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OPSOMMING 

Hierdie studie is onderneem omdat daar groat verskille tussen buitengewone en gewone 

onderwys bestaan en omdat hoofde van kindersorgskole self verantwoordelik is vir 

personeelontwikkeling en indiensopleiding in hul skole. 

Die studie dui aan dat kindersorgskole en dus die indiensopleiers eiesoortige doelwitte en 

metodiek moet he omdat die pedagogies verwaarloosde kind 'n unieke benadering en 

behandelingsprogram verg. Benewens die orienterende inleiding hieroor, word die mikpunte van 

sommige bepalings van die Wet op Kindersorg (Wet 7 4 van 1983} uitgelig. 

Onderwysbestuur as opgawe van die hoof en ander beheerpersoneel is deurgrond en in verband 

gebring met die verskillende personeelbestuurstake en -funksies. 

In hierdie studie is gepoog om aktuele onderwyskundige probleme insake personeelontwikkeling 

en indiensopleiding ln die kindersorgskole te identifiseer en die implikasies daarvan vir 

onderwysbestuur in hierdie skole aan te toon. 

Laastens is enkele riglyne verskaf om die praktyk van personeelontwikkeling en indiensopleiding 
in die kindersorgskole te verbeter. 
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SUMMARY 

This study was undertaken because of marked differences between specialized and 

conventional education and also because principals of schools constituted under the Act on Child 
Care are themselves responsible for staff development and in-service training. 

The study indicates that child care schools, and therefore in-service trainers, must develop their 

own aims and methodology, because the pedagogically neglected child requires a unique 

approach and treatment In addition to an introductory orientation in this respect some 

objectives incorporated in the Act on Child Care (Act 7 4, 1983} are highlighted. 

Educational management as a function of the principal and his control staff, is probed and 
brought into context with the different staff management tasks and functions. 

This study endeavours to identify burning pedagogical problems re INSET in child care schools 
and indicates the implications thereof for their educational management 

Finally, some guidelines are given to alleviate or solve the problems in practice. 
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HOOFSTUK 1 

1.1 INLEIDING EN ORieNTERING 

Wanneer 'n leerling as gevolg van een of ander sorgbehoewendheid na 'n kindersorgskool 
verwys word, onthef die Wet op Kindersorg die ouer van sy reg van beheer oor so 'n kind en 

gaan daardie reg, met enkele uitsonderings na, oor op die bestuur van die skoal (vgl. Wet op 

·Kindersorg, 1983 (Wet No. 7 4 van 1983: art 53)). Hierdie wetsbepaling bring nie net 

opvoedkundige verantwoordelikhede mee nie, maar het ook sekere tinansiele implikasies 

aangesien die totale versorging van die kind nou die verantwoordelikheid van die skoal is. 

Aile kindersorgskole is residensiele inrigtings (vgl. Wet op Kindersorg, 1983: art 1 (xxiii)) en 

leerlinge mag die skoolgrond slegs met toestemming verlaat. By implikasie beteken dit dat die 

gewone skoolvakansies nie op kindersorgskole van toepassing is nie. Alhoewel. onderrig 

gedurende die tydperk normaalweg opgeskort is, bly die skoal steeds oop omdat daar altyd 

kinders is wat geen heenkome het nie en vir wie tydens vakansie voorsiening gemaak moet 

word. 

Omdat opvoeding steeds die primere doel van die versorging is, speel die koshuisouers, 
mediese, onderwyskundige, maatskaplike, sielkundige en toesigpersoneel'n baie belangrike rol 

in die opvoeding van hierdie leerlinge. 

As gevolg van bogenoemde omstandighede, die uiteenlopende aard van die leerlinge se 
behoettes en die verskeidenheid van pligte wat daarmee gepaard gaan, word die 
personeelsamestelling van elke kindersorgskool deur heterogeniteit gekenmerk; heterogeen in 

die opsig dat personeellede met uiteenlopende agtergrondservaring en kwalitikasies saamgetrek 
word om 'n gemeenskaplike taak te verrig. Hierdie taak is 'n besondere opvoedingsopgawe wat 

nougeset en professioneel ten uitvoer gebring moet word as daar enigsins aan die hoe 

verwagtings van suksesbelewing voldoen wil word. 

Dit is daarom noodsaaklik dat die inlywingsopleiding van nuwe professionele asook 

administratiewe personeel (dit sluit koshuispersoneel in), as 'n noodsaaklikheid gesien moet 

1 



word. Dit is eweneens noodsaaklik dat die indiensopleiding en die verdere opleiding van die 

diensdoenende personeel 'n hoe prioriteit sal geniet. Bogenoemde moet as 'n eenheid beplan 

word om volgehoue professionele opleiding en ontvJikkeling te bevorder. In der waarheid is dit 'n 

voortdurende proses wat regdeur die hele personeellinie van die skoal moet plaasvind: die 

inlywing, indiensopieiding en verdere opleiding van die pas afgestudeerde onderwyser, die meer 

ervare onderwyser, die departementshoof, die adjunkhoof en die skoolhoof. Laasgenoemde 

moet opgelei word deur sy verantvJoordelike superintendent van onderwys, maar oak deur die 

wisselwerking tussen hom en die res van sy personeel, sy beheerraad, die gemeenskap in die 

bree, sy koshuispersoneel en selfs sy senior leerlinge (vgl. Van der Westhuizen, 1986:235; 

Wideen & Andrews, 1987: 12-14). 

lndiensopleiding is in die eerste plek noodsaaklik omdat dit die personeel in sy geheel in staat 

stel om voortdurend te ontvJikkel, hulle potensiaal ten valle te ontsluit en hul moontiikhede sinvol 

te laat ontplooi. Tweedens is dit belangrik omdat dit in 'n era van spesialisasie en deskundigheid, 

meer deskundiges in kindersorgskole kan !ewer en onderwysers sodoende in staat stel om tred 

te hou met die omvang, ingrypendheid en tempo van onderwysvernuwingsmoontiikhede in 

belang van die opvoeding van pedagogies verwaarloosde kinders. Derdens verseker dit dat die 

personeel gelukkig en goed aangepas is in hul onderskeie beroepe en daarin sal aanbly. 

Laastens dra dit by tot die handhawing van die status van die onderskeie professionele range, 

soos bevestig in Rubin (1978:ix) waar hy skryf: "The professional growth of teachers and 

administrators is a vital element in any formula for improving public education". 

Bogenoemde opvattings impliseer eerstens dat die onderwyser homself voortdurend op die 

hoogte moet hou met nuwe ontvJikkelinge op sy vakgebied. Tweedens moet hy gereeld voorsien 

word van informasie en opleiding met betrekking tot nuwe ontvJikkelinge in die gemeenskap, 

onderwys en onderwyskunde in die ruimer sin van die woord (vgl. Conradie, 1985:2). 

Opleiding, van watter aard oak al, vind gewoonlik in 'n bepaalde situasie plaas. Hoewel die 

aanvanklike, doelgerigte voordiensopleiding van onderwysers hulle voorberei om te begin 

skoolhou, vereis die beoefening van 'n onderwysloopbaan voortdurende aanpassing, volgehoue 

indiensgroei of selfs heropleiding (vgl. Sergiovanni & Starratt, 1979:289). Dit behels, in die sin 

van opleiding, meer as net kennis, vaardighede en die vermoe om onafhanklik te dink, want 

opleiding betrek die ontvJikkeling van die hele persoonlikheid van die individu wat opgelei moet 

word (vgl. Griffen & Rehage, 1983: 18). 
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Deur geordende opleiding, of dit nou voor· of indiensopleiding is, word doelbewuste, doelgerigte, 

stelselmatige Ieiding aan die leerder gebied om hom of haar in staat te stel om voile 

verantwoordelikheid vir onafhanklike optrede te aanvaar (vgl. Andrews, 1987:137·138}. 

Ten einde suksesvol te wees in die kindersorgskool, is dit vir elke personeellid noodsaaklik om te 

besef dat opleiding 'n aktiwiteit is wat lewenslank voortduur, want alhoewel niemand ooit alles 

kan leer wat daar is om te weet nie, en niemand ooit ten valle of volkome opgelei is nie, impliseer 

dit nogtans volgens Burke (1987:19} " ... that the teacher as a learner must have as a goal a 

continuous development of self, organization, and the educational program". 

Die persoon verantwoordelik vir personeelontwikkeling en indiensopleiding, moet uit die 

voorafgaande besef dat " ... teachers need a readily available system of support to help with the 

implementation and evaluation of ideas in the teaching process" (Lovell & Wiles, 1983:9}. 

Aangesien " ... die Departement van Onderwys en Kultuur nie sy eie opleidingsinstansie het vir die 

inisii:He opleiding van kindersorgopvoeders nie" (Departement van Onderwys en Kultuur, 

1987:56), moet personeelontwikkeling en indiensopleiding 'n gesonde grondslag he waarop 

gebou kan word in die voorbereiding en vorming van personeel vir aile bevorderingsposte en vir 

die selfontwikkeling by die personeel, ter wille van die kinders, wie se verblyf in die 

kindersorgskool van deurslaggewende belang is met betrekking tot hulle toekoms. Die 

personeel moet daarom bereid wees tot voortdurende positiewe professionele groei en 

geleenthede daartoe moet op departementele en skoolvlak geskep word. Bevestiging hiervan 

word ook in Adams (1975:44) gevind: " .. .responsibility for securing a teacher's professional 

growth must be shared by the teacher himself, by his seniors and his employers". Hierdie 

aanhaling geld oak viral die nie·professionele personeel in 'n skoal. Harris (1985:7} stel dit so: "It 

would be naive to assume that instructional activity is all there is, ... support services may appear 

inconsequential, but they can help to shape our thinking about staff assignments, roles, and 

competency requirements". 

1.2 AKTUALITEIT VAN DIE STUDIE 

Die leerling in die kindersorgskool is die subjek van opvoedkundige bemoeienis. Daarom moet 

aile vorme van opvoeding, onderwys en onderrig ten doel he om, waar moonUik, die leerling se 

vermoens te ontwikkel, te stimuleer en hom of haar te lei tot selfdenke, selfwerksaamheid en 

selfstudie. Gevolglik het elke personeellid van kindersorgskole die unieke taak om 'n gevoel van 
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sekuriteit by hierdie emosioneel verwarde kinders te skep. Om daartoe in staat te wees, meet 

elke personeellid 'n ware belangstelling in en empatie met die leerling he (vgl. Van Rooyen, 

1984:106}. 

Dit blyk volgens die Professionele Handleiding, (Departement van Nasionale Opvoeding, 

1981 :30) dat die personeel van kindersorgskole ongelukkig weinig, indien enige, vooraf opleiding 

ontvang vir hul besondere taak aan 'n kindersorgskool (vgl. oak Departement van Onderwys en 

Kultuur, 1987:56). 

As gevolg van die gebrekkige opleiding van onderwysers kan hul sogenaamde 

"rehabilitasiewerk" dikwels skipbreuk ly - met skadelike gevolge vir die leerfinge. Dit asook die 

feit dat onderwysleiers min of soms nooit werklik enige formele bestuursopleiding (Hay, 1986:1) 

in die RSA ontvang het nie, was 'n beslissende faktor by die keuse van die ondersoekterrein. Dit 

meet ook beklemtoon word dat die opleiding van koshuispersoneel {Van Rooyen, 1984:175) en 

krisisbestuursopleiding as besonder hoe prioriteite beskou meet word vir die bestuur van 

kindersorgskole. 

lndien dit aanvaar word dat die sukses of mislukking van kindersorgskole 'n bepalende rol speel 

in die toekomstige lewensverfoop van groat getalle kinders, impliseer dit in elke kindersorgskool 

die noodsaaklikheid van 'n roepingsbewuste personeel, met 'n eie verantwoordelikheid tot 

professionele groei. 

Volgens De Wet (1980:202) is dit veral deel van die skoolhoof se bestuurstaak om 'n 

infrastruktuur te skep vir die nodige professionele groei en ontwikkeling van sy person eel. 

Onderwys en opvoeding in 'n kindersorgskool is ook besonder arbeidsintensief en omvattend en 

stel daagliks toenemende eise aan die bekwaamheid van elke personeellid {Van Rooyen, 

1984:120). Benewens die skoolhoof, stel dit oak aan die persoon verantwoordelik vir 

personeelontwikkeling en indiensopleiding 'n besondere vereiste, naamlik dat 'n grondige kennis 

van die onderwerp nodig is om die personeel suksesvol te kan oplei en te laat ontwikkel. 

Bevestiging hiervan word deur Conradie (1985:135) gegee met die opmerking dat 

• ... skoolgefundeerde indiensopleidingsprogramme met grater welslae beplan en uitgevoer kan 

word indien die skoolhoof in hierdie taak deur 'n opgeleide persoon bygestaan word om die 

personeel se probleme te identifiseer". 
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'n Skoolhoof mag dit moeilik vind om te begryp waarom hy deur 'n opgeleide persoon bygestaan 
moet word, maar Warren (1985:7} stel dit soos volg: "Usually, however, personnel development 

comes rather low on a manager's priority lisr, omdat w ... demands of the job require the solution 
of 'right-now' problems, not the development of programs to achieve 'next-week' performance". 

Nietemin, die Ieiding van die onderneming moet vanaf die skoolhoof uitgaan, maar hy hoef nie 
noodwendig die programleier van elke program te wees nie (Meinijes, 1981:185}. 

Met die karns van die tegnologie met sy snel toenemende deskundige toepassingsmoontlikhede 

en met die gepaardgaande ekonomiese klimaat blyk dit dat daar oak in die kindersorgskole in 

die laaste dekade, verskeidenheid en spesialisering afgedwing is ten opsigte van professionele 

take. Op sigself gee dit aanleiding tot 'n besef van die noodsaaklikheid van 'n beter en 

effektiewer gebruikmaking van die beskikbare mannekrag (vgl. De Ia Rey, 1988:96-1 05}. Dit is 

daarom noodsaaklik dat inligting oar personeelontwikkeling en indiensopleiding aan 

kindersorgskole beskikbaar gestel moet word, sodat die personeelontwikkelingsprogramme deur 

enige personeellid, aangewys deur die hoof, gehanteer kan word. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Personeelontwikkeling en -opleiding is bekende begrippe buite die onderwys, waar die opleiding 

van persone binne die beroep wat hulle beoefen, 'n algemene verskynsel .geword het. Yoder & 

Standohar (1982:244} se hieroor: "Training is essential to avoid personal absolescence, to 

develop new skills, and to promote high job performance levels. It is equally important in 
preparing persons for new jobs and responsibilitiesw. 

Volgens navorsers in die buiteland, blyk dit duidelik dat die sukses van indiensopleiding van 
onderwysers dikwels in die individuele skole bepaal word en dat daar pogings aangewend moet 
word om onderwysers binne eie skoolverband of op te lei of te orienteer vir verdere opleiding 
(vgl. Griffen & Rehage, 1983:45). 

Navorsing oor personeelontwikkeling en indiensopleiding in skoolverband is sedert die begin 

van die tagtige~are in die RSA aan die ontwikkel, maar is nog relatief beperk en die toepassing 

van die reeds verworwe kennis kom nie algemeen in die kindersorgskole voor nie. Die komitee 

wat ondersoek ingestel het na sekere aspekte van die kindersorg- en verbeteringskole, het 
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bevind dat daar baie leemtes ten opsigte van personeelontwikkeling by die skole is (vgl. 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad, 1985:89). 

Vraagstukke wat in hierdie navorsingstuk aangespreek moet word, sal eerstens gaan oor die 

stand van sinvolle personeelontwikkeling- en opleidingsgeleenthede. Is daar voldoende 

indiensopleidingsgeleenthede? Hoe sien die struktuur en beleid van indiensopleidings

programme daaruit? Of is die Stelling " ... dat daar soms te veel aan die kind en te min aan die 

behoeftes van die personeel gedink word in terme van opleiding en dat inrigtingversorging 

daardeur nadelig getref word", dalk waar? (Departement van Nasionale Opvoeding, 1981 :30) 

Tweedens sal gepoog word om die spesifieke behoeftes van indiensopleiding van die personeel 

aan kindersorgskole te bepaal. Die stelling dat "die mees-inrigtingsbevange mense in die 

residensiele opset juis die personeel is en dat meer kennis omtrent hulle behoeftes en die 

opleiding en ondersteuning wat hulle nodig het, nodig is" (D.N.O., 1981:41), beklemtoon die 

noodsaaklikheid van hierdie faset van die ondersoek. 

Derdens wil die ondersoeker nie alleenlik bepaal of daar 'n bevoegde persoon verantwoordelik 

vir personeelontwikkeling en indiensopleiding aangestel moet word nie, maar terselfdertyd ook 

vasstel aan watter vereistes 'n skoolgefundeerde indiensopleidings.program vir kindersorgskole 

moet voldoen. 

Laastens is die doel van die navorsing om die navorsingsgemeenskap se belangstelling sodanig 

aan te wakker in personeelontwikkeling en indiensopleiding in kindersorgskole, dat meer 

ondersoeke in hierdie verband gedoen sal word. 

1.4 HIPOTESESTELLING 

Daar kan verwag word dat met behulp van 'n wetenskaplik gefundeerde personeelontwikkeling

en indiensopleidingsprogram in die kindersorgskole 

(a) die personeel se huidige taakfunksionering sal verbeter; 
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(b) 'n personeellid se werkbevrediging in sy huidige pos sal verbeter; 

(c) die personeellede se latente vermoens sal ontwikkel; 

(d) elke kindersorgskool se personeel deurlopend groter doeltreffendheid sal handhaaf in 

hul onderskeie taakopgawes. 

1.5 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Hierdie ondersoek is ten dele aangepak op grond van bevindinge uit Van Rooyen (1984:1 02) wat 

aantoon dat 42 % onderwysers aan blanke kindersorgskole minstens gegradueerd is, en dat 

18,5 % nie oor 'n onderwyskwalifikasie beskik nie. Tweedens dat die koshuispersoneel, en in 

besonder inwonende koshuismoeders by meisieskole, oor weinig of geen opvoedkundige 

kwalifikasies beskik nie en dat vakkundige personeel as huisouers en diensdoenende personeel 

in koshuise aangestel moet word (vgl. Van Rooyen, 1984:175). 

Die doel van die ondersoek is dus om na afloop daarvan op grond van bevindinge te poog om 'n 

personeelontwikkeling en indiensopleidingsbewustheid by kindersorgskole teweeg te bring. 

1.6 DIE METODE VAN ONDERSOEK 

In die navorsingstuk is daar van die volgende navorsingsmetodes gebruik gemaak: 

- 'n Literatuurstudie 

- 'n Empiriese ondersoek 
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1.6.1 Die literatuurstudie 

Aangesien onderwysbestuur 'n relatief jong vakgebied in die RSA is, is daar redelik gebruik 

gemaak van bronne afkomstig vanuit die Verenigde State van Amerika en die Verenigde 

Koninkryk. As gevolg van die uniekheid van elke land se onderwysstelsel, is daar saver moonUik 

gepoog om slegs gemeenskaplike aspekte op verantwoordelike wyse met mekaar te vergelyk. 

Tweedens is die volgende bronne onder andere geraadpleeg vir die studie: omsendbriewe, 

boeke geskryf deur Suid-Afrikaanse navorsers, brosjures, wetenskaplike tydskrifte en ander 

dokumente soos handleidings en beleidsbepalings van die verskillende onderwysdepartemente 

en skole ten opsigte van personeelontwikkeling en indiensopleiding. Die doel hiermee was om 

kennis en insig te verkry uit genoemde bronne van inligting en dit wetenskaplik tot 'n 

eenheidsbeeld saam te voeg vir gebruik in die kindersorgskole. 

1.6.2 Die empiriese studie 

In hierdie deel van die ondersoek word hoofsaaklik van onderhoude aan die hand van 'n 

gestruktureerde vraelys met skoolhoofde van kindersorgskole gebruik gemaak. Oak word daar 

geput uit die geakkumuleerde ervarings van verskeie skoolhoofde en ander personeel aan 

kindersorgskole wat goedgunstiglik aan die ondersoeker meegedeel is. 

1.6.3 Aanbieding van die gegewens 

Die gegewens verkry uit eie navorsing sal telkens met die gegewens uit die literatuur geintegreer 
word by wyse van vergelyking, ooreenkoms of teenstelling, of bloat gekonstateer word soos in 

die ondersoek bevind is, afhangende van wat die omstandighede vereis. 
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1.7 PROGRAM VAN DIE ONDERSOEK 

Die plan van die studie val soos volg uiteen: 

Hoofstuk 1 - bevat 'n ori~nterende inleiding van die motief, doel en metode van die ondersoek. 

Hoofstuk 2 - behels begripsverheldering van wesentlik belangrike aspekte in verband met 
kindersorgskole. Dit word gedoen om meer insig in kindersorgskole te gee en om enkele 
algemene kenmerke wat die kindersorgskole van die "gewone" skoal onderskei, aan te dui. 

