare ~ot 1925 

Die instellings wat uiteindelik uitgekristaliseer het as tegniese kolleges 

het in elke provinsie 'n eie ontwikkelingspatroon gevolg. Die eerste vier 

van die groot tegniese kolleges,naamlik die te Kaapstad, Durban, Johannes= 

burg en Pretoria, het in hierdie tyd tot stand gekom, asook 'n aantal kleiner 

tegniese kolleges, te wete die te Oos-Londen, Port Elizabeth en Pietermaritz= 

burg. Die aandag word ook gevestig op die noue verband tussen die ontwik= 

keling van tegniese kolleges en die universiteite, asook die groot bydrae van 

die Spoorwee en die Transvaalse Kamer van Mynwese, in hierdie ontwikkelings= 

proses. 

Tegniese ~o~Ze2es as integrate deeZ van die sameZewing, 1925-19c?. 

Na die oorname in 1925 van alle beroepsopleiding deur die UOD het tegniese• 

opleiding 'n bloeitydperk belewe. Die werklike waarde van tegniese kolleges, 

as instellings vir die voorsiening van beroepsopleiding, was allerwee besef. 

Heelwat nuwe tegniese kolleges het in hierdie tydperk ontstaan en baie van 

!) PREECE, W.H. Technical education in America. Journal oft/:;; Royat Society 
of Arts, vol. LVI, no. 2890, p.560. 
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bulle was takke van bestaande groot kolleges. Die verskillende vakleerling• 

wetgewings, wat bywoning deur vakleerlinge verpligtend gemaak bet, asook die 

instelling van die blokstelsel vir vakleerlinge en tegnici, het 'n groot in= 

vloed gehad op die strukturele ontwikkeling van tegniese kolleges. 

Jie diversifikasie 1961-"d?~ 

Die aanvraag na gespesialiseerde tersiere onderrig, wat sedert die 

Tweede Wereldoorlog al groter geword bet, het die aandag van die DOKW meer 

pertinent gevestig op die hoer koste van die meer gespesialiseerde gevor• 

derde tegniese- en bandelsonderrig. Dit was een van die groat oorwegings 

wat gelei het tot die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967. Ses teg= 

niese kolleges is verklaar as KGIO's en sodoende is tegniese kol• 

leges verdeel in twee kategoriee. Teen 1975 was daar benewens die ses 

KGTO's, sewe-en-twintig tegniese ~~lieges, vier-en-dertig tegniese 

institute en 'n verdere twee goedgekeurde tegniese institute. 

6.3 BEHEER OOR EN JURIDIESE GRONDSLAG V.~~ BEROEPSOPLEIDING 

3ie beheer oor beroepsopleiding kan gekategoriseer word in vyf tydfases, naam= 

* 

Die tydperk voor 1910 

Die eerste werklike georganiseerde pogings is deur elkeea van die vier 

kolonies afsonderlik aangewend om beroepsopleiding vir Blankes tot stand 

te bring. Gedurende hierdie tydperk is die onderwys deur die vier kolo= 

niale gebiede beheer. Bebalwe die koloniale owerhede, bet die kerke 'n 

groat rol vervul in die bebeer oor beroepsopleiding in Kaap, Oranje-Vry= 

staat en Transvaal; beheer is in Kaapland en Transvaal ook grootliks deur 

handelsorganisasies en die myne uitgeoefen. In Natal het bandelsorgani• 

sasies en die stadsrade van Durban en Pietermaritzburg die voortou in die 

beheer oor beroepsopleiding geneem. Pogings is teen die einde van hierdie 

fase deur die drie noordelike provinsies aangewend om eenvormige beheer oor 

beroepsopleiding te verkry. 

Die periode van verdeelde beheer ?or beroepsopteiding, 1910-1925 

Die Zuid-Afrikawet, 1909 het in artikel 85(iii) voorsiening gemaak vir 'n 

borisontale verdeling in onderwysbeheer. Aangesien beroepsopleiding onder 

provinsiale bebeer 'n kwynende bestaan gevoer het, hoofsaaklik as gevolg van 

die hoe koste daaraan verbonde, was 'n verdeling van die beheer oor beroeps= 

opleiding onafwendbaar. Die verdeelde beheer het veel verder gestrek as net 
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die van die vier provinsies. Vyf staatsdepartemente was ~ok betrokke by die 

beheer oor beroepsopleiding. 