Hoofstuk 3 - behels 'n literatuurstudie oor onderwysbestuur wat in verband gebring word met die 

verskillende personeelbestuurstake en - funksies. Elk van laasgenoemde word in sy bre~ 

bestuursverwysingsraamwerk aangespreek, wat dieselfde is in verwante wetenskapsgebiede 

soos besigheidsbestuur, bedryfsielkunde, publieke administrasie en so meer, wat van toepassing 

gemaak is op die kindersorgskole as besondere opvoedkundige inrigtings. 

Hoofstuk 4 - Aangesien personeelontwikkeling en indiensopleiding ~n belangrike opdrag en taak 

van onderwysbestuurders is, word hierdie hoofstuk gekenmerk deur 'n verskeidenheid relevante 

perspektiewe random personeelontwikkeling en indiensopleiding. Die doel hiermee is om dit wat 

van toepassing gemaak kan word op personeelontwikkeling en indiensopleiding in 

kindersorgskole, te ondersoek en te verwoord. 

Hoofstuk 5 - Die probleme random die praktiese toepassing van personeelontwikkeling en 

indiensopleiding in kindersorgskole moet duidelik aangespreek word. Daarom word die 

empiriese studie wat in die hoofstuk uiteengesit word, gebaseer op sake wat in die 
literatuuroorsig van hoofstuk 3 en 4 na vore gekom het Dit het hoofsaaklik ten doel om die 
huidige aard van personeelontwikkeling en indiensopleiding in die blanke kindersorgskole van 

die Republiek van Suid-Afrika te bepaal en veral om die behoefte daaraan te peil. 

Hoofstuk 6 - Hierdie hoofstuk bied 'n samevatting van die belangrikste gevolgtrekkings en 

aanbevelings. 
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1.8 SAMEVAlTING 

In hierdie hoofstuk is die ondersoek in perspektief geplaas deur 'n orienterende inleiding, die 

navorsingsprobleem, doelstelling, metode van ondersoek en die program van ondersoek so 

volledig moontlik te omskrywe. Hierbenewens is daar gepoog om kontemporere begrippe, soos 

in personeelontwikkelings- en -opleidingsperspektief gevind, te akkommodeer en van toepassing 

te maak om die aktualiteit van die stu die te beklemtoon. 
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HOOFSTUK2 

2.1 DIE KINDERSORGSKOOL 

Die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 7 4 van 1983), het die Kinderwet 1960 (Wet No. 33 van 
1960), herroep, behalwe vir sover dit betrekking het op die oprigting, instandhouding en bestuur 
van kindersorg- en verbeteringskole (vgl. Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad, 1987:4). 

Luidens die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 7 4 van 1983) is die "nywerheidskool" daargestel 

om aan kinders wat ingevolge die wet sorgbehoewend bevind is, 'n tuiste te verskaf asook 'n 

geborgde skoolopleiding totdat die kind die senior sertitikaat behaal het of totdat hy sy 

akademiese plafon bereik het 

Bogenoemde benaming "nywerheidskool" word in die Kinderwet 1937 (Wet No. 31 van 1937), in 
die vorige Kinderwet 1960 (Wet No. 33 van 1960) asook in die huidige Wet op Kindersorg, 1983 

{Wet No. 7 4 van 1983) gebruik en as amptelik aanvaar. 'n "Nywerheidskool" word in laasge

noemde wet soos volg omskryt: " .. .'n skool wat in stand gehou word vir die opname, 
versorging, onderwys en opleiding van kinders wat kragtens hierdie Wet daarheen 

verwys of oorgeplaas is .. : (Wet op Kindersorg, 1983. Wet No. 7 4: art 1 (xxiii)). 

'n Volgende benaming wat gebruik is, is "kinderwetskool", 'n benaming wat volgens die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing se verslag oor onderwys vir kinders met spesiale 
onderwysbehoeftes gebruik is. Die Raad noem twee soorte "kinderwetskole", te wete 'n 

nywerheidskool vir verwaarloosde, sorgbehoewende kinders en 'n verbeteringskool vir die 
gekommitteerde jeugoortreder (RGN, 1981 :7). 

Alhoewel die benaming "nywerheidskool" nog steeds in die "nuwe" Wet op Kindersorg, 1983 

(Wet No. 7 4 van 1983) as amptelik aanvaar word, gebruik die Departement van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Volksraad, die benaming "kindersorgskool", omdat dit meer beskrywend 

is vir die tipe leerling wat in die skole opgeneem word {Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad, 1987:27). 
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Derhalwe sal daar in die navorsingstuk ook deurgaans van kindersorgskool of kindersorgskole 

gepraat word. 

Kindersorgskole is dus 'n kollektiewe naam wat gebruik word vir "nywerheidskole" wat ressorteer 

onder buitengewone onderwys, wat voorsien in die behoeftes van die gestremde kind. Die Wet 

op Onderwysdienste, 1967 (Wet No. 41 van 1967), artikel1, beskou 'n gestremde kind as een 

wat 

"(a) nie voldoende voordeel kon trek uit die geworie onderrig wat in die normale loop van 

onderwys verskaf word nie; 

(b) onderwys van 'n gespesialiseerde aard nodig het om sy aanpassing by die gemeenskap 

te vergemaklik; en 

{c) nie 'n gewone klas in 'n gewone skool behoort by te woon nie, omdat sodanige 

bywoning vir hom of vir ander leerlinge in daardie klas skadelik kan wees, maar nogtans 

opvoedbaar is". 

Dit is die huidige aanwysingsbeleid van die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad (1987:64) oor kindersorgskole dat "Leerlinge in aparte skole vir seuns 

en meisies {laerskole uitgesluit) volgens hul skoolprestasies en verstandelike vermoens, met 

inagneming van hut aanleg en belangstelling, soort gedragsgeremdheid, afwykende gedrag en 

moontlike familieverbintenisse, geplaas word". 

2.1.1 Die ontwikkeling van kindersorgskole 

Die eerste blanke kindersorgskool is op 1 Oktober 1909 op Standerton geopen, onder die "Wet 

ter Bescherming van het Leven van jonge Kinderen", 1909 {Wet No. 39 van 1909). Die skool is 

met 6 seuns en 1 meisie in ou milit@re barakke geopen op die standplaas waar die Hoerskool 

Vaalrivier van vandag gelee is. Hierdie eerste "staatsnywerheidskool", het bekend gestaan as 

die George Hofmeyrskool. 
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Problema verbonde aan die gemengde skoal het die owerhede egter genoop om 'n aparte skoal 
vir seuns op te rig, terwyl die skoal op Standerton bekend bly staan het as George Hofmeyr
meisieskool. 

Die seuns is oorgeplaas na Heidelberg in die geboue van die •au verbeteringhuis" en is genoem 
Emmasdal Nywerheidskool. Die skoal is vernoem na die vrou van die oorspronklike eienaar van 
die plaas Emmasdal, wat in lewe volksraadlid vir Heidelberg was (vgl. Van Rooyen, 1984:15; 
Departement van Onderwys en Kultuur, 1987:29-34). 

Verskeie kindersorgskole is hierna deur die jare heen gestig en geslui~ na gelang van vernuwing 
en omstandighede. Tans bestaan daar twaalf kindersorgskole en twee verbeteringskole vir 
blanke kinders in die RSA. Daar is 'n Noord-/Suid-verdeling van die skole en met inagneming 
van beskikbare akkommodasie word 'n leerling so na as moontlik aan sy ouers/voogde geplaas. 
Leerlinge woonagtig binne die grense van 'n bepaalde provinsiale onderwysdepartement kan 
egter verwys word na 'n skoal wat binne die grense van 'n ander provinsiale 
onderwysdepartement gelee is. Die rede hiervoor is dat die kindersorgskole nie noodwendig 
sekere streke of gebiede bedien nie (Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 
Volksraad, 1987:28). 

2.1.2 Provinsiale verspreiding van kindersorgskole 

Daar is tans ses kindersorgskole vir seuns, vyf vir meisies en een vir laerskoolseuns en -
meisies. Die kindersorgskole is oar die hele RSA verspreid, met 5 in Transvaal, 4 in Kaapland, 2 
in die Vrystaat en 1 in Natal. 

2.1.3 Onderwysbeheerstruktuur van toepassing op kindersorgskole 

Die kindersorgskole het onder die volgende beheerstrukture geressorteer: vanaf 1910 tot 1917 
onder die Minister van Justisie, vanaf 1917 tot 1948 onder die Departement van Onderwys, Kuns 
en Wetenskap, en vanaf 1 Julie 1968 onder die Departement Nasionale Opvoeding. Met die 
totstandkoming van die nuwe konstitusionele bedeling, het die onderwysbeheerstruktuur in 1984 
ingrypend verander, sodat blanke onderwys voortaan onder die Volksraad as wetgewende 
liggaam en een staatsdepartement ressorteer, naamlik die Departement van Onderwys en 
Kultuur, Administrasie: Volksraad. 
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Die provinsiale skole was aanvanklik uit hierdie nuwe bedeling uitgesluit maar vanaf 

27 Maart 1986 is Proklamasie 53, 54, 55 en 56 gepubliseer waardeur die administrasie van die 
Provinsiale Onderwysordonnansies aan die Minister van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 
Volksraad, opgedra is (vgl. Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad, 

1986:1). Gevolglik is die verdeelde beheer van blanke onderwys sedert Uniewording opgehef en 

'n enkele onderwysdepartement vir blankes het tot stand gekom. 

2.2 VERWYSING TOT 'N KINDERSORGSKOOL 

T oelating tot 'n kindersorgskool geskied nie op 'n vrywillige basis nie, maar slegs kinders wat 

deur 'n kommissaris van kindersorg sorgbehoewend bevind is, kan vir opname kwalifiseer. Dit 

impliseer nie dat die kind hom aan enige oortreding skuldig gemaak het nie, maar dat die kind 

bloat sorgbehoewend bevind is as gevolg van omstandighede waarin hy hom bevind en wat tot 

sy geestelike verval aanleiding kan gee (vgl. Kinderwet, 1960: art 1(xxxv), p.6). 

In die "nuwe" wet die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 74 van 1983} blyk dit duidelik dat daar 

'n klemverskuiwing is van die "ou" Kinderwet, 1960 (Wet No. 33 van 1960) met verwysing na die 

sorgbehoewende kind en die kriteria van sorgbehoewendheid. Met die "nuwe" wet val die klem 

meer op die geskiktheid van die ouer of voog van die kind in wie se bewaring die kind is. Stark in 

The Childcare worker (Februarie 1987:16) beaam dit, as sy soos volg hieroor insake die ftnuwe" 

wet verwys: "A child is no longer 'found in need of care'; his parents or guardians are now 'found 

unable or unfit to have the custody of the child'. It is an important change of emphasis, since it 

clearly places troubled children within the context of their parental homes". 

As gevolg van bogenoemde, bepaal die "nuwe" Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 7 4 van 1983) 

dat 'n kind kragtens artikel 15 van die Wet verwyder mag word en kan die kind dan verwys word 

na 'n kindersorgskool of 'n kinderhuis. 'n Kind word dus nie meer deur 'n kommissaris van 

kindersorg gekommitteer as sorgbehoewend nie - soos voorheen volgens die "ou" Kinderwet 

1960 (Wet No. 33 van 1960), artikel31 (1) gebeur het nie. 
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2.2.1 Wetlike bepalings met verwysing na kindersorgskole 

Volgens artikel 13(3) van die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 7 4 van 1983) kan kinders voor 
die kinderhof gebring word en dan kan die kinderhofvolgens artikel14(4) bepaal of 

"(a) die kind geen ouers of 'n voog het of in bewaring van 'n persoon is wat nie in staat of 

geskik is om die bewaring van die kind te he nie deurdat hy -

(i) dermate geestesongesteld is dat hy nie in staat is om vir die liggaamlike, verstandelike of 

maatskaplike welsyn van die kind voorsiening te maak nie; 

(ii} die kind aangerand of mishandel het of toegelaat het dat hy aangerand of mishandel 

word; 

(iii) die verleiding, ontvoering of prostitusie van die kind of die pleging deur die kind van 

onsedelike handeling veroorsaak of in die hand gewerk het; 

{iv} gewoontes en gedrag openbaar wat dle liggaamlike, verstandelike of maatskaplike 

welsyn van die kind ernstig kan benadeel; 

(v} versuim om die kind toereikend te onderhou; 

(vi} die kind in stryd met artikel1 0 onderhou; 

(vii} die kind verwaarloos of toelaat dat hy verwaarloos word; 

(viii) die kind nie behoorlik kan beheer nie ten einde behoorlike gedrag, soos gereelde 
skoolbywoning, te verseker; 

{ix} die kind verlaat het of 

(x} geen waarneembare bestaansmiddele het nie". 
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lndien die kinderhof dan na die ondersoek ingevolge artikel 13(3) van die Wet op Kindersorg, 
1983 {Wet No. 7 4 van 1983) oortuig is dat die. kind "geen ouer of voog het nie of 'n ouer of voog 
het of in die bewaring 'n persoon is wat nie in staat of geskik is om die bewaring van die kind te 
he nie", kan die kind na 'n kindersorgskool verwys word (vgl. Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 

74van 1983), artikel15). 

2.3 DIE DOELSTELLING VAN DIE KINDERSORGSKOOL 

"Die taak van die kindersorgskool omvat dit wat normaalweg die afsonderlike en gesamentiike 

taak van die ouers, die skool, die kerk en die gemeenskap is" (Van Rooyen, 1979:52). Dit 

impliseer dat opvoedkundige doelstellings nie alleenlik deur die normale klaskameraktiwiteite 
bereik kan word nie. 

Die onderstaande algemene, onmiddellike en uiteindelike doefstellings van die kindersorgskool is 

geformuleer aan die hand van die "Professionele handleiding" wat deur die Departement 

Nasionale Opvoeding vir kindersorgskole opgestel is {DNO, 1981 :36). 

2.3.1 Algemene doelstellings 

Om aan die leerlinge 'n Christelike Skrifgefundeerde opvoeding te gee, wat sal lei tot 

insig in sy menslike natuur, sy wereld en sy Christelike eindbestemming. 

Om onderwys te bied met 'n bree nasionale karakter wat tot nasionale trots en lojaliteit 
en tot internasionale perspektief sal lei. 

Om ooreenkomstig elke leerling se eie bekwaamheid, aanleg en belangstelling en die 

behoeftes van die land te ondenig. Die opvoeding moet dus gerig wees op beide die 

behoeftes van die individue en van die gemeenskap, sodat die leerling sy volle 

potensiaal as individu en as lid van die gemeenskap sal bereik. 
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Om die leerling in sy totaliteit as mens op te voed en tot volwassenheid te begelei: fisiek, 
sosiaal, emosioneel, intellektueel en geestelik. 

2.3.2 Onmiddellike doelstellings 

Om in die skool, die gemeenskap-in-die-kleine, 'n atmosfeer te skep waar die leerling 
tuis, gelukkig en nuttig kan voel, om aanvaarding te kan voel sonder enige voorbehoud. 

Om die leerling te lei na selfbegrip, selfbeoordeling, die opbou van 'n positiewe·selfbeeld 
en die aanvaarding van verantwoordelikheid op sy weg na onafhanklikheid. 

Om die leerling akademies te onderrig totdat hy skolasties sy plafon bereik het of gereed 
sal wees vir verdere onderrig deur naskoolse instansies. 

Om die leerling deur inrigtingsdissipline te lei tot selfdissipline en . gesonde 
menseverhoudings. 

Om die leerlinge 'n gesonde en heilsame vryetydsbestedingspatroon aan te leer. 

2.3.3 Uiteindelike doelstelling 

Om 'n opgevoede, sosiaal-aangepaste en selfversorgende burger in die gemeenskap 
terug te plaas of vir verdere opleiding beskikbaar te stel. 

2.4 VERBETERINGSKOLE 

Die eerste wetgewing aangaande die oprigting en instandhouding van verbeteringskole is 
gedurende 1879 deur die Parlement aangeneem, naamlik die "Reformatory Institution Act" en die 
eerste verbeteringskool met twintig aangehoudenes is gedurende Januarie 1882 onder beheer 
van die Departement van Gevangenisse gestig. 
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Tydens Uniewording in 1911, het die kindersorg- en verbeteringskole van die verskillende 

provinsies onder beheer van die Minister van Justisie gekom en is hulle steeds deur die 
Departement van Gevangenisse geadministreer. 

Alhoewel die kindersorgskole reeds gedurende 1917 na die Unie-Onderwysdepartement 

oorgeplaas is, het die verbeteringskole eers gedurende 1934 as gevolg van vertoe deur 

opvoedkundiges na die Unie- Onderwysdepartement oorgegaan. 

Gedurende die vyftige~are het die destydse Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap 

die kindersorgskole vir anderskleuriges na die betrokke onderwysdepartement oorgedra en slegs 

die twee skole vir blanke leerlinge, te wete die Constantiaskool vir seuns en die lnstituut vir 

Meisies, Durbanville, behou. Die Constantiaskool vir seuns staan tans bekend as die Constantia 

Seunskool. Die twee skole is steeds die enigste vir blanke leerlinge in die RSA. Die skoal te 

Durbanville is op 30 Junie 1986 gesluit en is oorgeplaas na die geboue van die Kapenhofskool te 

Tokai. Die skoal het op 1 Julie 1986 begin en staan bekend as die Constantia Meisieskool (vgl. 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad, 1987:35}. 

2.4.1 Wetlike bepalings met verwysing na verbeteringskole 

Kragtens artikel290(1} van die Strafproseswet 1977 (Wet No. 51 van 1977) kan enige jeughof 

enige jeugdige (onder die ouderdom van 21 jaar} wat aan 'n oortreding skuldig bevind word, na 'n 

verbeteringskool verwys instede van hom te straf. 

'n Leerling wat in 'n kinderhof na 'n kindersorgskool verwys is, kan op grand van weglopery of 

algemene onbeheerbaarheid na 'n verbeteringskool oorgeplaas word (Departement van 
Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad, 1987:4}. 

2.5 SAMEVATIING 

In hierdie afdeling van die studie is die ondersoek in perspektief geplaas tot die kindersorgskool 

en sy sosiopedagogiese funksie in die bree om as agtergrond te dien vir die ondersoek na 
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personeelontwikkeling en indiensopleiding in die kindersorgskole. Tweedens is kennis oar die 

Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 74 van 1983) asook genoemde aspekte oar die 

kindersorgskool nodig om die Ieser hom daarvan te laat vergewis dat 'n skoolhoof en personeel 

van 'n kindersorgskool 'n besondere taak het Dit wil s6, al die skoolhoofde en personeellede 

moet 'n bepaalde filosofie nastreef om 'n terapeutiese klimaat te skep en te sorg dat daar 'n 

pedagogiese ontrnoeting tussen hulle en die leerfinge ontwikkel. 
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HOOFSTUK 3 

PERSONEELONlWIKKEUNG EN ·OPLEIDING IN ONDERWYSBESTUURVERBAND 

3.1 INLEIDING 

Elke kindersorgskool is 'n besondere sosiopedagogiese versorgingsinrigting binne ·die bree 

onderwysopset in die Republiek van Suid- Afrika. Die skole bestaan weliswaar elkeen uit skool

en koshuisgeboue met personeel en leerlinge, maar veel rneer nog as dit erens is daar die 
"hart" van die skool. Hierdie "hart" bestaan uit die Raad van Bestuur, skoolhoof en 

beheerpersoneel wat die besondere saak van onderwys in die kindersorgskool met empatie en 

ten beste moet dien. 

As die personeelontwikkeling en indiensopleidingsfunksie, naas al die ander gewone funksionele 

en bestuurstake, doeltreffend uitgevoer word, kan daar verwag word dat die skool sy 

doelstellings sal verwesenlik. 

In die volgende paragrawe gaan daar gepoog word om sekere aspekte van bestuur in die 

besonder, met betrekking tot personeelontwikkeling en indiensopleiding, binne die konteks van 

die onderwysgebeure in 'n kindersorgskool te beskryf. Daar sal ook aangetoon word dat die 
doeltreffendheid van die sosiopedagogiese onderwys in 'n residensiele instelling gelee is in 

effektiewe personeelontwikkeling en -opleiding. 

Personeelontwikkeling en -opleiding het nie net ten doel om die kennis, vaardigheid en 

gesindheid van die personeellede positief te beinvloed nie, maar ook om elkeen, of die groep in 

groepsverband, in staat te stel om die skool se doelwitte te bereik. 

Hierdie omvattende taak berus by die skoolhoof en die beheerpersoneel in samewerking met die 

personeel. Volgens Lovell & Wiles (1983:197) is dit " ... essential for school systems and 

institutions of higher education to co-operate in their efforts to facilitate the professional growth of 

their staff members". 
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3.2 ONDERWYSBESTUUR: 'N DEFINISIE 

Van der Westhuizen (1986:53) definieer bestuur so: • .. :n bepaalde soort werk in die onderwys 

wat bestaan uit daardie re~lbare take of handelinge wat deur 'n persoon of liggaam in 'n 

gesagsposisie in 'n bepaalde reelingsgebied of area uitgevoer moet word ten einde opvoedende 

onderwys te laat plaasvind". 

Daar is 'n veelheid van fasette, maar dit wil voorkom asof bestuur ten eerste 'n proses is wat met 

mense te doen het Die bestuursproses is 'n menslike handeling wat vanuit 'n ·bepaalde 

gesagsposisie, in 'n vennootskaplike optrede geskied. Tweedens, dat bestuur 'n bepaalde soort 

werk is wat uit 'n aantal re~lbare take of handelinge bestaan wat voltrek word in 'n bepaalde 

reelingsgebied. Derdens vind bestuur in organisasieverband plaas en ten opsigte van hierdie 

studie, · byvoorbeeld, in die kindersorgskole deur die personeelontwikkeling- en 

indiensopleidingskomitee binne die skoal. 

3.2.1 Verskillende perspektiewe van die begrip onderwysbestuur 

Bogenoemde beskrywing van bestuur verbreek die "ou wanindruk" dat slegs persone wat in 'n 

bestuurspos is, bestuurswerk doen (vgl. Van der Westhuizen, 1986:56; Hay, 1986:51 ). 

Bestuurswerk is nie die uitsluillike taak van die skoolhoof nie, want benewens hul onderrigtake, 

het adjunkhoofde, departementshoofde en onderwysers ook in 'n mindere of meerdere mate 

bestuurstake. 

Marx (1979:57) maak die stelling dat " ... elke persoon wat Ieiding moet neem, besluite moet 
neem, verantwoordelikhede moet dra en/of beheer oor die uitvoering van werk moet uitoefen, 

bestuurswerk doen". So byvoorbeeld voer die onderwyser in sy klaskamer 'n bestuurshandeling 

uit want hy maak nie alleenlik doeltreffende onderrig en leer moontlik nie, maar hy voer ook die 

bestuurswerk van Ieiding, beplanning, organisering en evaluering uit wat gelyktydig met die 

onderrighandeling plaasvind (vgl. Skoolbestuur, 1986: 70). 

Vir die doeleindes van hierdie studie moet die begrip bestuur nie met die begrip onderrig 

gelykgestel word nie, aangesien elkeen sy eie funksioneringsnorme het Onderrig word volgens 

Curzon (1985:14} beskou as • ... 'n sisteem van aktiwiteite bedoel om leer te bewerkstellig, 

21 



inbegrepe die doelbewuste en sistematiese skepping en kontrole van die omstandighede 

waarbinne leer plaasvind". 

Vander Westhuizen (1986:54} beskou bestuur onder andere as " .. .'n bepaalde soort werk in die 

onderwys". Die skoolhoof het byvoorbeeld 'n besondere bestuurshandeling in die beplanning en 

organisering van die werksaamhede van die skool deur Ieiding aan die personeel te gee en aile 

take te evalueer. 

Van der Westhuizen (1986:54) sien bestuur oak nie slegs as • ... 'n intuitiewe handeling nie, maar 

wei as 'n faset wat deeglike opleiding en navorsing vereis". Dit wil s~ almal wat in 'n 

gesagsposisie verkeer, vanaf die onderwyser in die klaskamer tot die skoolhoof, doen 

bestuurswerk en moet gevolglik sorg dat hy die bestuurswetenskap bestudeer. . Alhoewel die 

aard van die bestuurstaak, die ingewikkeldheid daarvan en die hoeveelheid tyd wat daaraan 

bestee moet word van geval tot geval mag verskil, sal dit korrek wees om te s~ dat 

bestuursopleiding op aile vlakke moet geskied. Marx (1979:69) beaam die gedagte as hy skryf: 

• ... Die bestuurstaak is vandag veels te ingewikkeld en belangrik om slegs op persoonlike vermoe 

en/of ondervinding staat te maak". 

Volgens Bradfield & Kraft (1970:65} skep bestuur " ... a very real challenge to provide leadership", 

maar luidens Van Schalkwyk (1982:1) is daar 'n groat agterstand in die wetenskaplike 

bestudering van onderwysbestuur en verwys hy na Van der Westhuizen (1984:348) wat s~ dat 

daar by die aanstelling in 'n bevorderingspos geen • ... bestuursopleiding ingesluit is nie". 

Gevolglik vereis dit, soos aangehaal uit Beach, (1975:403) dat "Management development be 

integrated into the spectrum of required management activities". Oak moet daar geleenthede 

geskep word vir " ... professional educators to visit with fellow professionals, an excellent 

approach to sensitizing staff to new ideas and approaches that may have relevance for their own 

operations" (Lovell & Wiles, 1983:194). 

Dit is moonHik dat die eise wat deesdae aan skoolhoofde en hul personeel gestel word, 

aansienlik hoer is as die eise van enkele dekades gelede. Daarom, benewens "ingewikkelder" 

vraagstukke wat hanteer moet word, is dit moonHik dat sekere personeel in die bestuurshierargie 

van 'n skoal hulle moontiik so intensief op taakvoltooiing toe!~ dat 'n ander belangrike deel van 

hul taak, naamlik die bestuur van mense, agterwee gelaat word. 'n Kindersorgskool se sukses 

word nie net gemeet aan beplanning, organisasie, toesig of beheer en ander relevante fasette 
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van goeie bestuur nie, maar ook aan die sukses wat elke personeellid met sy sosiopedagogiese 
bemoeienis behaal. 

Naas die effektiewe uitoefening van elke personeellid se besondere bestuurstaak, moet daar in 

die kindersorgskool veral in gedagte gehou word dat empatie en naasteliefde ewe noodsaaklike 
komponente van effektiewe bestuur is (vgl. De Witt, 1979:77·81). Hierdie komponente behoort 

net soveel aandag te geniet as al die ander tersaaklike fasette in die professionele vorming van 

die personeel. 

3.3 DIE PERSONEELBESTUURSTAAK EN ·FUNKSIE IN DIE PERSONEELONT· 
WIKKELING EN ·OPLEIDINGSPERSPEKTIEF 

Beach (1980:5) beskryf bestuur as " ... the process of utilising material and human resources to 
accomplish designated objectives. It involves the organisation, direction, coordination and 

evaluation of people to accomplish results". Gemeet aan die maatstaf, kan bevorderbare 

personeel in 'n skoal nie sander goeie ervaringsgeleenthede in verband met die 

bevorderingskriteria verbonde aan 'n bepaalde pos, gaan nie. 

Vir Marx (1986:9) beteken die term bestuur • ... die bestuur van mense, dit wil se die effektiewe 

Ieiding van mense". Om dit te kan uitvoer, dit wil se om mense effektief te kan lei, beteken dat 

hulle kennis, vaardighede, vermoens en bekwaamhede so doelmatig as moontlik gebruik moet 

word. In die afdeling sal na bepaalde vermoens verwys word, wat deur personeelontwikkeling en 

indiensopleiding verbeter kan word. Flippo & Munsinger (1975:1) skryf: "Management is 

fundamentally a process of planning, organizing, directing and controlling activities that will lead 
to an effective fulfillment of organization objectives within the parameters set by society". Om 
genoemde take ten uitvoering te bring, beteken dat die indiensopleier op sy bepaalde gebied 'n 

grondige en deeglike kennis van hierdie take moet he om dit effektief in die praktyk te kan 

toepas. Die mate van sukses wat hy behaal in die uitvoering van die take, sal die mate van 
doeltreffendheid van sy bestuur bepaal. 

Hierdie ontwikkeling van die Ieier se vermoens is noodsaaklik om sodoende die gesindheid en 

optrede van ondergeskiktes in so 'n mate te belnvloed, dat spesifieke voorafbepaalde doelwitte 

bereik kan word. 
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Vir die studie word personeelbestuur in die volgende twee kategoriee van aktiwiteite onderskei, 

naamlik personeelbestuurstake en personeelfunksies. 

Personeelbestuurstake behels die volgende: organisering, beplanning, beleid en besluitneming, 
delegering en aanspreeklikheid, beheeruitoefening en evaluering, leidinggewing en leierskap, 

motivering en moreel, kommunikasie, personeelbetrokkenheid en -samewerking asook 

interpersoonlike verhoudinge. Die personeelfunksie bestaan uit die voorsiening, inskakeling en 
benutting van personeel. 

Marx (1986:11) en Roets (1981:51) is dit albei eens dat personeel in uitvoerende posisies slegs 
baat kan vind en doeltreffend kan funksioneer indien 'n grondige wetenskaplike en praktiese 

kennis, vaardigheid en insig van bogenoemde personeelbestuurstake en -funksies verkry 

is. Eweneens is dit vir effektiewe personeelontwikkeling en -opleiding noodsaaklik dat die 

persoon verantwoordelik vir die skoolgefundeerde indiensopleiding bogenoemde kwaliteite besit 

en verstaan om sy besondere taak ten uitvoer te bring. Gorton (1983:266) skryf hieromtrent 

" ... research has shown that teachers will accept the instructional leadership of principals who can 

demonstrate appropriate expertise, and that such administrators are associated with effective 

schools". 

3.4 DIE PERSONEELBESTUURSTAKE 

Elkeen van die personeelbestuurstake het 'n unieke karakter, maar vind altyd in samehang met 

mekaar plaas en 'n mate van oorvleueling kan voorkom. 

3.4.1 Organisasie en organisering 

Reynders {1977:140) beskryf organisasie as " ... 'n strukturele samestelling (reeling) om die taak 

van die bedryfsleiding te spesifiseer deur die toekenning en aanwysing van gesag, 

verantwoordelikheid en die doen van verantwoording; en waardeur geskikte koordinasie en 

kommunikasie tussen groepe bewerkstellig kan word sodat doelmatigheid en effektiwiteit in die 

strewe na die bereiking van die doel daardeur te dien is". 
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Bogenoemde impliseer dat wanneer twee of meer persone betrokke raak by dieselfde aktiwiteit 

byvoorbeeld met personeelontwikkeling en -opleiding van koshuispersoneel, die behoefte aan 

organisasie na vore tree. Wanneer die beplanning gedoen is, doelstellings bepaal is en besluite 

geneem is, moet daar handelend opgetree word om hierdie planne uit te voer ten einde die 

doelstellings te bereik. Dus moet daar 'n struktuur geskep word om orde te behou en om die 

kragte en mid dele so effektief as moontlik te be nut ten einde die indiensopleidingstaak uit te voer. 

'n Organisasiestruktuur word volgens Marx (1981:243), beskryf as" ... 'n bepaalde raamwerk van 

poste wat opgestel word en waarin mense wat verskillende soorte handelinge verrig, 

saamgegroepeer word sodat hulle gesamentlik 'n gemeenskaplike doelstelling nastreer. Hierdie 

organisasiestruktuurvorming is 'n belangrike faset in die organisasiehandeling van 

personeelontwikkeling en -opleiding, omdat daar in die ontwikkeling van so 'n struktuur rekening 

gehou moet word dat daar met mense gewerk word en nie met strukture nie. Die werk moet so 

verdeel word dat dit kan dien as 'n motiveringsmiddel en dit impliseer dat die toegewysde take 

binne individue se vermoens, opleiding en belangstellingsveld moet val (vgl. Straub, 

1984:150-152). 

Organisering is 'n dinamiese proses, alhoewel 'n organisasiestruktuur volgens 

Van derWesthuizen (1986:156) " ... iets is wat redelik permanent is en 'n normale en logiese 

uitvloeisel van die organiseringshandeling is". Hy skryf onder andere dat organisering die 

bestuurstaak is wat verrig word om die beplanning te orden en verbande met die verskillende 

onderdele daar te stel, sodat die doelwitte wat gestel is, doeltreffend bereik en verwesenlik kan 

word. 

Die volgende vrae kan volgens Gorton (1976:51-52) by die organiseringstaak vir die 

indiensopleier van waarde wees: 

Die taak: Wat moet gedoen word? 

Delegering: Hoe gaan die werk verdeel word? 

Bevoegdhede: Wie is bevoeg om die werk te kan doen? 
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Middele: Waarmee sal die werk gedoen word? 

Tydskedule: Wanneer moet die werk afgehandel word? 

Kwaliteit Hoe goed moet die werk gedoen word? 

Kommunikasie: Wie kommunikeer met wie en waaroor? 

Leierskap: Wie gaan die werk koordineer en kontroleer? 

Samevattend kan gese word dat daar deur organisering sowel pligte en take as 
verantwoordelikhede en gesag toegewys word. 

3.4.2 Beplanning, beleid en besluitneming 

Beplanning word deur Marx (1981 :211) beskou as • ... daardie bestuurstaak wat te make het met 
die doelbewuste besinning oar die doelwitte van die organisasie, die middele en die aktiwiteite 

wat daarby betrokke is, en die opstel van die geskikste plan vir die doeltreffende bereiking van 

daardie doelwitte". 

Silver (1981 :80) skryf die volgende ten opsigte van beplanning en doeltreffende bestuur: "Without 

planning, an organisation is a ship without a rudder. It lacks the ability to guide and control its 

course". Dit blyk dat beplanning 'n belangrike taak is wat die indiensopleier in sy 
bestuurshandeling moet verrig. Beplanning vorm nie alleenlik die basis van al die ander 

bestuurstake nie, maar impliseer ook dat bestuur in die personeelontwikkeling en 

-opleidingsperspektief: 

doelwitte binne die raamwerk van die skoolbeleid moet formuleer; 

toekomstige behoeftes van die skoal moet beraam; 
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bestaande hulpbronne, gemeet aan die toekomstige behoeftes, evalueer; 

alternatiewe planne en programme moet opstel om sodoende die voordeligste plan te 
identifiseer; 

'n bepaalde plan vir toepassing moet aanvaar; 

die plan moet iniplementeer; 

die plan tydens die implementeringsfase voortdurend moet evalueer en indien nodig, die 

plan moet hersien. 

In die lig van Bester (1970:168) se stelling: "Beplanning veronderstel samewerking ... ", moet die 

beste gebruik gemaak word van elke personeellid se kennis, ervaring en vermoens om die 

gestelde oogmerke te bereik. Dit wil se, die indiensopleier moet duidelike doelstellings en 

doelwitte bepaal en mag sy taak nie ligtelik opneem nie. "Because goal setting is the essential 

first step in planning, managers who are unable to set meaningful goals will be unable to make 

effective plans" (Stoner & Wankel, 1986:93). Sander doelstellings·sal organisasies die neiging 

tot entropie verhoog. "Entropie is die neiging wat in aile organisasies bestaan en wat 

disorganisasie en chaos tot gevolg het" (Van der Westhuizen, 1986:138). 

Elke skoal het doelstellings wat nagestreef word soos vervat in die skoolbeleid. Hierdie beleid is 

die algemene, breer en gewoonlik oor die langtermyn geformuleerde doe!. Dit verifieer wat 

bereik moet word na afloop van die aktiwiteit en nie die omstandighede gedurende die verloop 

van die aktiwiteit nie. Die doelstellings moet dien as effektiewe riglyne vir optrede en word 
gewoonlik geoperasionaliseer in doelwitte. 

'n Doelwit strek oor die kart termyn en moet objektief en verstaanbaar wees. Doelwitte is 
gewoonlik werknemergerig en nie werkgewergerig nie. Vir suksesvolle beplanning is dit 

belangrik dat die personeel se individuele doelwitte met die doelwitte van die skoolbeleid moet 

ooreenkom. 'n Belangrike faset van doelwitte is dat dit as eksterne motivering dien vir die 

personeel en toekomsgerig is. 
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Beplanning sluit ook beleidsformulering in. "Beleid is daardie middel waardeur die doelstellings 
gelnterpreteer en sekere bree riglyne neergele word wat kan dien as basis van besluitneming" 
(Vander Westhuizen, 1986:142). Die skoolbeleid spel onder andere uit wat met die 

personeelontwikkeling- en -opleidingsfunksie beoog word, hoe te werk gegaan sal word, wie sal . 

optree, waarmee en wanneer opgetree sal word. 

Volgens Vander Westhuizen (1986:142) moet daar 'n onderskeid gemaak word tussen beleid, 

reels en prosedures. Hy skryf onder meer dat beleid gesien moet word as algemene stallings of 

riglyne wat Ieiding aan die implementeerders of uitvoerders van die beplanning van die 

personeelontwikkeling- en -opleidingsprogram gee vir die neem van besluite. Die skoolbeleid 

gee riglyne om verdere besluite te neem binne die bepaalde neergelegde grense. Dit kom 

daarop neer dat uiteenlopende besluite geneem kan word onder dieselfde neergelegde beleid. 

Om dit te kan bekamp, is reels nodig. 

Reels word gesien as spesifieke voorskrifte of staande besluite wat nie oortree mag word nie en 

be vat 'n definitiewe opdrag oar wat wei en wat nie gedoen mag word nie. 

Prosedures skryf die metodes voor hoe die werk verrig moet word en verskaf besonderhede oar 

die korrekte wyse en die volgorde van optrede. 

Die personeelontwikkeling- en -opleidingsbeleid moet nie net duidelik nie, maar oak skriftelik 

gestel word, aangesien die beleid as 'n gids moet dien by die neem van besluite. Dit is 

noodsaaklik, aangesien besluitneming die aktiwiteit is waarin die indiensopleier tussen 
alternatiewe moet kies. Derhalwe is dit die taak van die skoolhoof in samewerking met die 

indiensopleidingskomitee om 'n doeltreffende beleid te antwerp wat daarop gerig is om 

indiensopleidingstake met die gepaardgaande gesag en bevoegdhede aan ervare personeel te 
delegeer. 

3.4.3 Delegering en aanspreeklikheid 

Delegering kan beskryf word as 'n onderwysbestuurshandeling wat voortspruit uit 'n 

onderwysbestuurder se reg (volgens wetgewing) om uit die oorvloed van sy verpligtinge, oftewel 

take en opdragte, sommige oar te dra aan onderhoriges vir afhandeling. Die onderhoriges 
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ontvang oak die mate van gesag wat nodig is vir die athandeling van die opdrag, anders kan dit 

nie uitgevoerword nie (vgl. Roets, 1981:77). 

Die hoof kan die taak van personeelontwikkeling en indiensopleiding delegeer, maar hy bly 

steeds aanspreeklik vir die verantwoordbare en die effektiewe uitvoering daarvan. 

Silver (1981:203) stem in hooftrekke met Roets se genoemde stelling saam, maar voeg die 

volgende by: • A manager always remains responsible for subordinates. By accepting a 

position, a subordinate acknowledges the authority given him by the manager". Die begrip 

verantwoordelikheid bepaal onder andere dat die hoof nie alleenlik moet toesien dat die taak van 

indiensopleiding na behore uitgevoer word nie, maar dat die indiensopleier dit na die beste van 

sy vermoe sal uitvoer. 

Alhoewel die indiensopleier met 'n mate van gesag beklee is met betrekking tot die uitvoering van 

sy taak, is dit van belang dat die regsreel "delegatus non delegare potest" altyd geldend is. Die 

regsret!l bepaal dat die persoon aan wie die nodige mag gedelegeer is, dit nie aan 'n ander mag 

delegeer nie. 

Die hoof het die gesag om personeelontwikkeling en indiensopleiding in 'n skoal tot uitvoering te 

bring, maar delegeer aan die indiensopleier die taak asook die nodige mag om dit effektief te kan 

doen. 

Die daarstelling van gesag beteken dat die indiensopleier die reg verkry om bevele te gee, 

besluite te neem, op te tree en oak om gehoorsaamheid te vra. "Mag" word deur Kahn 

(1977:196) as sinoniem vir "gesag• beskryf as • ... the ability to enforce managerial authority". 
Gedelegeerde gesag word deur Kohn (1977:194) beskryf as • ... the right to discharge ones 

duties, to perform a function or task to which one has been assigned and which one has 

accepted". Die gedelegeerde gesag stel die indiensopleier in staat om sy taak na be hare uit te 

voer met behulp van die indiensopleidingskomitee. Dit impliseer oak dat die indiensopleier aan 

sy hoof verantwoording moet doen vir die uitvoering van aile indiensopleidingstake onder sy 

gesag. Net so is die lede van die indiensopleidingskomitee daarvoor verantwoordelik om aan die 

indiensopleier verslag te lewer van hulle onderskeie taakopgawes. 'n Groot voordeel van 

delegering van take is volgens Chruden & Sherman, Jr. (1984:52), dat " ... management can draw 

more on the knowledge, skills and abilities of these employees for the benefit of the 

organization•. 'n Ander aspek wat uit delegering voortspruit, is volgens Stoner & Wankel 
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(1986:306): "The subordinate who now acts in place of the superior will acquire expert power to 
the extent that he or she developes the necessary skills to perform the task". 