Die eerste duidelik omlynde beskrywing van ·~oer" onderwys is eers in die 

Finansiele Verhoudingswet, 1922 gegee. Hiervolgens sou die tegniese kol= 

leges onder beheer van die UOD kom. Dieselfde redes wat dit wenslik gemaak 

het dat die UOD die tegniese kolleges oorgeneem het, het na die "Financiele 

Regelingswet'~ 1925 ook gegeld vir die oorname van alle beroepsopleiding deur 

die UOD. 

S~atsdepartementeZe beheer oor beroepsopZeiding, 1925-1955 

Hierdie is 'n tydperk van sentrale beheer oor beroepsopleiding asook 'n pe= 

riode van fenomenale ontwikkeling van beroepsopleiding. Gedurende hierdie 

tydperk was daar veral drie wette wat 'n groot invloed op beroepsopleiding 

gehad het, naamlik: die Wet op Beroepsonderwys en Spesiale Skole, 1928; die 

Vakleerlingwet, 1944 soos gewysig in 1951 en die Wet op Beroepsonderwys, 1955 

2eheer oor en juridiese grondslag van tegniese kolleges as volle Departe= 

~entele insteZZings, 1955-1967 

Tot op daardie stadium is tegniese kolleges beheer as staatsondersteunde 

instellings, maar met die Wet op Beroepsonderwys, 1955 is dit vir die DOK~ 

moontlik gemaak om alle tegniese kolleges geleidelik te omskep na volle 

staatsbeheerde en -ondersteunde instellings. 

~ie nuwe bedeZing van die beeindiging van verdeelde beheer oor sekondere 

JY.derwys, 1968-1975 

Hierdie tydperk van die beeindiging van verdeelde beheer is alreeds in= 

gelui deur die Wet op die Nasionale Adviserende Onderwysraad, 1962 en die 

uiteindelike stigting van die NAO in 1963. Die vrug op die arbeid van die 

~AO het gekulmineer in drie uiters belangrike wette, naamlik: die Wet op die 

Nasionale Onderwysbeleid, 1967; die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys, 

1967; die Wet op Onderwysdienste, 1967. Aldrie die wette het in 1968 in 

werking getree. Die implikasies vir beroepsopleiding was die volgende: 

** 

Sekondere beroepsgerigte onderwys is weer onder beheer van die pros 

vinsiale onderwysowerhedegeplaas. Hierdeur is die vertikale verde= 

ling van sekondere onderwys beeindig. 

Vir die eerste keer in die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis is 'n 

nasionale onderwysbeleid vir die hele Republiek neergele. 

Ses kolleges is verklaar tot KGTO's wat nog onder regstreekse 

beheer van die DHO (later DNO) sou bly. Die kolleges het 



al ses geleidelik outonome status verkry en as sulks is bulle staatsz 

ondersteunde inste~lings. 

6.4 CURRICULA EN EKSAMINERlNG BY TEGNlESE KOLLEGES 

Voortsettingsonderwys vervul deurgaans 'n groot en belangrike rol by tegniese 

kolleges. Curricula moes deurentyd tred hou met die ontwikkeling en voortspruit= 

ende behoeftes van die handel en nywerheid. Voorsiening moes gemaak word vir 

kursusse vanaf standerd ses tot tersiere vlak. 

Geen drastiese wysiging bet tot ongeveer 1970 in bestaande sillabi voorgekom nie. 

Nuwe sillabi moes egter van tyd tot tyd vir nuwe vakke opgestel word soos wat 

die behoefte daarvoor ontstaan he~. Dit is dan ook 'n eienskap van tegniese kol= 

leges dat, waar 'n behoefte ontstaan, enige kursus, op bykans enige vlak en op 

redelike kort kennisgewing, aangebied kan word. Dit is daarom noodsaaklik dat 

noue skakeling met die praktyk gehandhaaf word. By die instelling van curricula 

en die opstel van sillabi word skakeling met die handel en nywerheid gehandhaaf 

deur middel van departementele ad hoa-'kommissies deurdat persone uit die handel 

en die nywerheid as lede van hierdie kommissies benoem is. 