3.4.4 Beheeruitoefening en evaluering 

Beheeruitoefening kan as 'n sambreelfunksie van personeelbestuur beskou word wat ten doel 

het om vas te stel of die handelinge van die indiensopleidingskomitee nog in ooreenstemming is 

met hul bepaalde doelstellings. Koontz & O'Donnell (1959:587) beskryf die beheer

uitoefeningsfunksie as " ... the measurement and correction of the performance of subordinates 

in order to make sure that the enterprise objectives and the plans to attain them are 

accomplished". 

lndiensopleiding gaan om mense (onderwysers en ander personeel) wat opgelei moet word om 

opvoedelinge (kinders in kindersorgskole) op te voed. Daarom is indiensopleiding nie 'n 

onpersoonlike gebeurlikheid wat beheer word nie, maar 'n besonder persoonlike gebeure. Die 

indiensopleier moet daarop bedag wees dat indien sy beheermaatreels daartoe sou lei dat die 

personeel ongelukkig is, dit die kwaliteit van die onderwys in 'n kindersorgskool nadelig· sal 

beinvloed en dat die doelstellinge van die skoal nie ,optimaal bereik sal word nie. Daarom skryf 

Chruden & Sherman (1984:51) dat beheer oak " ... motivating employees to improve their 

performance" is. 

Evaluering vorm op sigself 'n integrale deel van beheer. Evaluering kan of op 'n deurlopende of 

sporadiese basis geskied om die kwaliteit van die indiensopleidingsprogramme te kan bepaal. 

Die doeltreffendheid, gehalte, omvang en resultate wat met die uitvoering van programme bereik 

is, moet geevalueer word. Daarom moet 'n versigtige, deeglike, objektiewe ontleding van elke 

program na aanbieding deur die individu of groep gemaak word (vgl. Gorton, 1976:62). 

Nadat evaluering van elke personeelontwikkeling- en -opleidingsprogram gedoen is, moet die 

bevindinge so gou as moontlik openhartig deur die indiensopleidingskomitee bespreek word. 

Hierdie vertroulike, openhartige bespreking is nodig om die persoon wat die program aangebied 

het te help en selfverbetering aan te moedig. 
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3.4.5 Leidinggewing en leierskap 

"Leidinggewing kan gesien word as daardie bestuurstaak waardeur daar rigting aan die 
gemeenskaplike aktiwiteite van persone gegee word om te verseker dat die persone die 

verlangde take uitvoer ten einde die gestelde doel te bereik" (Vander Westhuizen, 1986:172). 

Leidinggewing is daardie werk wat die indiensopleier moet verrig Qm die personeel wat betrokke 

is in die personeelontwikkeling. en ·Opleidingsprogram, doeltreffend te laat optree. 

Robbins (1983:286) skryf: "Leadership is the ability to influence a group toward the achievement 

of goals". Dit veronderstel dat die indiensopleier diegene wat aan sy Ieiding toevertrou is, sal 

aanspoor om hulle werk te doen deur doelgerigte kommunikasie en motivering. 

Om doeltreffende leidinggewing te bewerkstellig, moet daar aan die volgende vereistes aandag 

gegee word: 

Daar moet 'n gesonde en objektiewe verhouding tussen die indiensopleier en die 

personeel wees. 

Die indiensopleier moet self gemotiveerd wees. 

Daar moet eerder op 'n personeellid se optrede as op sy persoon gekonsentreer word. 

Personeel moet kans kry om hul persoonlike behoeftes en ambisies te bevredig en te 

bereik. 

Daar moet gepoog word om persoonlike doelwitte met die van die skoal te versoen 

(vgl. Vander Westhuizen, 1986:172). 

Leierskap, wat in wese 'n besondere persoonseienskap is, word tereg deur verskeie auteurs nie 

as 'n bestuurstaak gesien nie. Tog is dit van belang om aandag aan leierskap te gee. 
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Enkele eienskappe wat 'n aanbeveling vir 'n suksesvolle Ieier kan wees, is volgens Plunkett 

(1979:182) dat die betrokke werknemer sy 

vermo~ns moet ken en na persoonlike verbeterings moet street, 

ondergeskiktes se behoeftes moet ken en moet poog om daarin te voorsien; 

ondergeskiktes voortdurend van inligting oor verandering in die instelling moet voorsien; 

pligte so moet vervul dat hy te aile tye 'n gunstige voorbeeld aan sy ondergeskiktes stel; 

ondergeskiktes se opleidingsbehoeftes moet ken en opleidingsprogramme daarvolgens 

moet opstel en uitvoer. 

Leiers word gewoonlik in vier verskillende groepe verdeel, naamlik outokratiese, demokratiese, 

burokratiese en die laissez-faire-leiers (vgl. Vander Westhuizen, 1986:181-183}. Wanneer daar 

tussen bogenoemde leierskapstyle onderskei word, moet in gedagte gehou word dat hoewel 

sekere kenmerke die een styl van die ander onderskei, 'n waterdigte skeiding nie in die praktyk 

moontlik is nie. In sy werkswyse mag 'n indiensopleier byvoorbeeld hoofsaaklik 'n bepaalde 

leierskapstyl volg, maar hy mag ook eienskappe van 'n ander styl tydens 'n spesifieke situasie 

openbaar. 

3.4.6 Motivering en moreel 

Motiewe word soms gedefinieer as behoeftes, nood, dryfvere of impulse in die individu wat 
bewustelik of onbewustelik gerig word op doelwitte (vgl. Mathis & Jackson, 1982:57). Volgens 

Timm (1984:84) behels dit " ... to provide reasons for action, towards some desired end". Die 

indiensopleier moet dus die nodige stimuli verskaf om die betrokke personeel in die verskillende 

indiensopleidingsprogramme volgens hulle vermo~ns te laat werk om die neergelegde doelwitte 

te bereik. 
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Dit blyk dat motivering uit twee komponente bestaan: "Motivation occurs through the interaction 
of intrinsic and extrinsic rewards with employee needs, as modified by the employee's 
expectations" {Megginson, et al., 1986:364). 

Dit dui eerstens op 'n intrinsieke komponent wat in die vorm van motiewe in die betrokke individu 

aanwesig is, byvoorbeeld veiligheid, beskerming, aanvaarding, selfrespek, ensovoorts. 

Tweedens dui dit op 'n eksterne komponent wat uit die omgewing op die interne komponent 
inwerk wat die individu daardeur tot gemotiveerde optrede aanspoor, byvoorbeeld erkenning, 
meriete bevordering, aansporing, en so meer. Vanuit bogenoemde kan die aanname gemaak 

word dat die indiensopleier wat effektiewe indiensopleiding nastreef, nie alleenlik 'n studie van 

die verskillende motiveringsteoriee moet maak nie, maar ook in staat moet wees om die 

motiveringstrategiee doeltreffend aan te wend. 

By moreel val die aksent op die entoesiasme en gesindheid waarmee die personeel saamwerk 

aan 'n gemeenskaplike doel. Morele bereidwilligheid manifesteer sigself in die verskillende grade 

van entoesiasme, asook die gesindheid van die indiensopleier. Riggs (1985:342) skryf 
bevestigend dat "High morale in a work setting is associated with a spirit of enthusiasm and 

cooperation, a bond of emity among groups of employees, and a tolerance to overlook minor 

difficulties". 

Vir die indiensopJeier het dit die implikasie dat sy leidinggewing sodanig moet wees dat daar 'n 

gesonde moreel onder die personeel sal heers. Een van die indiensopleier se take is om 'n 

aanvaarbare werkomgewing (met sy personeelontwikkeling- en -opleidingsprogramme) daar te 

stel. Dit kan bydra tot die bevrediging van die behoeftes en aspirasies van die personeel en hulle 

aanmoedig tot optimale taakverrigting in belang van die skoal. 

Die somtotaal van die moreel in die skoal en van elke individu in die groep vergestalt in 
onderlinge vertroue, lojaliteit werksgeluk, tevredenheid, trots op die skoal en op die spanpogings 
van die personeel, asook 'n gees van hartlike samewerking en respek vir mekaar se gesonde 
oordeel en individuele menings (vgl. De Witt 1979:205). Daarom, om 'n hoe moreel en 'n goeie 
esprit de corps te verseker, moet die indiensopleier die personeel se drang na skepping en 
prestasie probeer bevredig, deur te verseker dat elke personeellid hom ten valle aansluit by 'n 
groep in die indiensopleidingsaksie, om sodoende as deel van 'n eenheid te funksioneer. Die 
indiensopleier moet altyd die nodige erkenning gee. Halloran { 1981 :23) skryf in die verband: 
"Recognition in work gives a sense of pride, a feeling of personal fulfillment and an uplift in 
morale. Denying people their recognition causes them to become bored and frustrated". 
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3.4.7 Kommunikasie 

Oar die belangrikheid van kommunikasie binne skoolverband bestaan daar geen twyfel nie, 
aangesien geen organisasie kan bestaan sander kommunikasie nie. 

Hoewel kommunikasie in die skoollewe as vanselfsprekend aanvaar word en die onderwyser in 
der waarheid sy lewensbrood deur kommunikasie verdien, skryf Wood et al (1985:109) 

hieromtrent "School principals can improve communication practices in quality, channel use, 

and media". 

Die aanhaling impliseer dat kommunikasie nie alleenlik ondoeltreffend beoefen kan word nie, 

maar dat dit 'n baie noodsaaklike en soms 'n moeilike bestuurshandeling vir sommige individue 

is. 

Kommunikasie is, wat hierdie studie betref, 'n oorkoepelende woord vir aile vorms van 

gesprekskontak: verbale boodskappe, die gesproke en die geskrewe woord. Dit gaan hier oak 

om die nie·verbale handeling soos liggaamsbeweginge, houding, gebare, toon en selfs stilswye. 

Die belangrikheid van doeltreffende kommunikasie vir die indiensopleier word soos volg deur 

Van der Westhuizen (1986:192) gestel: 

"Doeltreffende kommunikasie is nodig om 

beplanning en veral doelstellings be~end te maak; 

doeltreffende delegering te verseker; 

doeltreffende koordinering van verskillende take te verseker; en 

onderlinge kontak tussen mense en take te bewerkstellig". 
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Enkele aspekte van kommunikasie wat vir die indiensopleier belangrik is, is volgens Marx 

(1986:190) die volgende: 

Die besef dat kommunikasie noodsaaklik is; 

die effektiewe gebruik van kommunikasiemedia; en 

die ontwikkeling van kommunikasievaardighede. 

Mathis & Jackson (1982:73) skryf dat doeltreffende kommunikasie 'n menslike gedragsproses is, 

wat motivering, leidinggewing en die groepeffektiwiteit grootliks belnvloed. Daarom meet die 

indiensopleier besonder geed kan kommunikeer ten einde aile personeel te kan bereik om 

sodoende aan hulle die regte voorskrifte te kan gee, versoeke tot hulle te rig, sake voor te hou en 

almal aan te moedig. 

3.4.8 Personeelbetrokkenheid en -samewerking 

Deelname van personeel aan die bepaling van personeelontwikkeling- en -opleidingsprogramme 

is aan te beveel, aangesien ontevredenheid met programme die werkprestasie van personeel 

belnvloed (vgl. paragraaf 4.4. 7). Ontevredenheid met personeelontwikkeling- en -opleidings

aktiwiteite kan tot 'n groot mate voorkom word deur die betrokke personeel deelname te gee in 

besluitneming oar die betrokke programme. Betrokkenheid by besluitneming oar personeel

ontwikkeling- en -opleidingsaktiwiteite maak personeel bewus van die tyd en energie verbonde 

aan die lewering van sodanige indiensopleidingsaktiwiteite (vgl. Ryan, 1987:144). 

Die personeelontwikkeling- en -opleidingsvergadering is 'n handige instrument om groter 
personeelbetrokkenheid, 'n eenheidstrewe en 'n effektiewe, gesamentlike formulering van die 

bree doelstellings van die indiensopleidingsaktiwiteite in die skool teweeg te bring. De Witt 

(1979:206) beaam die aanname, deur die volgende stelling oar die algemene 

personeelvergadering: •Dit skep 'n besondere geleentheid vir onderrigleiding, bespreking van 

professionele behoeftes van die personeel, uitpluis van opvoedkundige probleme - en as sulks 

dien dit ook 'n indiensopleidingsdoel". 
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Valle deelname aan die personeelontwikkeling- en -opleidingsvergadering, skep 'n unieke 
geleentheid vir koOrdinasie en kontrole. Aan die ander kant gaan dit oor die bree belange van 
die skoal en sy personeel wat bevorder word en kan hierdie besondere vergadering mettertyd 'n 
kragtige hulpmiddel word vir die skep van 'n gesonde samewerkingsklimaat onder die personeel 
(vgl. Van der Westhuizen, 1986:272). 

In die uitvoering van sy funksies het die indiensopleidingskomitee 'n belangrike taak, naamlik die 

antwerp van 'n effektiewe en doeltreffende indiensopleidingstelsel. Die indiensopleier moet 
daarom seker maak dat diegene wat betrek word in die ontwikkeling van 'n besondere program 

vir indiensopleiding, deeglik bewus is van die samewerking en opofferings wat van ~ul gevra 

gaan word. Hy moet die doelwitte wat vir die spesifieke program beoog word, asook die mate van 

gesag en beslissingsvryheid wat aan die groep of die komiteelede gedelegeer word, duidelik stel. 
Die samesprekings oor personeelontwikkeling en -opleidingsaktiwiteite wat die skoolhoof met die 
indiensopleier, die indiensopleidingskomitee en die res van die personeel voer, bevorder nie 

alleenlik 'n samehorigheids- en 'n medeverantwoordelikheidsgevoel nie, maar skep oak 'n 

klimaat onder die personeel wat heilsaam vir professionele groei en ontwikkeling is (vgl. Rebore, 

1982:169). 

Hierdie betrokkenheid van die skoolhoof, sy "saamwees" by bogenoemde aangeleenthede, skep 

by elke personeellid 'n besef dat hy 'n aanvaarde lid van 'n spesifieke groep is en dat sy bydrae 

in die groep erkenning geniet In die verband merk Castetter (1986:309) tereg op: "It is the unit 

head (e.g. the principal) who inducts personnel into the system, conducts follow-up interviews, 

determines their strengths and weaknesses, learns to understand their feelings and problems, 

conveys to them the need for and importance of development, sets development goals mutually 

agreed on, checks progress toward achievement of goals, serves as teacher and coach, and 

recognizes work well done". 

Nie alleenlik die skoolhoof nie, maar oak die indiensopleier en elke personeellid in enige 
samewerkingsverband, moet bewus wees van mekaar se besondere werksaamhede, ervarings, 

benaderingsmetodes, standpunte, bekwaamhede, en so meer. Sodoende raak die personeel 
bewus van mekaar en leer hulle om mekaar te ondersteun en te bemoedig in die 
vennootskaplike paging tot doeltreffende indiensopleiding (vgl. De Roche, 1987:43 & 85; Heck & 

Williams, 1984: 125-126). 
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3.4.9 lnterpersoonlike verhoudinge 

Die stigting van gesonde interpersoonlike verhoudinge tussen die aangewese indiensopleier en 
die onderskeie personeel is moondik een van die belangrikste take van die indiensopleier, 

aangesien daar in die indiensopleidingsproses 'n sonderfinge organisasiestruktuur geskep word 

om die aktiwiteite, wat lei tot die verwesenliking van die indiensopleidingsdoelwitte, uit te voer. 

Uit hoofde van sy amp en op grond van die unieke aard van 'n kindersorgskool se heterogene 

personeelsamestelling is die skoolhoof die rigtinggewende persoon by die stigting van goeie 

interpersoonlike verhoudinge. In hierdie verband skryf Heck & Williams (1984:21 ): " . ..if teachers 

are to assume the roles of researchers and program developers, they need an understanding, 

caring principal who supports them in their endeavours to experiment and bring about program 

changes that they feel are in the best interests of students". 

Daar bestaan enersyds interpersoonlike verhoudings tussen die skoolhoof en sy personeel en 

andersyds tussen die indiensopleier en die personeel. In die konstituering van interne 

verhoudinge, moet die skoolhoof pligte afgrens en take akkuraat omskryf. Dit is nodig vir die 
indiensopleier, asook vir elke personeellid, om duidelikheid te M oor hulle posisie in die 

hierargiese gesagstruktuur, van wie hul opdragte ontvang en aan wie hul verantwoording moet 

doen. Hieruit volg dat die indiensopleier aan elkeen wat in die indiensopleidingskomitee dien, 

take duidelik moet omskryf sod at daar geen moondikheid vir misverstande gelaat word 
nie (vgl. Van der Westhuizen, 1986:343-344). 

Om die harmonie onder die personeel te verseker, sal die indiensopleier naas die stigting van 

verhoudinge ook moet toesien dat die verhouding tussen die personeel van die 

indiensopleidingskomitee (vgl. paragraaf 4.4.6}, die topbestuur en die ander personeel nie 
versteur word nie. Wanverhoudinge kan byvoorbeeld ontstaan as gevolg van ontevredenheid 

oor beleid, prosedures, diensvoorwaardes, werkstoestande en ander verwante funksionele 

bedrywighede van die personeelfunksie (vgl. Castetter, 1986:vii-viii). 
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3.5 DIE PERSONEELFUNKSIE 

Marx (1986:8) verwys na die personeelfunksie as " ... al daardie aktiwiteite wat te doen het met 

die verkryging, benutting en behoud van voldoende en geskikte personeellede om die 
werksaamhede van die onderneming so effektief as moontlik te behartig". Andrews (1987:16) 

sien die personeelfunksie in die lig van die funksionele bedrywighede van die volgende vyf 

komponente, naamlik personeelvoorsiening, -benutting, -besoldiging, -opleiding en -ontwikkeling, 

en -behoud. 

Die sosiopedagogiese taak van die kindersorgskool is een van die hoofkomponente waarom aile 

aktiwiteite van die opvoedingsproses in die skole draai. Daarom is die kwaliteit van opvoeding 
gesetel in die kwaliteit van die personeel verbonde aan die skool. T ereg kan aangeneem word 

dat " ... every school administrator should be interested in improving the quality of the professional 

staff. Three important processes by which an administrator can take a major step toward the 

achievement of this goal are personnel recruitment, selection, and induction" (Gorton, 1983: 159). 

Ten einde die personeelontwikkeling- en -opleidingsfunksie te beskryf, is dit noodsaaklik om 

kortliks in die afdeling 'n oorsig te gee oor die funksionele bedrywighede van die volgende vier 

komponente, naamlik personeelvoorsiening, personeelinskakeling, personeelbenutting en 

personeelinstandhouding. 

Elkeen van die bogenoemde komponente word in hierdie studie soos volg benader: 

a. Personeelvoorsiening word moonUik gemaak deur die uitvoering van die prosesse van 

werkkragbeplanning, betrekkingbepaling en posomskrywing asook deur die tradisionele 

aktiwiteite van personeelwerwing, -keuring en -indiensneming. 

b. Personeelinskakeling word gesien as die funksionele bedrywighede wat ten· doel het om 

verskillende kategoriee van nuwe personeel so gou as moontlik met die minimum 

ontwrigting (vir sowel die personeellid as die skool) te laat in- en aanpas by die nuwe 

werksomgewing. 
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c. Personeelbenutting verwys na die verskillende geleenthede wat personeel kry om hul 
vermoens te benut tot voordeel van hulself en in belang van die skoal. 

d. Personeelinstandhouding verwys onder meer na die volgende aspekte: 

Personeeldienste, in besonder die opleidingsaspek . 

Personeelevaluering wat in belang van sowel die departement as die personeellid 
onderneem word. 

Gesamen~ike beraadslaging as instrument ter verbetering van die 

taakinhoudomgewing, -verbandomgewing en die eksterne omgewing (vgl. Gerber, Nel 

& VanDyk, 1987:97-105). 

3.5.1 Personeelvoorsiening 

Alhoewel die toewysing vir administratiewe, onderwys-, hulpdiens- en koshuispersoneel by 'n 
skoal op makrovlak volgens 'n. formule bereken word, moet die skoolhoof nogtans 

werkkragbeplanning doen. Dit is noodsaaklik want hoewel die personeelsterkte nie op kort 

kennisgewing verhoog of verlaag kan word nie, is dit tog moontiik dat dit kan verander as gevolg 

van vakatures. Daarom is dit ook nodig vir die skoolhoof om die aard en omvang van elke 

personeellid se werk at te baken deur middel van 'n werkontieding, werkbeskrywing en 'n 

werkspesifikasie waarna 'n posklassifikasie onderneem kan word {vgl. Andrews, 1987:70-90). 

Hierna kan die indiensnemingsproses met betrekking tot die vulling van 'n pos in werking gestel 
word, dit wil se die drie fases van personeelwerwing, keuring en aanstelling kan gedoen word. 

3.5.1.1 Werkkragbeplanning 

Werkkragbeplanning is 'n proses wat onderneem word om te verseker dat 'n skool voldoende, 

geskikte personeel werf. Dit beteken dat aile vakante betrekkings tydig gevul moet word met 

kandidate wat oor die vaardighede beskik om die betrokke werk so effektief te verrig dat dit tot 

die bereiking van die doelstellings van die skool sal bydra. 
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'n Skoolhoof behoort so te beplan dat daar altyd opgeleide personeel is wat diegene in 

bevorderingsposte kan opvolg. 

3.5.1.2 Betrekkingbepaling en posomskrywing 

'n Posomskrywing is die eindproduk van betrekkingbepaling wat bestaan uit werkonfleding, 

-beskrywing en -spesifikasie. 

In haar beskrywing van "betrekkingbepaling", verwys Andrews (1987:70-90) onder meer na 

werkonfleding, werkbeskrywing en werkspesifikasie. 

(a) Werkonfleding is die proses waardeur enersyds bepaal word wat die werk behels, dit wil 
se, die take, werksomstandighede, pligte en verantwoordelikhede betrokke by die 
bepaalde werk. Andersyds verwys werkonfleding na die ervaring, opleiding en 
vaardigheid wat van 'n spesifieke personeellid vereis kan word. 

(b) 'n Werkbeskrywing is 'n geskrewe verklaring van die werksaamhede wat die bekleer 
van 'n betrekking verrig, hoe dit verrig word en waarom dit so gedoen word. Die 
werkbeskrywing bestaan uit die werkbenaming, en 'n opsomming van die verskillende 
take en pligte verbonde aan die werk. 

(c) In 'n werkspesifikasie word die minimum kwalifikasievereistes gestel waaraan 'n 
kandidaat moet voldoen om 'n spesifieke betrekking te kan beklee. 

Bogenoemde begrippe moet in presiese omskrywings gestel word ten einde 'n kandidaat doel
treffend in 'n pas te plaas. 

'n Posomskrywing kan byvoorbeeld by indiensneming verhoed dat 'n onderwyser van 'n gewone 
skoal, alhoewel hy dieselfde opleiding as sy kollega van die kindersorgskool skoal het, swakker 
toegerus sal wees as gevolg van die omvattende eise en opgawes van die bepaalde betrekking 
in 'n kindersorgskool (vgl. Van Rooyen, 1984:107). Elke posomskrywing moet akkuraat op die 
realiteite van die betrokke pos afgespits wees om doeltreffend as indiensnemingsinstrument en 
as grondslag vir die bepaling van diensbedelings te funksioneer. 
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Posomskrywing vanuit 'n werkgeorienteerde benadering, kan nie alleenlik vir die indiensopleier in 
die skool nie, maar ook vir die personeellid self 'n metode wees om loopbaanreelings uit te spel 
ten opsigte van ontwikkellng en opleiding (vgl. Gerber et al., 1987:255- 258). 

In die indiensnemingsproses word betrekkingbepaling en posomskrywing as die hoekstene geag 

waarop voortgebou kan word in die personeelvoorsieningsproses van personeelwerwing, 

-keuring en -aanstelling. 

3.5.1.3 Personeelwerwing 

Werwing word deur Marx (1986:115) s6 omskryf: "Die proses waardeur so wyd en deeglik as 

moontiik gesoek word na kandidate wat moontlik geskik sal wees om in diens geneem te word, 

deur aile moontiike arbeidsbronne te raadpleeg en alles moontiik te doen om 'n bevredigende 

aantal aansoeke te krt. 

Personeelwerwing het dus ten doel om 'n poel van beskikbare potensiele kandidate daar te stel 
-· 

waaruit die skool die nodige werknemers kan keur ooreenkomstig die posvereistes van die skool. 

Dit is ook 'n noodsaaklike taak wat nie alleenlik op 'n beplande basis uitgevoer moet word ten 

einde aan die kindersorgskoolbehoeftes te kan voldoen nie, maar ook as 'n kontinue proses 

uitgevoer moet word. 

As werwing doeltreffend gedoen word, is dit 'n handige hulpmiddel omdat suksesvolle werwing 
die sleutel tot 'n effektiewe personeelkorps is (vgl. Van Rooyen, 1984:175). Werwing van die 

"regte" personeel is die eerste stap in 'n belegging tot die volvoering van die ortodidaktiese en 
sosiopedagogiese opvoedingsdoelstellings van 'n kindersorgskool. Dit is voor die hand liggend 

dat hierdie belegging, as dit reg gedoen is, besparing meebring aan regstreekse koste ten 
opsigte van opleiding, arbeidsomset werksafwesigheid, werksontevredenheid en so meer. As 

die werwingsprogram verkeerd aangepak word en die verkeerde personeel gewerf word, werk 
dit nadelig in op moreel, organisasieklimaat, dissipline en effektiwiteit (vgl. Castetter, 

1986: 183-219). 
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3.5.1.4 Personeelkeuring 

Andrews (1987:111) skryf dat " ... keuring verwys na die selektering van die mees geskikte 
kandidaat, gemeet aan voorafbepaalde kriteria, om in 'n spesifieke pos geplaas te word". 

Keuring is weliswaar 'n "metode" waardeur bepaal kan word watter applikante aan die vereistes 
vir 'n spesifieke pos voldoen en dit vorm dus die mees kritiese moment in die ketting van 

aktiwiteite wat ter sprake is by die vul van 'n pos. Robbins in Vander Westhuizen (1986:228) 

skryf dat daar slegs twee keuses in keuring is, naamlik aanvaarding of verwerping van 'n 

aansoek. In albei gevalle kan die keuse die korrekte wees, maar dit kan ook 'n verkeerde keuse 

wees. So kan 'n goeie aansoek, dit wil se een wat lei tot 'n suksesvolle aanstelling, weens 
ondoeltreffende keuring verwerp word. Op die wyse gaan goeie mensekrag vir die skoal verlore. 

Daarteenoor kan 'n swak aansoeker aangestel word wat lei tot al die negatiewe gevolge daaraan 

verbonde. 

Om dus 'n kandidaat doeltreffend in 'n pos te plaas, is dit nodig om oor 'n presiese omskrywing te 

beskik van die taak wat verrig moet word, en van die kennis en vaardighede waaroor elke 

personeellid moet beskik om hierdie take te kan uitvoer. Dit kom daarop neer dat die 

taakvereistes en die vaardighede en belangstellings van die· voornemende personeellid 

bymekaargebring moet word. Keuring speel daarom 'n baie belangrike rol in die beskikbaarstel

ling van personeel wat oor die nodige aanleg, vermoens, ondervinding, en so meer beskik ten 

einde te voldoen aan die vereistes wat die pos en die skoal stel. Dit verseker ook dat die regte 

personeelinsette verkry word (vgl. Gorton, 1983:164-174). 

3.5.1.5 Personeelaanstelling 

In elke onderwysdepartement geld bepaalde prosedures wat deur applikante nagekom moet 
word betreffend 'n aanstelling. Alhoewel die verskillende departemente se reelings in verband 
met aanstellings nie in aile opsigte eenvormig is nie, word daar gewoonlik aan liggame soos die 

Onderwyskeurraad of die Raad van Bestuur van die kindersorgskool geleentheid gegee om 

aanbevelings te maak. Daarna plaas die departement die suksesvolle applikant in die bepaalde 

pos (in 'n permanente of tydelike hoedanigheid) in ooreenstemming met sy vermoens, 

kwalifikasies, vaardighede en ervaring. 
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Ongeag of die aanstelling permanent of tydelik is, behoort die aanstellingsbrief wat die 
suksesvolle applikant ontvang, aile nodige diensvoorwaardes te verskaf sodat hy finaal kan 
besluit of hy die aanstelling aanvaar of nie. Eers nadat die aanstellingsbrief aanvaar is, word die 
aanstelling formeel van krag. 

3.5.2 Personeelinskakeling 

Die ideaal is dat die nuwe personeellid onmiddellik deel van die skoal moet word, hom moet 

assosieer met die doelwitte van die skoal en 'n positiewe gesindheid en houding teenoor sy pos 
sal openbaar. Slegs dan kan hy sy taak op 'n positiewe wyse aanpak. Dit is hier waar 'n 

doeltreffende inskakelingsprogram 'n baie belangrike bydrae kan lewer. Castetter (1986:260) 

skryf in die verband heel insiggewend: • A school system can recruit, select, assign, reassign, 

and transfer personnel, but until these individuals become adjusted to work to be performed, the 

environment in which it is performed, and colleagues with whom it is performed, they cannot be 

expected to give their best effort to attaining goals of the institution•. 

Die inskakelingsprogram moet so antwerp wees dat dit in die behoeftes van die skoal sowel as 

. van die nuwe personeellid sal voorsien. Die persoonlikheid, kennis en ervaring van 'n nuwe 

personeellid self, asook die pos wat hy beklee, sal uiteraard bepaal hoe gesofistikeerd die 

inskakelingsprogram sal wees. 'n Beginneronderwyser sal byvoorbeeld 'n meer gedetailleerde 

inskakelingsprogram moet volg as die onderwyser met ervaring in die gewone onderwys of selfs 

die onderwyser met verroeste ervaring. 

Dieselfde geld vir sowel 'n ervare koshuismoeder sander kennis van kindersorgopvoeding, as vir 

die pas aangestelde koshuismoeder wat geen ervaring van watter aard ook al in 

koshuisopvoeding het nie. 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat nuwe personeel nie homogeen in hulle behoeftes is nie, met 
die gevolg dat eiesoortige inskakelingsprogramme geregverdig is vir die verskillende kategoriee 

van nuwe personeel. 

Die inskakelingsproses is ook 'n geleentheid vir die skoolhoof en spesifiek die indiensopleier om 

die grondslag te le vir 'n werksomgewing wat gekenmerk word deur eerisgesindheid. Sodoende 
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word 'n bydrae gelewer tot die opbou en handhawing van 'n gesonde personeelgees. Oit kan 
oak dien as die instrument waardeur 'n nuutaangestelde personeellid later in sy beroep nie 
alleenlik sukses behaal nie, maar oak ware werksgeluk ondervind. Castetter (1986:287) skryf 
dat die inskakelingsprogram belangrik is omdat : "Use of this process indicates recognition of 

and an attempt to do something about the fact that human maladjustment is expensive, 
detrimental to the satisfaction of individual and organizational expectations, and harmful to the 

socializing and personalizing processes that takes place between the individual and the system". 

3.5.3 Personeelbenutting 

Volgens Vroom (1966:143) " ... word die selfaktualiseringsbehoefte wat deur Maslo geidentifiseer 

is, verteenwoordig deur die geleentheid wat mense kry om hul vermoens te be nut". Daarom 

moet personeelbenutting sodanig beplan word dat elke personeellid se dienste so produktief en 

gunstig moontiik aangewend word. Die personeel moet die bevrediging van 'n valle dagtaak kan 

vind in die pligte wat aan hulle toegewys word. 

Volgens Gerber et al. (1987:101) kan daar met personeelbenutting 'n onderskeid getref word 

tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe benutting. Kwalitatiewe benutting verwys na die gebruik 

van 'n personeellid se moontiikhede soos kwalifikasies, ervaring en vaardighede, terwyl 

kwantitatiewe benutting verwys na die hoeveelheid tyd wat 'n personeellid per dag werklik werk. 

Om bogenoemde te illustreer, moet elke personeellid se taak, indien moontiik, so gekonstrueer 
word dat dit 'n logies-samehangende geheel sal vorm. Hoe meer homogeen die probleme in 'n 

spesifieke werkterrein, hoe grater is die moontiikheid dat die posbekleer dit nie alleenlik met 

sukses sal kan hanteer nie, maar dat daar ook 'n gesonde balans tussen die kwalitatiewe en 
kwantitatiewe benuttingskriteria gehandhaaf sal word. 

In albei gevalle kan 'n verdere onderskeid getref word tussen oor- en onderbenutting. In die 

verband moet die volgende vraagstukke aangespreek word ten einde oak wat hierdie element 
betref, optimale werknemersfunksionering te verseker: 

Word elke personeellid daagliks voltyds benut? 
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Is die personeellid se werk van so 'n omvang dat hy kan doen wat aan hom opgedra is? 

Word die personeel ooreenkomstig hul vermoens, kwalifikasies, ondervinding en opleiding 

benut? 

Hieruit kan die gevolgtrekking gemaak word dat die indiensopleier, die 

personeelbenuttingsfunksie voortdurend moet ondersoek en evalueer om te verseker dat daar in 

die behoeftes van elke personeellid voorsien kan word. Dit het ook ten doel om aan elke 

personeellid die valle geleentheid te bied tot die ontplooiing van inisiatief en konstruktiewe 

aanwending van vermoens en kundighede (vgl. De Roche, 1987:x-xii). 

3.5.4 Personeelinstandhouding 

Personeelinstandhouding is net soos indiensneming een van die verantwoordelikhede van die 

betrokke onderwysowerheid. Dit gaan oor die antwerp van gepaste maatreels vir be~oldiging, 

die toepassing van diensvoorwaardes, vorderingsgeleenthede, erkenning vir goeie en getroue 

diens, toesighouding, evaluering, rekordhouding, dissiplinering en diensbeeindiging. 

Personeelinstandhouding hou ook verband met die taakinhoud- en taakverbandomgewing van 

elke personeellid in die skoal, asook die eksterne omgewing. Die volgende twee take, evaluering 

en taakinhoud- en taakverbandgewing, gaan vervolgens kortliks bespreek word. 

3.5.4.1 Personeelevaluering 

Personeelevaluering word deur Strauss & Sayles (1980:508) beskryf as " ... a coaching device to 

help men on all levels of management to improve their performance". Dit is dus 'n 

personeelfunksie wat in belang van sowel die betrokke onderwysdepartement as die personeel 

van 'n skoal self, onderneem moet word. 

In die lig van die groat bedrae wat die betrokke onderwydepartemente bestee ten opsigte van 

spesiale verlof vir studiedoeleindes en vir eksamen en soms aan personeelopleiding en -ont-
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wikkeling, is dit verstaanbaar dat die departement graag wil weet of sodanige besteding 

ekonomies geregverdig kan word. Daarbenewens wil die indiensopleiers ook graag weet of hul 
pogings suksesvol was en of enige verbeterings aangebring behoort te word. Gereelde 
evaluering van indiensopleiding is noodsaaklik. 

Ten einde die sukses van indiensopleiding korrek te meet rnoet vasgestel word of die doelwitte 

wat aanvanklik vir 'n indiensopleidingprogram vasgestel is, werklik bereik is. Normaalweg wentel 

hierdie doelwitte om veranderde optrede; dit wil se, deur middel van indiensopleiding word 

gepoog om die optrede van personeellede so te verander dat hulle prestasies sal verbeter en die 

skoal in staat gestel sal word om sy algemene, onmiddellike en uiteindelike doelwitte beter te 
bereik. Blackman skryf: " ... we must foster within the community images of the teacher as a 

professional person who is constantiy searching for more appropriate and effective ways to teach 

a person for whom professional development is not a luxury but a necessity" (Holly & Mcloughlin, 

1989:7). 'n Gesindheid van voortdurende groei moet by personeellede gevestig word sodat elke 

personeellid homself sal sien as voortbouend op sy onderwysdoeltreffendheid en nooit as 
kitsklaar en finaal afgerond nie. 

Evaluering is 'n voortdurende proses wat slegs doeltreffend kan wees as dit gebaseer is op 

duidelik gespesifiseerde doelwitte wat vooraf bepaal is en gekwalifiseer sowel as gekwantifiseer 

is. Ofskoon daar verskeie maniere is waarop die betroubaarheid en geldigheid van evaluering 

getoets kan word, is almal nie van ewe veel nut nie. Die g~volge van swak evaluering is dat die 

personeel indiensopleiding as 'n gier beskou omdat dit lyk of dit 'n vermorsing van tyd en energie 
is (vgl. Joyce & Showers, 1988: 111-127). 

Van der Westhuizen (1986:246-257) onderskei die begrip evalueringsgerigtheid as 'n 

noodsaaklike deel van die bree konsep van evaluering. Dit het 'n duidelike verband met die 

primere doel van personeelevaluering, naamlik die verbetering van werkprestasie. 

Evaluering is gerig op die prestasie van die individu wat die indiensopleiding meegemaak het 

Daarom word evaluering geskoei op 

die vergelykbare prestasies van die normgroep; of 
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deur die prestasies van die individue te vergelyk met 'n kriterium ('n standaard) en nie 

met die normgroep nie; of 

die vorige prestasie van dieselfde individue wat 'n vergelykingsgrondslag vorm vir latere 

vergelykbare prestasies. 

Personeelontwikkeling- en ·-opleidingsprogramme behoort volgens Hewton (1988: 138-139) nie 

onderneem te word nie, tensy daar tussen deelnemers en die persone verantwoordelik vir 
indiensopleiding op geskikte evalueringsmaatstawwe ooreengekom is en die maatstawwe in die 

onderskeie programme ingebou is. In die lig hiervan meld Glickman (1985:298) tereg: "For 

in-service education to be meaningful to teachers and to transfer into instructional improvement, 

it must be geared to the stages of teachers' concern and thoughts". 

3.5.4.2 Gesamentlike beraadslaging ter verbetering van (a) die taakinhoudomgewing, (b) 

die taakverbandomgewing en (c) die eksterne omgewing. 

Die belangrikheid van gesamen~ike beraadslaging tussen die skoolhoof, die 

indiensopleidingskomitee, en die personeel kan nie onderskat word nie en het 'n groot invloed op 
die prestasies van personeellede, veral ten opsigte van die gehalte werk wat hulle sallewer (vgl. 

Glickman, 1985:4-5). 

Die afleiding kan gemaak word dat die prestasies van 'n personeellid hoofsaaklik bepaal word 

deur sy vermo~ om te werk en sy bereidwilligheid om te wil werk. Anders gestel: die vermo~ van 

'n personeellid om te kan werk word groo~iks bepaal deur sy taakinhoudomgewing, 
taakverbandomgewing en sy eksterne omgewing. 

(a) Die taakinhoudomgewing 

Gerber et al. (1987:99) verwys na die taakinhoudomgewing as" ... die psigiese werksomgewing, 

as dit wat verband hou met die sielkundige bevrediging wat 'n personeellid ervaar deur die werk 

te doen waarvoor hy aansoek gedoen het en in diens geneem is". 
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Dit blyk dus voor om werksbevrediging by 'n personeellid te verkry, daar eerstens deur 

gesamenHike beraadslaging besin moet word oar die aard van sy bepaalde pas. 

Tweedens is daar die vraagstukke wat 'n personeellid se taakgedrag rig ooreenkomstig die 

doelwitte van die skoal. 

Derdens moet die personeel die geleentheid gegun word om hulle vermoens, kwalifikasies, 

ondervinding en opleiding ten voile te benut 

Vierdens word die begrip "taakinhoudstatus" belangrik geag, waarmee bedoel word die 

relatiewe statuswaarde wat die skoal as organisasie en die personeel aan 'n pas heg. 

Teen hierdie agtergrond en op grand van die mens se unieke persoonlikheid, behoeftes en 

verwagtinge, skryf Glickman (1985:379): " ... view teachers as growing adults who will become 

more professional and successful as they are provided with a work environment that demands 

choice, autonomy, dialogue, and reflection". 

(b) Die taakverbandomgewing 

Die taakverbandomgewing verwys na die interpersoonlike werkbevrediging sowel as die 

intragroepwerkbevrediging wat individuele personeellede op grand van hul lidmaatskap van die 

skoal ervaar en die interpersoonlike werkbevrediging wat 'n personeellid put uit die aard van die 

interaksie wat hy met gelykes, meerderes, ondergeskiktes en leerlinge in sy taakuitvoering 

ervaar (vgl. Gerber, et al., 1987:102). 

Op grand van bogenoemde kan gese word, dat hoewel elke leerkrag in sy klaskamer onafhanklik 

werk, sy optrede onteenseglik die werksgeluk van 'n mede-personeellid beinvloed. Daarom is 

elkeen 'n mede-bepalende faktor van die geluk of ongelukkigheid van 'n ander personeellid. 

Werksgeluk word immers in 'n skoal ingedra deur elkeen wat daar werk en omdat 'n ongelukkige 

mens eenvoudig nie sy bes kan doen nie, is 'n personeellid by implikasie een van die faktore wat 

tot die sukses en doeltreffendheid van 'n ander personeellid bydra. So gesien, beinvloed 

versteurde personeelverhoudinge uiteindelik die gehalte en doeltreffendheid van 'n hele skoal se 

opvoedingsprogram.en uiteindelik is die leerlinge onvermydelik die lydende party. 

48 



Uit die voorgaande en wanneer ons kyk na die noue verband wat daar in die praktyk bestaan 
tussen goeie kollegiale verhoudinge, 'n leerkrag se werksgeluk en sy sukses as opvoeder, kan 
daar met reg, soos deur De Witt (1979:186} gestel, gevra word: "Mag ons Ianger hierdie 
belangrike aspek oor die verhoudingsproblematiek met 'n paar terloopse opmerkings afmaak?" 

(c) Die eksterne omgewing 

Met eksterne omgewing word verwys na invloede van buite die skoal wat die personeel 

beinvloed. 