Daar word min twyfel gelaat oor die belangrikheid van die curricula en die ge= 

halte werk wat gelewer word. Reeds vanaf 1932 bet die GMR erkenning verleen aan 

die Nasionale Senior Sertifikaat vir matrikulasievrystellingsdoeleindes. Sedert 

1971 bet die GMR ook erkenning verleen aan gevorderde tegniese studies vir ma= 

trikulasievrystelling. 

Die Departement het alreeds gedurende die tweede dekade eksamens afgeneem en 

die omvang van hierdie taak het met rasse skrede uitgebrei. Hierdie groot uit= 

breiding bet tot gevolg gehad dat die Departement die administratiewe werk van 

eksamensentra meer stroombelyn moes mask terwille van groter doeltreffendheid. 

6.5 STUDENTE EN ONDERWYSPERSONEEL 

Die median''buderdom van studente, wat beroepsopleiding by tegniese kolleges onder= 

m..an, is ong.V~er 19,3 jaar. Die groo~·.waarde van algemeen-vormende onderwys word 
{ . 
b'ekleJ¥~on. ll:oe boer die peil va"Q onderwys waarmee 'n student sy beroepslewe betree, 

hoe boer blyk die kanse op sukses te wees in beroepsgerigte onderwys. 

Dit word.ook deur beskikbare gegewens aangetoon dat daar geen regverdiging be= 

staan vir die idee dat studente wat voorvakopleiding ondergaan het, beter vorder 
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in hulle beroepsopleiding nie. Die presiese redes vir hierdie verskynsel is 

egter nog onbekend, Navorsing is nodig op hierdie terrein om 'n juiste antwoord 

te verkry. 

Dit wil egter voorkom asof die IK van die meerderheoid \'akleerlinge besonder laag 

is. Baie van hierdie studente is dikwels in ambagte, waar studente van dieselfde 

ambag in die kollege-omgewing, te min is om 'n klasgroep te vorm. Normaalweg is 

hierdie studente aangewese op korrespondensiekursusse in die ambagsteorievak. 

Om hierdie probleem uit te skakel, en ter wille van groter doeltreffendheid, ook 

in die gebruik van beskikbare onderwyspersoneel, is daar in 1972 begin met die 

sentralisering van sekere ambagte by spesifieke kolleges. 

Die Departement betook sedert 1930 onderwysersopleiding behartig. Daar is 
W"j&"a i"q::;.v>o~el:. 

in 19 TO, in ooreenstemming met die ;.. 01> die Nasionale Onderwysbeleid, 196'9, 

begin om hierdie opleiding uit te faseer. Dit was vanaf die beginjare van 

beroepsopleiding 'n probleem om geskikte onderwyspersoneel te kry. Die besons 

dere probleem wat bestaan het met deeltydse personeel was dat die nodige belang= 

stelling, in die studente se welsyn, nie altyd daar was nie. 

Vir beroepsopleiding by tegniese kolleges is dit nie vir onderwyspersoneel ver= 

pligtend om 'n onderwyskwalifikasie te he nie. Die ver.~erwing van so 'n kwalis 

fikasie word wel aangemoedig en beurse word aan voornemende onderwysstudente 

toegestaan. Die Departement het deurentyd egter ook v_. onderwyspersoneel wat 

elders opgelei is gebruik gemaak. Hierdie praktyk blyk in 1938 alreeds die be= 

leid. 

Daar word gepoog om altyd tred te hou met nuwer ont~~kkeling. In die verwesenlikin~ 

van hierdie strewe word gereeld opknappingskursusse vir personeel gereel. Indien 

nuwe kursusse in die vooruitsig gestel word, word geskikte personeel onttrek van 

sekere kolleges en op spesiale intensiewe voorbereidingskursusse gestuur. 