Die taak van die onderwysleier vanaf die laagste tot die hoogste sport in die bestuurshierargie 

van 'n kindersorgskool is besonder omvattend en veeleisend. Een van die belangrikste redes vir 

die moeilike taak van die hedendaagse skoal is dat die eksterne omgewing waarin die 
kindersorgskool funksioneer ingrypend verander het en dat dit at hoe moeiliker vir die skoal 

geword het om suksesvol daarin te funksioneer. 

Faktore soos die volgende is moonHik vir die verandering in die eksterne skoolomgewing 

verantwoordelik, naamlik die bevolkingsontploffing, verstedeliking, die sosiopedagogiese 

probleemvelde, die eietydse jeugproblematiek, die dwelmprobleem, die problematiek random 

vroee skoolverlating en jeugmisdaad. 

Dit is dus duidelik dat die personeel in 'n kindersorgskool in 'n nag grater mate 'n positief-kritiese 
houding en 'n evaluerende ingesteldheid moet openbaar teenoor hul praktyke. lndien die 
kindersorgskole uit 'n opvoedkundige oogpunt nie irrelevant · · wit word nie maar steeds 'n 
beduidende bydrae wil maak tot die opvoeding van die leerlinge onder hut sorg geplaas, moet hul 
personeel op selfontwikkeling ingestel bly. 

3.6 SAMEVAlTING 

In hierdie hoofstuk is gepoog om die verband tussen onderwysbestuur-, die 

personeelbestuurstake en die personeelfunksie in 'n personeelontwikkeling- en -opleidings

perspektief te plaas. 
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Afgesien van die tersaaklike aspekte vervat in die hoofstuk, was dit noodsaaklik dat die 

personeel as werknemers uitgelig word as unieke mense wat, net soos hul werkgewers, sekere 

verwagtinge het wat bevredig moet word. Hieruit volg da{ die insette waarmee die personeellid 
die skoal betree, deeglik deur die indiensopleier benut moet word, ten einde optimale 
personeelfunksionering te verkry. 
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HOOFSTUK4 

PERSONEELONlWIKKELING EN INDIENSOPLEIDING 

4.1 IN LEIDING 

In die vorige hoofstuk is die vernaamste bestuurstake en bestuursareas van die. persoon 

verantwoordelik vir personeelontwikkeling en -opleiding uitgelig en beskryf. Daardeur is nie 

alleenlik die begrip onderwysbestuur toegelig nie, maar is die noodsaaklikheid van bestuur met 

betrekking tot personeelontwikkeling en -opleiding beklemtoon. 

Die bestuur en administrasie van die skool is die verantwoordelikheid van die skoolhoof 

bygestaan deur adjunk- en departementshoofde, vakhoofde en administratiewe personeel. Daar 

is ook die spesialisgroepe wat interne ondersteuningsdienste lewer, byvoorbeeld biblioteek- en 

voorligtingsonderwysers, koshuisvaders, koshuismoeders, interne sielkundiges, 

skoolmaatskaplike werkers, skoolverpleegkundiges en remedierende onderwysers. Benewens 

die bestuursrol wat elkeen in sy taakvolvoering vervul, is dit nodig dat elkeen 'n korrekte 

ingesteldheid moet openbaar ten opsigte van personeelontwikkeling en -opleiding. 

Bassett in Simpkins & Miller (1972:94) verklaar: "The re-education of practitioners is 

undoubtedly the most strategic influence towards change". Bassett het ook raak opgemerk dat 

die onvermoe aan die kant van onderwysers en hoofde om 'n nuwe idee te aanvaar, aan drie 

omstandighede toegeskryf kan word: ontoereikende indiensopleiding, of 'n gebrek aan die nodige 

bronne, of die teenwoordigheid van ongunstige omstandighede. Die aanvaarding van 'n nuwe 

werkwyse vereis gewoonlik dat die gevestigde een vervang word en dit kan tot weerstand lei, 

veral as dit impliseer dat ··n bekende en beproefde handelswyse verruil moet word vir 'n 

· onbekende een wat met heropleiding gepaard gaan. 

Volgehoue indiensopleiding is 'n opgawe van die skoolhoof sodat elke personeellid se behoeftes, 

vermoens en doelwitte by die huidige of toekomstige behoeftes van die skoal sal in pas. Dit bied 

nie aileen aan die personeellid die geleentheid om te vorder nie, maar ook om die gehalte van 

elkeen se werklewe te verhoog. 
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4.2 DIE VERSKIL TUSSEN PERSONEELON1WIKKELING EN PERSONEELOPLEIDING 

Personeelontwikkeling en personeelopleiding is twee begrippe wat dikwels in die algemene 

spreektaal as sinoniem gebruik word. Tog is die begrippe in werklikheid twee benamings vir 

twee verskillende aktiwiteite waarvan albei se doelwitte deur indiensopleiding bereik word. 

4.2.1 Personeelontwikkeling 

Duke (1987:126) skryf: "Staff development refers to efforts to assist groups of teachers to better 

meet the organizational needs of their schools and school systems". Die afleiding kan gemaak 

word dat personeelontwikkeling meer toegespits is op die verbetering van die vermoe van die 

personeel oar die algemeen om in te pas en te vorder binne 'n skoal se bepaalde 

bestuursprogram. 

Personeelontwikkeling kan beskryf word as 'n opbouende en leersame proses wat 

vooruitberaamd en aaneenlopend moet plaasvind. Die fokus van personeelontwikkeling val op 

die professionele ontwikkeling van al die personeel in die skoal, en dus oak op die individue as 

lede van die groep om hulle beter te bekwaam om aan die behoeftes van die skoal en leerlinge te 

voldoen (vgl. Bergland & Rice, 1984:9). 

'n Ander siening wat gehuldig word, is dat personeelontwikkeling die identifisering en 

ontwikkeling van talentvolle personeel ten doel het wat oar bestuurspotensiaal beskik. 

Personeelontwikkeling moet dus meer toegespits wees op persoonsontwikkeling en die 

ontginning van bestuurspotensiaal. Meer klem moet op die langtermynontwikkeling van 'n 
personeellid val as op die kennis en vaardighede wat hy nodig het vir sy onmiddellike 

taakvervulling . 

Personeelontwikkeling dui inderdaad op 'n behoefte van 'n personeellid om in sy bepaalde 

werksituasie te groei en te ontwikkel. Die waarde van personeelontwikkeling moet deur 

personeellede erken word, sodat elkeen die verantwoordelikheid van professionele ontwikkeling 

as 'n eie gebeure kan nakom. In die verband skryf Doll (1983:195): "We must remember that 

staff development is, after all, an individual matter". 
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Die gevolgtrekking kan gemaak word dat personeelontwikkeling die resultaat van onderrig en 

opleiding is. Die doel is om 'n geleentheid tot beroepsatisfaksie te bied aan personeellede en 

hulle voor te berei om in die poste-hierargie van die besondere skoolsisteem vordering te maak. 

4.2.2 Personeelopleiding 

Volgens Andrews (1987:140) verwys opleiding hier na die uitbreiding van kennis, met die 

spesifieke doel om 'n gegewe betrekking te kan beklee en die werk verbonde aan die betrekking 

effektief te kan verrig. Die opleiding is dus gemik op die praktiese toepassing van kennis, asook 

die ontwikkeling van spesifieke gedragspatrone, gesindhede en motiewe met die oog op 

doelverwesenliking. Dit is volgens Duke (1987:126): • ... efforts to assist individual teachers to 
become better teachers, taking account of their idiosyncratic needs, talents, deficiencies, 

assignments, and aspirations•. 

lndiensopleiding is dus 'n doelbewuste poging om spesifieke vaardighede en kennis oor te dra 

met 'n spesifieke doel voor oe. lndiensopleiding behoort daartoe te lei dat 'n personeellid 'n 

spesifieke taak direk of kort na die opleiding doeltreffend kan uitvoer. Dit moet daartoe lei dat die 

personeel se belangstelling geprikkel word tot meer doeltreffende taakverrigting. Die personeel 
se bereidwilligheid moet verkry word en heelwat bemoediging is nodig om hierdie oogmerk te 

verwesenlik {vgl. Doll, 1983:31 }. 

Die tyd dat 'n onderwyser eenmalig ten volle vir die volle duur van sy beroepslewe opgelei is 

deur 'n inisiele opleidingskursus te volg, is in die onderwys vir goed verby. In die praktyk beteken 

dit dat kontinue opleiding moet plaasvind en dat dit as 'n noodsaaklike gebeure beskou moet 

word. Nie alleenlik is dit 'n kenmerk van 'n lewenskragtige beroep dat sulke opleiding plaasvind 
nie, maar dit dien ook as 'n belangrike stimulus om die personeel op die hoogte te bring en te hou 

van veranderinge op vak- en onderwysgebied. 

4.2.3 Samevatting 

In samehang met bogenoemde vat Sergiovanni & Starratt {1979:290) dit soos volg saam: wstaff 

development is not something the school does to the 'staff but something the 'staff' does for him

or herself. While staff development is basically growth orientated, in-service education typically 
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assumes a deficiency in the 'staff' and presupposes a set of appropriate ideas, skills, and 
methods which need developing~~. 

Personeelontwikkeling fokus dus op 'n behoefte by 'n personeellid om professioneel en 

persoonlik te groei ten opsigte van onder andere selfbeeld, professionele verpligtinge, 

selfvertroue en so meer. Hierteenoor verwys personeelopleiding na effektiewe metodes en 

tegnieke wat aangewend behoort te word sodat 'n personeellid beter toegerus sal wees vir sy 
taak. 

Alhoewel die eiesoortigheid van personeelopleiding en personeelontwikkeling tot dusver 

beklemtoon is, is dit so dat die doelstellings van hierdie twee aktiwiteite deur indiensopleiding 

nagestreef word. Aangesien dit ook 'n oogmerk van hierdie studie is om 'n struktuur, gegrond op 

skoolgefundeerde indiensopleiding vir personeelontwikkeling in personeelopleiding te ontwikkel, 
sal die begrippe "indiensopleidingll en "indiensopleidingskomiteell en "indiensopleier" gebruik 

word om handelinge/strukture/persone aan te dui wat die doelstellings van beide komponente 
dien. 

lndiensopleidingskursusse bied aan die onderwysers die geleentheid om vakkennis, vaardigheid 

en professionele bevoegdhede te verbeter. Die formele tipe indiensopleiding vind plaas by wyse 

van orienteringskursusse, streekkursusse en ander kursusse waar die Ieiding geneem word deur 
dosente van onderwyskolleges, superintendente en adjunk- superintendente van onderwys en 
ervare onderwysers(esse). 

Volledigheidshalwe moet ook die informele indiensopleiding genoem word. Hieronder word 

verstaan selfverryking deur selfstaodige navorsing, studie en intensiewe leeswerk op 'n 

belangstellingsgebied waardeur 'n onderwyser spesialiteitskennis opdoen. 

Vir beide vorme van bogenoemde indiensopleiding word geen amptelike diploma of studie
erkenning verwerf nie en daar is ook geen direkte finansiele voordeel aan verbonde nie. Dit is 

egter waardevolle geleenthede wat die onderwyser kan benut om op 'n formele of informele wyse 

homself beter vir sy besondere taak toe te rus. Daarom skryf Brian Cane in Morant (1981 :2) dat 

die vorme van indiensopleiding gesien moet word as 11 
••• all those courses and activities in which 

a serving teacher may participate for the purpose of extending his professional knowledge, 

interest or skill". 
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4.3 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN PERSONEELONTWIKKELING EN ·OPLEIDING MET 

DIE KLEM OP SKOOLGEFUNDEERDE INDIENSOPLEIDING 

Die indiensopleidingskomponent behoort veel groter klem en aandag as tans te geniet ten einde 

vak-, onderrig· en onderwysparaatheid in die totale onderwyserskorps van kindersorgskole te 
verseker. lndiensopleiding (wat nie tot verdere kwalifikasies aanleiding gee nie) is in die oe van 

die onderwyser tot 'n minderwaardige komponent van voortgesette opleiding gedegradeer, 
moontlik omdat die verwerwing van hoer onderwyskwalifikasies deur verdere opleiding tasbare 
voordele soos 'n hoer safaris inhou. Dit is moontlik dat 'n onderwyser na die voltooiing van sy 

. her- of verdere opleiding weer in die gevaar staan om stagnant te raak. Voortdurende 

indiensopleiding help om hom paraat te hou en sodoende ten voile uitdrukking te gee aan sy doel 

en strewe ten opsigte van die versorging van die kind in totaliteit (vgl. Grayling, 1984:19-27). 

Daar moet plek ingeruim word vir 'n verskeidenheid gestruktureerde geleenthede tot 

professionele groei en ontwikkeling binne 'n kindersorgskoolorganisasie om aan die dinamiese 
aard van residensiele skoolopvoeding in die volste sin van die woord te voldoen. 

Skoolgefundeerde indiensopleidingsaksies moet as 'n deel van 'n skoolhoof se bestuurstaak 

beskou word sodat die nodige kennis en vaardighede aan elke personeellid gebied kan word om 

sy opvoedkundige doelstelling op sy spesifieke terrein (administratief, skolasties, ter~peuties of in 

koshuisverband) te bereik. Wood et al. (1985:173) stel dit so: wlnstructional improvement is the 

primary purpose of the secondary school principalw. Die skoolhoof moet toesien dat daar nie 

alleenlik skoolgerigte indiensopleidingsprogramme bygewoon word nie, maar oak dat 

skoolgefundeerde indiensopleidingsprogramme ontwikkel moet word om moontlike leemtes in die 

personeel se werksituasie te verbeter. 

Daar kan moontlik geredeneer word dat indiensopleiding wei deur buitestaanders gehanteer kan 

word, maar die probleem wat dan duidelik na vore tree, is dat die buitestaander nie die 
besondere skool se omstandighede of opset ken nie. Die indiensopleiding sal nie noodwendig 
by die personeel se behoeftes aansluit nie. Dit is hieruit duidelik dat at die inisiatief in die 
verband nie net van die kant van die verskillende onderwysdepartemente moet kom nie. Die 

skoolhoofde, adjunk-, departements- en vakhoofde het 'n ewe groat verantwoordelikheid teenoor 

hulle kollegas in die verband. Meer nag, elke personeellid moet daarop ingestel wees om 

vernuwing en professionele groei nie 'n een-persoonprojek te maak nie, maar om dit oak 

spontaan met kollegas te deel (vgl. Oldroyd, 1985:11-14). 
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Alhoewel Sergiovanni & Starratt {1979:290) bevind het dat baie personeel nie so geesdriftig oar 

indiensopleiding is nie, is dit wei waar dat "Staff development in education has come of age. Its 
importance is undisputed". 

4.4 ENKELE VOORWAARDES VIR DOEL TREFFENDE SKOOLGEFUNDEERDE 
INDIENSOPLEIDING 

Hoewel die voortreflike aanbieding van skoolgefundeerde indiensopleidingsprogramme soms 'n 

swakheid op 'n sekere terrein kan remedieer, gebeur dit dikwels dat een besondere 

indiensopleidingsprogram, wat swak aangebied word, al die ander goeie indiens

opleidingshandelinge vrugteloos kan maak. 

Dit is nodig dat sekere vooJWaardes gestel moet word vir doeltreffende optrede met die 

indiensopleidingspoging om dit suksesvol te laat verloop. Die skepping van 'n gesonde 

indiensopleidingsatrnosfeer berus nie slegs op die doeltreffende reeling van die interne 

kindersorgskoolorganisasie nie, maar is hoofsaaklik die uitdrukking van die belangstelling wat 

sowel die bestuur as die personeel van die skoal in indiensopleiding het Die standaard van 

indiensopleding word bepaal deur die kennis en vaardighede wat die persone in beheer van 

indiensopleiding het 

4.4.1 Die gesindheid en ingesteldheid van die hoof en sy beheerpersoneel 

Die hoof en sy beheerpersoneel behoort hulle te verbind tot skoolgefundeerde indiensopleiding. 
Terselfdertyd moet hulle die beplanning, ontwikkeling, implementering en evaluasie van die totale 

skoolgefundeerde indiensopleidingsaktiwiteite met omsigtigheid saam met die personeel beplan. 

'n Belangrike vereiste wat gestel kan word, is dat die indiensopleidingshandelinge in die regte 

gees en atrnosfeer moet geskied. Alma! wat daaraan deelneem, moet die korrekte gesindheid 

openbaar. lndien nodig, moet die hoof toesien dat die beheerpersoneel dienooreenkomstig 

georienteer word. Dit vereis dikwels taktvolle optrede omdat sommige van die beheerpersoneel 

nie altyd bereid is om hul kennis en ervaring met ander te deel nie, dikwels omdat hulle bedreig 

voel deur jonger personeellede wat beter as hulle gekwalifiseerd is en makliker by tegnologiese 
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veranderinge en ander ontwikkelings kan aanpas. Oldroyd et al. (1985:17) stel dit soos volg: 
" ... a leader who can admit shortcomings and encourage a feeling that 'we are all in this together' 
is more likely to develop the necessary climate of trust than one who blames failed initiatives on 

the lack of interest or cynicism of the participants". 

4.4.2 Betrokkenheid van die personeel 

Personeellede is die boustene van 'n suksesvolle indiensopleidingsprogram. Die stelling verg 

nouliks debattering. Die interne organisasie en aanbieding van effektiewe indiensopleiding berus 

nie slegs by 'n persoon wat die kindersorgskoolorganisasie, -personeel en die -kind wesentlik 

ken nie, maar hang ook at van die totale personeel se samewerking, opoffering en 
ondersteuning. Die aanvaarding van eienaarskap van indiensopleidingsprojekte deur al die 

betrokkenes, is 'n moontlikheidsvoorwaarde vir die suksesvolle afhandeling daarvan. Sander 

die personeel se samewerking kan die persoon verantwoordelik vir indiensopleiding nie 

uitdrukking gee aan sy doel en strewe in die uitvoering van die indiensopleidingtaakopgawe nie 

(vgl. Hughes et al., 1984:250). 

Die standpunt dat indiensopleiding alleenlik tot sy reg sal kom indien elkeen 'n buigsame en 
dinamiese openheid toon teenoor die indiensopleidingsaktiwiteite, word deur Oldroyd et at. 

(1985:14) bevestig: " .. .it depends on the efforts of those involved plus a large amount of goodwill, 

tolerance and not a little luck!" 

Die suksesvolheid van enige indiensopleidingshandeling sal inderdaad kulmineer in die 

skoolhoof se voortdurende bewustheid dat aile indiensopleidingstake met volgehoue en 

toegewyde samewerking van sy personeel doeltreffend vervul kan word. Lovell & Wiles 
(1983:18) skryf hieromtrent: "Effective in-service programs provide for the meaningful 
involvement of all participants". 

Die hoof en sy personeel moet nie alleenlik bewus wees van mekaar se besondere 

werksaamhede, ervarings, bekwaamhede en menings oor verskeie opvoedkundige sake nie, 

maar moet hul dienste ten opsigte van hul eie besondere kundigheid- en vaardigheidsvlakke 

beskikbaar stel tot die skoolgefundeerde indiensopleidingsaktiwiteit. Die waarde hiervan kan 

soos volg uiteengesit word: 
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Skoolgefundeerde programme waaraan onderwysers deelneem, neig om 'n grater 
sukses te wees as die aktiwiteite wat van buite die skoal ge'inisieer word. 

Gedifferensieerde indiensopleidingsprogramme sal waarskynlik hul doel makliker bereik, 
as die programme wat algemene aktiwiteite vir at die deelnemers verteenwoordig. 

lndiensopleidingsprogramme waarin die onderwyser 'n aktiewe rol speel, sal waarskynlik 

meer sukses behaal as die programme waarin die onderwyser 'n passiewe rol speel. 

Die doelwit van indiensopleidingsprogramme wat onderwysers toelaat om mekaar 

onderlinge hulp aan te bied, sal waarskynlik makliker bereik kan word as wanneer die 

onderwyser aileen moet klaarkom. 

Dit is waarskynlik waar dat indiensopleidingsprogramme meer effektief is as die 
onderwysers self die doelwitte en gepaardgaande aktiwiteite bepaal as wanneer 

voorafbeplande doelwitte en aktiwiteite in programme beskikbaar gestel word (vgl. 

Sergiovanni et al., 1979:298). 

4.4.3 Die aanwending van beskikbare kennis en vaardighede onder die personeel 

Kundigheid op vele terreine is een van die vereistes wat aan 'n skoolhoof gestel word. Een van 

die kundighede wat ter sprake kom by indiensopleiding, is sy bestuurskundigheid. Suksesvolle 

bestuur berus weliswaar nie net op goeie Ieiding nie, maar volgens Forster (1981:13), ook op die 

vermo~ w ... to be able to recognise talent share responsibilities, delegate wherever possible and 
in every way encourage self*development and personal growth in the teacher". 

Die bestuurstaak om doeltreffende skoolgefundeerde indiensopleidingsgeleenthede vir die 
personeel te skep, berus volgens Snyder & Anderson (1986:70) daarop dat " ... work groups 

become learning centres for teachers as they share, plan, act and critique progress on tasks 

together". 