6.6 SLOTBESKOUING 

Oor die doel van beroepsopleiding vir Blankes, soos dit aangebied word by tegniese 

kolleges, in die volksopvoeding in die algemeen, en die rol wat dit vervul in die 

handel en nywerheid, val daar min te betwyfel. Die praktyk het reeds bewys dat 

die tegniese kollege as onderwysinstelling, enig in sy soort is en deur geen an= 

der bestaande instelling vervang kan word nie. Daar werd aan die jong werker 

wat,meestal deur praktiese ondervinding, bewus geword het van die eise en probleme 

van sy beroep, die geleentheid gebied om hom beter te bekwaam. Die groot voordele 
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wat beroepsopleiding vir die werker inbou word al hoe meer deur die werkgewers Be* 

sef en dit geniet bulle volle samewerking en ondersteuni~ Die momentum wat bier= 

deur aan beroepsopleiding gegee word, verseker dat dit in die toekoms 'n steeds 

belangriker plek in die volksopvoeding sal inneem. 

175 



ABSTRACT 

VOCATIONAL TRAINING AT TECHNICAL COLLEGES FOR WHITES UNTIL 1975 

Chapter one outlines the purpose of this study which is aimed firstly, at in= 

dicating the historical development of vocational education at technical colleges 

until 1975; secondly, it is an endeavour to give a clear outline of the task and 

objectives of the technical colleges. Vocational education is defined as commer= 

cial, domestic science and technical education in any trade or industry, and as 

that form of education which trains the brain to assist the hands. 

An outline is given of the structural development of technical colleges in chap= 

ter two. The discussion is divided in periods, as follows: 

* 

* 

* 

The ew•i.;; l;eginnings ur:tic 1925. 

The first four big technical colleges originated in this period, namely in: 

Cape Town, Durban, Johannesburg and Pretoria, as well as a number of smaller 

technical colleges. 

Teahnia2: :Joiteges as integrat part of the aorrmunity, 1925-1967. 

The real value of technical colleges in the community were realised and as a 

result technical colleges flourished. 

The period of divergence, 1967-1975. 

Colleges for Advanced Technical Education came into being and seperated from 

technical colleges. 

Chapter th~~e deals with control and judicial basis of vocational education. 

This i~categorised in five periods, namely: 

* The period u:ntit 1910 

* 

* 

* 
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This describes the first organised attempts to institute vocational education 

for Whites in the four colonies. The contributions of churches, commercial 

or~nisations, city councils and the Transvaal Chamber of Mines, in this re= 

spect, is emphasised. 

A period of divided ao~:rc: o~er vocational education, 1910-1925. 

During this period vocational education was controlled by the four provinces 

and five different departments of state. 

State Departmentat cor.';r:;l over vocationat eduaation, 1925-1955. 

This represents a period of central control over vocational education. 

Controt o'!!er and judia:d basis of technical aotteges as fuH Departmental 

institutions, 1955-1967 • 



* The ne.: :lispeneation of the temrination of divided control over secon= 

dary e~ation, 1968-1975. 

Three very important educational acts of 1967 came into operation during 

1968. 

In chapter four a brief outline is given of curricula and examinations in 

technical colleges. Provision had to be made for courses ranging from standard 

six to tersiary level. A.R. Williams is quoted in saying that it is the proud 

boast of technical colleges that they can provide, at short notice, a course 

in practically any subject at any level. The importance of the curricula and 

the high quality of work produced is generally realised; the Joint Matriculation 

Board has a:ready given recognition to the Departmental Senior Certificate in 

1932, for exemption purposes. 

Matters relating specifically to student and teaching personel are dealt with 

in chapter five. Attention is given to the matter, whether students with a prea 

vocational training, will be better off with vocational training, than their 

colleagues with ordinary secondary education. Available data implies the con• 

trary. 

As far· as teacher training is concerned, all teacher training by the Department 

is in the precess of being phased out, in compliance with the National · Educa= 

tion Policy Act, 1967. Although it is not compulsory for teaching staff to have 

a teachers' qualification, the Department supplies bursaries and·a year study 

leave, to enable persons, in this position, to obtain a teachers' diploma at 

university; at present also offered at Pretoria College for Advanced Technical 

Education for the workshop teachers' diploma only, but will also phase out in 

1980. 

Chapter six gives a brief summary of the entire study. 
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