58 



Die beste poging van die begaafdste skoolhoof kan daarom alleenlik slaag indien elke 

personeellid besef watter belangrike aandeel hy in personeelontwikkeling en indiensopleiding 
het Volgehoue optimisme teenoor indiensopleiding mag die personeel moontlik help om enige 
gevoelens van futiliteit en hulpeloosheid te verwerk wanneer daar bepaalde 

taakvervullingsprobleme opduik. 

Die hoof sal ook waar moontlik voorsiening moet maak vir ernstige besinning deur die personeel 

as groep oor die problematiek inherent aan personeelontwikkeling en indiensopleiding. In die 

verband sal hulle ook duidelikheid moet kry oor wat van hulle verwag word om te doen, hoe om 
dit te doen en wanneer om dit te doen sodat hulle geesdrif nie verflou nie. Daar bestaan geen 

twyfel dat daar voortdurend van hul reservoir van kennis en vaardighede gebruik gemaak sal 

word nie (vgl. Main, 1985:112-122}. 

Personeel is oor die algemeen teleurgesteld wanneer hulle met indiensopleidingstake besig 

gehou word wat nie genoeg uitdaging bied in terrne van hul kundigheid en kennis nie. In die 

verband se Wood et al. (1985:142}: "The problems should be important enough to a group of 

teachers to warrant continuing effort to solve them". Dit is daarom belangrik dat 'n ontleding van 
indiensopleidingsbehoeftes gemaak word. Eerstens moet die indiensopleidingsbehoeftes 

ge'identifiseer word wat die probleme en tekortkominge binne die skoolorganisasie blootle. Ten 

tweede is daar die behoeftes van die personeel om hulle vaardighede, kennis en aanleg te 

ontwikkel ten einde verskillende take binne werksverband so doeltreffend as moontlik te kan 

uitvoer. 

Hierdie behoeftebepaling van die personeel kan verkry word deur persoonlike onderhoude, 
groepbesprekings, klasbesoeke, vraelyste en algemene persepsie. Volgens Heideman en 
Christensen in Burke & Heideman (1985:31} is die behoeftebepaling belangrik, want die 

skoolhoof het • ... a responsibility towards the teacher because the continued professional 

development of teachers is an important element in retraining competent teachers in the 
profession". 

4.4.4 Die inruiming van tyd vir indiensopleiding 

'n Rooster moet opgestel word sodat elke indiensopleidingshandeling binne 'n gegewe 

tydsbestek afgehandel word. In die verband skryf Oldroyd et al. (1985:18} dat effektiewe 
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indiensopleiding gemeet in "tyd" die ekwivalent van 'n goeie kapitaalbelegging is, wat op die lang 

termyn tot voordeel van die personeel sowel as die leerlinge gemik is. Volgens hom verg dit 
goeie oordeel om die konflikterende prioriteite in hierargiese volgorde te plaas ten einde die Iang
en korttermynindiensopleidingsbehoeftes te verwerklik. 

Die klem moet nie alleenlik op die aktualiteit van die indiensopleidingshandeling val nie, maar oak 
op die hoeveelheid personeel wat hierby baat sal vind. lndiensopleidingshandelinge moet saver 

moontlik slegs onderneem word nadat 'n behoefte ge'identifiseer is en die tyd daarvoor 

ekonomies geregverdig kan word. 

4.4.5 'n Skoolgefundeerde indiensopleidingsbeleid 

'n Skoolhoof moet 'n skoolgefundeerde indiensopleidingsbeleid daarstel om die implementering 
van indiensopleiding enigsins sinvol te laat verloop. Hierdie beleid moet so opgestel word dat dit 

die uitvoering van die indiensopleidingsaktiwiteite bevorder, en dat dit gesien sal word as 'n 

noodsaaklike gebeure. Daar moet dus duidelike riglyne gestel word vir handeling ten einde te 

verseker dat al die personeel saamwerk om die onderskeie doelwitte van 'n skoal se 
indiensopleiding so goed as moonHik te bereik. 

Die volgende vereistes kan aan 'n indiensopleidingsbeleid gestel word: 

lndiensopleidingsaktiwiteite moet betrekking he op werks bevrediging en • 

doeltreffendheid op aile posvlakke. 

Dit moet handel oor loopbaanbenutting, -beplanning en -vooruitgang. 

Dit moet aandui wie vir die indiensopleiding verantwoordelik sal wees . en hoe die 

gesagstruktuur van die skoolhoof hierin fungeer. 

Bepaalde doelwitte wat met indiensopleiding bereik wil word, moet gestel word. 
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'n Model moet in die beleid uiteengesit word, sodat die personeel kan weet hoe dit hulle 

sal raak. 

Daar moet duidelik gestel word hoe, deur wie en wanneer die onderskeie 
indiensopleidingsprogramme aangebied en geevalueer gaan word. 

Daar moet in die beleid voorsiening gemaak word vir die koste-aspek. 

Riglyne vir die bepaling van prioriteite met die aanbieding van die verskillende 

programme moet gegee word. 

Sodra die beleid opgestel en aanvaar is, is dit belangrik om dit op skrif te stel en aan elke 

personeellid 'n afskrif te gee. Dit moet met hulle deurgewerk word om enige 

onduidelikheid uit die weg te ruim (vgl. Jones et al., 1989:93-94). 

Die indiensopleidingsbeleid help die indiensopleidingskomitee om 'n duidelike, meer 

afgebakende begrip van hulle verantwoordelikhede te verkry. Dit voorsien ook 'n standaard 

waaraan die uitvoering van opdragte gemeet kan word. 

Stagnasie kan in die program intree. Om dit te voorkom, moet daar gedurig wysigings en 

vernuwings in die beleid aangebring word na gelang van veranderende omstandighede. 

Administratiewe buigsaamheid mag ook nie uit die oog verloor word nie. 

4.4.6 Noodsaaklikheid van 'n indiensopleidingskomitee 

Lambert (1984:224) skryf: "If team planning, team teaching, and other forms of collegiality can 
become norms, an extremely powerful form of job-embedded staff development can come into 
play with little extra cost". lndiensopleiding is 'n gedelegeerde taak van 'n onderwysdepartement 
aan 'n skoolhoof, maar weens sy veelvuldige pligte behoort hy 'n indiensopleidingskomitee in die 
lewe te roep (vgl. Departement van Nasionale Opvoeding, 1983:11 ). Die doel van die komitee is 
om in samewerking met die hoof die personeel te help om professioneel en persoonlik te 
ontwikkel. Die beplanning vir suksesvolle indiensopleiding behoort 'n spanpoging te wees wat 
deur die komitee gekoordineer, ge'implementeer en geevalueer moet word. 
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Die belangrikste feit is dat effektiewe bestuur en beplanning deur die indiensopleidingskomitee 'n 

voorvereiste vir sinvolle indiensopleiding is, daar dit in hoofsaak die sukses of mislukking van 
elke besondere aktiwiteit sal bepaal. Die voorsitter van die indiensopleidingskomitee kan as die 
indiensopleier van die skoal aangewys word. 

4.4.7 'n Program vir indiensopleiding 

Rebore ( 1982: 70) skryf: "Other conditions that affect the success of a staff development program 

include lack of appropriate program organisation and lack of supervision during implementation". 

Gedurende die uitvoering van die beplanningsfase van die indiensopleidingsprogram moet teen 

die moonUikheid van weerstand gewaak word. Dit kan die hele paging van programontwikkeling 

laat misluk. 

Daar moet voorsiening gemaak word vir houdingsverandering by die personeel. Deur 'n 

doeltreffende behoeftebepaling behoort toepaslike geleenthede gevind te word om die bre~ 

doelstellings van 'n skoal se indiensopleidingsbeleid prakties tot uitvoer te bring. Bevestiging 

word in Lovell & Wiles (1983:185) gevind met die aanhaling: "A primary reason for the failure of 

programs is the organisation's failure to provide adequate opportunities for the staff to develop 

needed new attitudes, understandings, knowledges and skills, coupled with opportunities for 

practice". 

Die komitee moet by die beplanning van 'n program ook voorsiening maak vir leerstofseleksie, 

aanbiedingsmetodes asook die toepaslike media wat aangewend gaan word. Hierdie 
programme moet so doeltreffend moontJik aan die personeel se bree behoeftes voldoen. 

Programme mag moonUik handel oor konflikhantering, probleemoplossing, verbetering van 

openbare verhoudinge, die aanleer van kommunikasievaardighede, hulpbronbenutting, klas· of 

koshuisbestuur, die aankweek van positiewe gesindhede, persoonlike ingesteldhede teenoor 

leerlinge, ensovoorts. Programme behoort nie rigied saamgestel te word nie, maar moet die 

betrokke personeel se opleidingsbehoeftes akkommodeer. 

Aile indiensopleidingsprogramme moet toegespits wees op die verbetering van 'n personeellid se 

vermo~ om 'n spesifleke taak in werkverband beter en doeltreffender uit te voer. Met die 
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indiensopleidingsprogramme word die aksent op die persoon se langtermynontwikkeling 
geplaas, soos byvoorbeeld die personeellid se gesindheid teenoor die leerlinge, of sy 

intellektuele en emosionele groei ten opsigte van selfkennis asook kennis oar die problematiese 
kind (vgl. Morant 1981 :3}. 

4.4.8 Evaluering van die indiensopleidingsprojekte 

Dit is nodig om daarteen te waak dat indiensopleidingsprojekte stereotiep, teikenloos en 

ondoeltreffend aangebied en deurgevoer word. Dit is nie alleenlik noodsaaklik om vindingryke 

en kundige personeel te vind nie, maar oak om elke projek wat van stapel gestuur word, 

deurlopend te evalueer. 

Uit 'n samewerkingsoogpunt beskou Conradie (1985:11} dit as goeie beleid om die deelnemers 

aan so 'n indiensopleidingsprojek die geleentheid te bied om deur evaluering 'n inset in die projek 

te !ewer. 

Dit is noodsaaklik dat die personeel die beginsels van doeltreffende evaluering bemeester as 

deer van 'n ontwikkelingstrategie. Net so is die vereiste tot ·abjektiwiteit met evaluering 

noodsaaklik. Ten einde die maksimum objektiwiteit te kan handhaaf, stel sommige 

programevalueerders dit as voorwaarde dat die programopsteller geen evalueringsoordeel oar 

die program moet vel nie, maar slegs ander se evaluerings moet versamel en daaruit 'n 

gevolgtrekking moet maak. Van der Linde (1988:169} benadruk dit deur te skryf: "Teachers 

should evaluate the programme because they are the customers or clients, because they are 

responsible for planning and implementing the programme and because evaluation forms part of 

the provision of contenr. 

Voordat 'n program geevalueer word, is dit nodig dat daar vooraf besin moet word oar die 

volgende vrae: 

Waarom moet die program geevalueer word? 

Om moon~ik toekomstige projekte van personeelontwikkeling. en indiensopleiding te 

verbeter; of om inligting in te same! wat met die ontwikkeling van ander projekte kan 
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help; of om toekomstige behoeftes en onderwerpe vir personeelontwikkeling en 

indiensopleiding te identifiseer; of om die deelnemers aktief 'n deelname te gee in die 
programaanwending. 

Wie sal met die evalueringshandeling gemoeid wees? 

Dit kan al die personeel betrokke by die indiensopleidingsaktiwiteit wees; of net die lede 
van die personeelontwikkelings- en indiensopleidingskomitee; of net die personeel wat · 

gehelp het met die opstelling van die program; of moonijik die skoolhoof. 

Wat sal geevalueer word? 

Dit mag die betrokkenheid van die deelnemers in die indiensopleidingsaktiwiteit wees; of 

die bereiking van gestelde doelwitte; of die moontiikheid dat sekere behoeftes onvervul 

gelaat is tydens die aanbieding van die program; of 'n moontlikheid dat sekere ontwikke

lingsgeleenthede onbenut gelaat is. 

Hoe sal die evalueringsaksie uitgevoer word? 

Dit mag geskied deur die beantwoording van vraelyste; of deur onderhoudvoering; of 

deur groepbesprekings; of deur waarneming en terugvoering oar wat waargeneem is. 

Hoewel dit 'n vereiste is dat die evaluering objektief moet wees, is daar altyd 'n mate van 

. subjektiwiteit teenwoordig. lndien 'n evaluering egter gegrond is op die analise van sekere 
aanwysers, is dit meer aanvaarbaar as 'n lukraak probeer-en-tref-evaluering. Beplande 

evaluering is 'n belangrike hulpmiddel om 'n meetbare standaard vir die bereiking van gestelde 

doelwitte te formuleer vir 'n verbeterde toekomstige personeelontwikkeling- en indiensoplei
dingsprojek/-program (vgl. Gough & Jones, 1990:95-1 08). 
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4.5. FAKTORE WAT DIE SKOOLGEFUNDEERDE INDIENSOPLEIDING BEINVLOED 

lndiensopleiding mag moontlik in die praktyk deur die volgende faktore be"invloed word: 

4.5.1 Die rol van personeelverhoudinge 

Personeelverhoudinge in 'n residensiele inrigting soos by 'n kindersorgskool het 'n regstreekse 
uitwerking op die benutting en ontwikkeling van personeel en bestuur. · In die 
taakverbandomgewing {vgl. paragraaf 3.5.4.2{b)) het dit 'n uitwerking op die organisasieklimaat 
wat indiensopleidingsaktiwiteite direk raak. Dit is daarom belangrik dat elke kindersorgskool 'n 
interne skoolbeleid, personeelverhoudingebeleid en indiensopleidingsbeleid moet he. Die 
personeelverhoudingebeleid het ten doel om die verhouding tussen die bestuur en die personeel 
te rig en te bevorder, terwyl die indiensopleidingsbeleid gerig is op die behoeftes van 
ontwikkeling en opleiding van personeel. 'n Skool wat nalaat om die drie beleide te 
sinchroniseer, of byvoorbeeld 'n indiensopleidingsbeleid opstel wat nie inpas by die interne 
skoolbeleid nie, begaan 'n ernstige fout Wood et al. {1985:142) skryf hieromtrent "Because of 
unique characteristics of school resources and needs, a well-planned inservice program can be 
satisfactory for one school and wrong for another". Die skoolbeleid moet daarom die grondslag 
vorm vir die ontwikkeling van aile persone en prosedures binne die skool wat die optrede van die 
bestuurspan, indiensopleidingskomitee en personeel in die skool rig. 

Dit kan die indiensopleidingskomitee loon om moontlik eenmaal per kwartaal 'n informele 
bespreking te reel sodat 'n gesonder verhouding tussen die personeelgroepe tot stand kan kom. 
Hier k~n byvoorbeeld aangeleenthede wat betrekking het op die koshuisopvoeders, 
hulpdienstepersoneel of onderwyspersoneel bespreek word om elke groep se werklike 
behoeftes aan ontwikkeling en opleiding te bepaal. Die komitee kan oak kennis neem van elke 
personeelgroep se oogpunte en gevoelens jeens indiensopleiding. 

Dit moet egter beklemtoon word dat gesonde personeelverhoudinge nie maklik en vanself 
ontstaan nie, maar omvangryke kundigheid en beplanning verg. Glatter et al. {1988:188) het 
onder meer bevind dat "... norms promoting individualism and non-interference with fellow 
teachers have reinforced the likelihood that teachers will grapple with their professional concerns 
pretty much alone". Dit asook die ingewikkelde interpersoonlike kommunikasiestruktuur binne 
'n skool, het tot gevolg dat gesonde personeelverhoudinge nie aan die toeval oorgelaat kan word 
nie. 
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Ongelukkig word daar met die skepping en handhawing van gesonde personeelverhoudinge 
onder die personeel nie altyd erns gemaak nie. Glatter et al. (1988:206) beskryf 'n onderwyser 
as" ... a professional who should be learning from fellow teachers and external resource people 
as well as contributing to learning by his or her peers". Goeie inter- sowel as 
intragroepverhoudinge in die personeelkorps is belangrik vir suksesvolle indiensopleiding. 

Die lede van die indiensopleidingskomitee, sowel as die ander betrokkenes, moet onderling insig 
in mekaar se perspektiewe he en buigsaam wees in terme van die stel van redelike eise en 
verwagtinge. 

Personeelverhoudinge wat belemmerend inwerk op indiensopleidingsaktiwiteite, of wat die 
vervulling van behoeftes dwarsboom en tot frustrasie en spanning lei, moet op 'n konstruktiewe 
wyse aandag geniet. 

4.5.2 Konflik 

Aile sosiale verhoudinge bevat momente van konflik, meningsverskil en botsende behoettes en 
indiensopleidingverhoudinge is geen uitsondering nie. 

Die oorsprong van konflik kan gelee wees in die verskille in opvattinge, gebrek aan inligting, 
botsende waardes en belangstellings, ontoereikendhede in tyd en ruimte, of mededinging tussen 
persone of groepe (vgl. Sergiovanni & Starratt, 1979:59-63 en 143-148). 

Konflik moet egter nie aileen as ongewens en destruktief beskou word nie. Dit voorkom 
byvoorbeeld stagnasie, dit wek nuuskierigheid en belangstelling, dit kan lei tot persoonlike en 
organisatoriese verandering en dit kan geleentheid skep om te toets en te evalueer. Dit gaan 
dus nie om die uitskakeling of voorkoming van konflik nie, maar om die konstruktiewe en 
produktiewe aanwending daarvan. 

Konflik kan opgehef word deur die personeel bewus te maak van mekaar se posisie en 
pmotiveringe deur toereikende kommunikasie, deur wedersydse vertroue, deur wanopvattinge 
op te klaar en deur konflik as gemeenskaplike probleem te identifiseer. 
lndiensopleidingskomitees moet poog om foute en die tekens van disharmonieuse 
personeelverhoudinge betyds uit te wys en om vas te stel waar dit in die stelsel onstaan het (vgl. 
VanderWesthuizen, 1986:298-301 ). 
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4.5.3 Groepsdinamika in die indiensopleidingsaktiwiteit 

By 'n deurskouing van hierdie aangeleentheid, gaan dit om die vraag hoe groepslidmaatskap die 

individuele personeellid be'invloed. Elke individuele lid van 'n groep word be"invloed deur die 

waardes, houdinge, doelnastrewinge van en leierskap in die groep en deur die ondefinieerbare 

positiewe band tussen personeel wat as 'personeelgees' bekend staan. Daarbenewens 
verwerklik 'n personeelkorps 'n effektiewe dinamika wanneer die indiensopleier en personeel 

interpersoonlike verhoudinge ontplooi wat die bereiking van groepsdoelstellinge bevorder 

(vgl. Van der Westhuizen, 1986:297}. 

Die indiensopleidingskomitee sal altyd in gedagte moet hou dat die opleidingslokaal die 

dinamiese ontrnoetingsgrond is vir die indiensopleier en die individuele personeellede, asook vir 

spesifieke personeelgroepe wat indiensopleiding ondergaan. Onderrig en leer is by uitstek 'n 

sosiale gebeure waarby sosiale kragte soos interpersoonlike verhoudinge, sosiale gevoelens, 

sosiale vaardighede en sosiale behoeftes 'n rol speel. Elke lid wat die indiensopleiding 

ondergaan, wil voel dat hy daar tuishoort, aanvaar word en invloed uitoefen. Elkeen verlang 

respek en erkenning. Hierdie komplekse, intens menslike gebeure in die indiensopleidingskamer 

stel aan die indiensopleier 'n besondere uitdaging. 

Hoewel elke skool se personeel uit 'n aantal individuele personeellede bestaan, is hulle meer as 

net 'n versameling individue. Elke personeelgroep het sy eie personeelbeeld en personeelgees. 
'n Groep, byvoorbeeld die koshuisopvoeders, het meer krag en invloed as die individue waaruit 

dit saamgestel is en die totale indiensopleidingsgebeure word deur hierdie groepdruk be'invloed. 

In 'n groep met 'n hoe moreel en positiewe personeelgees, byvoorbeeld die onderwyspersoneel, 

kan selfs die swakker personeellid tot beter taakvervulling aangespoor word. In 'n groep met 'n 

lae moreel en negatiewe personeelgees kan selfs die gewillige personeellid onverskillig raak en 
onderpresteer in sy besondere taakvervullingsrol. Anders gestel: ftlt is commonly argued - and 

not without justification -that staff development schemes cater primarily for the ambitious, and not 
at all for those who cannot or will not see a need for improvement in their performance" (Bradley 
etal., 1983:21). 
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4.5.4 Persoonlike verwagtinge met betrekking tot indiensopleidingsaktiwiteite 

Elke deelnemer aan die indiensopleidingsgebeure koester bepaalde verwagtinge van wat hy 
daar sal aantref, asook verwagtinge ten opsigte van sy verhoudinge met die ander betrokkenes. 

Elkeen het sy eie behoeftes (byvoorbeeld aan erkenning), persoonlike strewes (byvoorbeeld na 

selfwaarde en selfrespek) en prestasieverwagtinge (byvoorbeeld 'n strewe na bekwaamheid). 
As hierdie verwagtinge gedwarsboom word, kan dit gevoelens van minderwaardigheid, 

onbekwaamheid, ensovoorts as uitkoms he. Wood et al. (1985:143) skryf: "The administrator 

attempting to develop inservice programs should also enhance the condusive atmosphere by 

withholding criticism, encouraging participants, and expanding the implementation . of group. 
recommendations". 

Die interne organisasie van indiensopleidingsaktiwiteite moet van so 'n aard wees dat die 

grootste selfverwesenlikingsmoontlikhede vir die individu daargestel word. Ten einde so 'n vorm 

van interne organisasie te bereik, moet die behoeftes van die personeel geken word. Dit is die 

indiensopleier se taak om in te gryp, om die verwagtinge van die negatief gesinde personeellid te 

help verhoog deur doelbewuste taakgerigte situasies te skep waarin die betrokke personeellid 

nie alleenlik steun verkry nie, maar oak erkenning vir sukses mag ervaar. 

4.6 NOODSAAKLIKE GERIEWE EN HULPMIDDELS IN DIE PRAKTYK VAN 

INDIENSOPLEIDING 

lndien selfstandige, aktiewe deelname aan indiensopleidingsaktiwiteite belangrik is, is dit 

vanselfsprekend dat aan sekere vereiste ten opsigte van geriewe en hulpmiddels voldoen moet 
word. 

4.6.1 'n Geskikte werklokaal 

Wilson in Rubin (1978:279) skryf in die verband: "Is there any place in the school that is 

conducive to professional activity, to staff members spending time on developmental or analysis 

efforts that are of importance to them? If high priority is given to staff development a place such 

as this might be considered". 
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Niks is meer deurslaggewend vir die vernietiging van 'n les vir volwasse leerders as 'n ongepaste 
leeromgewing nie. Waar oak al moontlik, moet die indiensopleier moeite doen om te verseker 
dat die werklokaalomgewing geskik is (vgl. Gough & James, 1990: 79}. 

4.6.2 Biblioteekfasiliteit 

Blanke kindersorgskole het twee biblioteekbronne, naamlik die biblioteek van die Departement 
van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad, Pretoria asook 'n Provinsiale 

Onderwysbiblioteek in elke provinsie waar 'n kindersorgskool gelee is. Hulle voorsien spesifiek 

in die behoeftes na staatspublikasies, verslae, tydskrifte en ander materiaal wat betrekking het 

op die Onderwys en sy administrasie, die Opvoedkunde, en so meer. 

By die opstel van 'n indiensopleidingsprogram, kan die mediadienste baie help met die 

opsporing van toepaslike leesstof en inligtingsbronne oar 'n projek wat aangebied moet word. 

Net soos 'n werklokaal noodsaaklik is vir die indiensopleidingsaktiwiteite, is 'n 

onderwysersnaslaanversameling, gehuisves in die lokaal, nodig. Oldroyd et al. (1984:30} 

bevestig dit deur te skryf: " ... if the school can provide the rudiments of an up-to-date 
professional library, then daily access is guaranteed, and professional reading more likely to 
happen•. 

4.6.3 Oudiovisuele materiaal en apparatuur 

'n Goedgeorganiseerde versameling van oudiovisuele materiaal en apparatuur wat effektief 
gebruik kan word, is 'n onontbeerlike hulpmiddel vir die indiensopleier. Waar die meer 
gevorderde media (soos televisie en videobande} gebruik word, is 'n duidelike inleiding tot die 

leerstof nodig indien die valle trefkrag benut wil word. Die formulering van algemene 

doelstellings, die spesifieke doelwitte van 'n aanbieding, opsommings en samevattings van wat 

gesien en gehoor is, is eweneens belangrik (vgl. Gough & James, 1990:68}. 
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4.7 DIE VOLWASSE LEERDER 

Van der Linde (1988:19) skryf: "Adult learning needs are seen to be significanHy different from 

those of children". 

Die volwasse leerder het al menigvuldige leerervaringe gehad wat ge·interpreteer en 

herinterpreteer is en sy waarneming van die wereld verskil van die van die onvolwasse leerder. 
Sy leertempo, maar nie noodwendig sy doeltreffendheid om te leer nie, kon afgeneem het Sy 

motivering, maar nie noodwendig die vereiste vaardighede en vermoens nie, kon toegeneem het 

4.7.1 Die persepsuele teorie en die volwasse leerder 

Die persepsuele teorie soos uiteengesit deur Combs en Snygg (Combs & Snygg, 1959) is 

gegrond op die konsep dat persepsies die enigste werklikheid is wat die mens ken, terwyl die 

hoofdoel van aile handelinge is om die omstandighede van die waargenome wereld te beheer. 

Die volwasse leerder se waardes, opvattinge, gesindhede, behoeftes en eie ervaringe bepaal 

grotendeels sy persepsies. Die volwasse leerder se gevoelens aangaande die lewenswyse 

waaraan hy voorkeur gee en wat hy as van langdurige waarde beskou, sal dus sy waarneming 

van die breere omgewing beinvloed. 

Oldroyd et al. (1985:15) se: "The assumption of total competence and fear of being seen as less 

than this run deep in the teaching profession". Die vrees om nie aan die professionele 
standaarde te voldoen nie, al is dit slegs gedeeltelik, word dus deur die personeel in 'n skoal as 
'n bedreiging beleef. Die indiensopleier moet hierdie persepsie van bedreiging uit die 
onderrigomgewing verwyder en dit vervang met 'n gevoel van veiligheid en sekuriteit Die 

verheldering van die onderwyser se beroepsomgewing, behoeftes, gesindhede, is dus 'n 
belangrike taak van die indiensopleier. Die indiensopleier moet die volwasse Ieeder te aile tye 

bystaan om sy doelstellings en die betekenis daarvan in perspektief te plaas. 
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4. 7.2 Leervennoi van die volwasse leerder 

Die volwasse leerder betree die leerproses met 'n verskeidenheid vermoens en vaardighede wat 

reeds vantevore verwerf is, asook met 'n paar tekortkominge. 

Volgens Vander Linde (1988:19-26) beleef die volwasse leerder moonUik reeds 'n agteruitgang 

in sy fisiese behendigheid, sekere vermoens, sy korttermyngeheue en die skerpte van sy 

sintuie. Memoriseertake kan toenemend bemoeilik word vanwee probleme met die terugroep 

van verworwe kennis wat hoofsaaklik spruit uit onvoldoende herhaling. Sy kreatiwiteit en die 

soepelheid van verstand in die ontdekking van oplossings tot probleme kon ook verminder het 

Namate sy prestasiepeil 'n plato bereik wat 'n afname van vermoe kan voorspel, raak die 

volwasse leerder, bewus van sy selfbeeld, versigtiger en makliker ontrnoedig deur tydelike 

mislukkings. Hy is geneig om verandering te weerstaan, bejeen nuwighede aanvanklik met 

agterdog en verwelkom nie altyd vermaning nie. Hy is dikwels baie krities teenoor sy jonger 

kollegas omdat hy reken dat hulle "praktiese ervaring" kortkom wat aile werklike kennis ten 

grondslag lEt 

Aan die ander kant is die volwasse leerder gewoonlik hoogs gemotiveerd en uiteenlopende 

faktore speel 'n rol in sy motivering. Ervaring kan daartoe lei dat die volwasse leerder die 

bekwaamheid verwerf het om korrekte besluite onder spanningstoestande te neem, of om meer 

analities te dink. Verder kan ervaring as die "beste leermeester" beskou word, sodat volwasse 

leerders 'n geestesingesteldheid bekom het wat van groot waarde is in die ontleding van 

skynbaar komplekse situasies (vgl. Knowles, 1978:69 en Griffen & Rehage, 1983:21 ). 

4. 7.3 Onderrigstrategiee 

Skrywers soos Easen (1985:68), Harris (1980:218), Krupp (1982:204) en Lambert (1984:91) is 

dit eens dat die volwasse leerder se leerstyl anders is as die van kinders (studente). Die 

hoofverskil le in die volwasse leerder se leerproses wat 'n herintegreringsfase ondergaan 

wanneer daar geleer moet word. Kennis wat geringe praktiese waarde inhou, raak vir die 

volwasse leerder skynbaar •verlore• in die integreringsfase, terwyl nuttige kennis ontdek word en 

met praktiese ervaring ge'integreer word. 
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Die volwasse leerder, net soos die kind, leer deur te doen, maar dit wil voorkom as of hy die dinge 
wat hy reeds weet eers moet "afteer" of herintegreer voordat nuwe begrippe of beginsels 
aangeleer kan word om sodoende die •au inligting" met die •nuwe" te laat ineenskakel. Ongeag 

genoemde, skryf Main {1985:83): " ... teachers have the same sort of needs as do all students. 

They are likely to show the same range of attitudes, motivations and cognitive skills, and to that 
extent will have the same range of learning difficulties". 

Die moon~ikheid dat 'n volwasse leerder weerstand teenoor sy leersituasie mag openbaar, laat 

Snyder & Anderson {1986:404) skryf: "Learning activities are to be designed so that potential 

problems/concerns/questions are resolved to lead to clear, self- confident actions". Dit is 

belangrik om 'n positiewe, ondersteunende leerklimaat te skep waar die onderrigtegnieke van 

verduideliking en demonstrasie 'n definitiewe rol moet vervul. Die indiensopleier moet in sy 

onderrigstrategie rekening hou met bogenoemde kenmerke van die volwasse leerder. 

4.7.4 Die bestuurvan indiensopleidingsonderrig 

Die ondersteunende leerklimaat vereis deeglike voorbereiding en so is byvoorbeeld selfs die 

herrangskikking van die ameublement belangrik (vgl. Gough & James, 1990:79-80}. 'n 

"Opwarmingsessie" voor die aanvang van formele opleiding, is oak baie nuttig vir die volwasse 

leerder. 

Volgens Krupp (1982:204-205) behoort die indiensopleier se benadering gekenmerk te word 

deur 'n sensitiwiteit vir die problema van die volwasse leerder. Direkte kritiek behoort altyd 

vermy te word. Onderrigdoelwitte moet taakgerig wees en individuele probleemoplossing 

behoort aangemoedig te word. Daar is bevind dat groepwerk waardevol is vir die volwasse 
leerder. Lambert {1984:106) het onder andere in die verband bevind " ... many people learn 
better if they have a chance to interact with a small group of peers ... ". 

Die indiensopleier wat in staat is om te "onderrig sander dat dit so lyk", staan 'n baie beter kans 

om die vertroue van die volwasse leerder te wen. Lambert {1984:91} skryf: "Adult learners are, 

(only) motivated to risk learning new behaviours when they believe they have control over the 

learning situation and are free from threat of failure". 
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4.8 ONDERRIGMETODES VIR INDIENSOPLEIDING 

In hierdie bespreking dui onderrigmetodes op die handelswyse (werkvorm) van 'n indiensopleier 

om oordrag van inhoud te bewerkstellig aan die persone wat indiensopleiding ondergaan. 

Volgens die meeste bronne is daar wei verskillende indelings van onderrig-/onderwysmetodes 

en verskeie kriteria en prosedures vir die seleksie van 'n metode, maar daar is nag nie kriteria of 

'n prosedure neergel~ wat die indiensopleier in staat stel om die doeltreffendste 

aanbiedingswyses te kies vir 'n spesifieke onderrigsituasie nie. 

4.8.1 Direkte indiensopleiding binne die werksverband 

Die personeellid ontvang binne sy bepaalde werksomgewing moontiik indiensopleiding met 
behulp van 'n orienteringsprogram, of deur middel van gereelde onderhoudvoering, of deur 
persoonlike bystand met poswisseling, of met inposwaarneming (vgl. 4.8.1.3). Hierdie indiens
opleidingsmetodes is gewoonlik aangepas by die nuwe personeellid se werkagtergrond, kennis 
en vaardigheid, en hyself word grotendeels deur sy gelykes .en onmiddellike meerderes 
betekenisvol be'invloed om die gewenste ervaring te verkry. 

4.8.1.1 Orienteringsprogramme 

In die praktyk word orienteringsprogramme in verskeie situasies aangewend. Die bekendste 

hiervan in die onderwys is die orienteringsprogram vir 'n beginner of nuwe onderwyspersoneellid. 
Die belangrikste doelwit met hierdie tipe orienteringsprogram is om die nuwe onderwyser vinnig 

op die hoogte te bring met vir hom, die onbekende werkomgewing van 'n kindersorgskool. 

Dit gee aan hom 'n verwysingsraamwerk van die fisiese opset van die skoal; die 

algemene aard en milieu van die gemeenskap waarin die skoal gelee is; die 

skoolroetine, reels en regulasies, gebruike en beleid. 

Hy word ingelig oar die funksie en hantering van departementele . stukke, departemen

tele beleid, asook professionele optrede en etiket. 
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Hy ontvang rigting ten opsigte van vakkursusse, werkboeke, handleidings, sillabusse en 
handboeke; vakorganisasie; handhawing van dissipline; skoolorganisasie en -adminis
trasie; koshuisorganisasie en -administrasie; klasorganisasie en -administrasie en so 
meer {vgl. Doyle & Straus, 1976:98-101 ). 

Dit verlig in 'n sekere mate 'n nuweling se bekommernis en vrees dat hy in die nuutaangestelde 
pos kan faal. Die gevoel van moon~ike ondoeltreffendheid word verlaag. Dit kweek goeie 
gesindhede teenoor die betrokke skool, omdat nuwelinge weet wat van hulle verwag word en 
oak wat hulle van die skool as 'n werkgewer kan verwag. Hulle word gehelp om moon~ike 
onnodige foute te voorkom in hul opvoedingsbemoeienis met die pedagogies verwaarloosde 
leerling. Dit verseker oak in 'n groot mate dat hulle beter leerling- en personeelverhoudings 
mag openbaar (vgl. Everard & Morris, 1987:7 4; Kindred, Bagin & Gallagher, 1984:1 08-1 09). 

Die belangrikheid van 'n orienteringsprogram word deur Tanner & Tanner {1987:475) soos volg 
beklemtoon: "The orientation of new teachers is an important administrative and supervisory 
function; how a new faculty member is introduced to his or her assignment can grea~y influence 
the contributions that the teacher will eventually make to the school system". 

So 'n orienteringsprogram behoort bepaalde eienskappe te vertoon. Die volgende eienskappe 

kan as wenslik gereken word: 

Die orientering kan formeel of informeel wees. 

Elke skool behoort sy eie orienteringsprogram te antwerp en te ontwikkel. 

'n Ervare personeellid {sogenaamde tutoronderwyser) kan beskikbaar gestel word om 

aaneenlopende orienteringsonderrig te verskaf. 

Persoonlike onderhoudvoering met die skoolhoof moet plaasvind {vgl. Tanner & Tanner, 
1987: 479-483). 

By die antwerp van enige orienteringsprogram behoort daar in gedagte gehou te word dat daar 

voortdurende aanpassings en veranderings gemaak moet word om by die heersende 

behoeftes en omstandighede aan te pas {vgl. Oldroyd et al., 1984:82-86). 
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4.8.1.2 Onderhoudvoering 

Die indiensopleier moet beset dat die nuwe personeellid probleme en vrae sal he. Die 
indiensopleier moet in staat wees om rigtinggewende en bruikbare inligting en oplossings aan die 
nuweling te verskaf (vgl. Lovell & Wiles, 1983:104-107}. 

lets wat eenvoudig en vanselfsprekend lyk, mag vir die nuweling moeilik begrypbaar wees. 
lnterpretasieverskille en misverstande mag voorkom sodat Ieiding en wenke dalk deur die nuwe 
personeellid benodig word. 

Oop en vrye kommunikasie is hiervoor nodig. Swakhede moet in 'n gemoedelike gees uitgewys 
kan word en so oak wenke en antwoorde verskaf word. Die nuwe personeellid moet deur 
objektiewe gesprekvoering aangemoedig en van advies bedien word sodat hy nie net 
professioneel ontwikkel nie, maar oak in staat sal wees tot selfkennis en selfanalise (vgl. Hay, 
1986:149-150). 

(a} Formele onderhoudvoering: Probleme wat die nuwe personeellid ondervind, word hier deur 

die indiensopleier gei'dentifiseer, geanaliseer en met hom bespreek, sodat hy van onmiddellike 

en bruikbare advies en wenke voorsien kan word. (vgl. Tanner & Tanner, 1987: 479-483). 

Hier gaan dit vera! om geskeduleerde samesprekings ten opsigte van werksverbetering, 
geleentheid vir selfanalise en die aankweek van 'n eie doeltreffende onderwys- of 
taakuitvoeringstyl, die bekendstelling van spesifieke aspekte van die kindersorgskool asook die 
ontwikkeling van onderwys- of sosiopedagogiese versorgingsinsigte. 

(b) lnformele onderhoudvoering: By die informele onderhoudvoering, wat moontlik daagliks mag 
plaasvind, kan die indiensopleier nie aileen antwoorde op algemene vrae aan die nuwe 
personeellid verskaf nie, maar ook verskeie wenke en algemene interessanthede kommunikeer . 

4.8.1.3 Poswisseling en inposwaarneming 

Poswisseling en inposwaarneming toon in 'n groat mate ooreenkomste met mekaar, veral in die 
sin dat dit vir kart tydperke aangewend word en die betrokke personeel in die situasie in staat stet 
om later in hulloopbane 'n breer ervaringsveld te kan he. 
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Poswisseling is volgens Dessler (1984:261) 'n bepaalde metode waarvolgens 'n personeellid 
onder toesig afwisselende indiensopleiding ontvang en ondervinding opdoen. Dit is 'n 
waardevolle metode om veelsydige personeel op te lei deur hulle andersoortige praktiese 
ervaring te laat opdoen. Wanneer 'n personeellid in die administratiewe afdeling van die skool 

byvoorbeeld moet instaan vir 'n siek of afwesige personeellid in die bevoorradingsafdeling, doen 

hy waardevolle andersoortige ervaring op en raak hy vertroud met die bepaalde 
werksomstandighede in daardie afdeling. 

So kan 'n energieke personeellid byvoorbeeld deur poswisseling vir 'n tydperk die verpligting van 

koshuisvoorraadkontroleur gegee word. In hierdie hoedanigheid kan hy leer en meehelp om die 

finansiele behoeftes van die koshuise teen die beskikbare fonds te beplan, te organiseer en te 

beheer, asook om die bepaalde administrasie as 'n eiesoortige bestuurshandeling te bemeester. 

lnposwaarneming ontstaan waar 'n personeellid tydelik in 'n hoer posvlak aangestel word met die 

doel om daar waar te neem tot die betrokke persoon terug is, of die pos gevul is. Dit is ook 'n 

ideale indiensopleidingsgeleentheid vir die waarnemende personeellid om sy bestuursinsig te 

verbreed, deurdat hy aan verskeie ander aspekte van die bestuurspraktyk blootgestel word. 'n 

Personeellid op 'n laer posvlak wat waarneem in 'n pos op 'n hoer posvlak, word byvoorbeeld 

blootgestel aan ander bestuurspraktyke en andersoortige eise as waaraan hy in sy pos gewoond 
was (vgl. Hay, 1986:103 en 133). 

4.8.1.4 Leidinggewing en assistentskap 

Leidinggewing is 'n ononderbroke leerproses geskoei op die aangesig- tot-aangesig-verhouding 

tussen meerdere en ondergeskikte. Dit hou gewoonlik die moontlikheid in dat 'n ondergeskikte 
se werksprestasie sal verbeter en dat hy oplossings makliker sal vind vir probleme wat hy ervaar. 
In hierdie situasie word die ondergeskikte 'n guide geleentheid gebied om voorstelle aan die 
meerdere te maak oor die werk voorhande. Dit stel ook die meerdere in staat om take te stel en 

die standaard van die werk te kontroleer en te evalueer en sodoende moontlike probleemareas 

te identifiseer en op te klaar. 

Assistentskap ontstaan waar die skoolhoof 'n personeellid met bestuurspotensiaal tydelik aan 'n 

hoer posvlak onderwysbestuurder toewys ten einde sy bestuursinsig te verbreed deur hom aan 

aspekte van die hoer bestuurspraktyke bloot te stel. Die ondergeskikte neem dus die meerdere 
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vir 'n kort tydperk noukeurig waar, help hom om sy pligte uit te voer, en kry terselfdertyd die 

geleentheid om ondervinding op te doen. Hierdie metode van indiensopleiding behoort die laer 
posvlak onderwysbestuurder se bestuursperspektief te verbreed, omdat die werk wat hy 
gedurende hierdie tydperk verrig, gewoonlik op die peil van die hoer posvlak 

onderwysbestuurder is. Dit laat Levine {1989:242) opmerk: "The essence of coaching includes 

watching and participating in as well as talking about practice". 

Assistentskap is 'n praktiese metode om aangewese laer posvlak onderwysbestuurders vir groter 
bestuursverantwoordelikheid voor te berei. Dit is 'n ideale geleentheid om die nodige 
bestuursopleiding te bekom, voordat 'n hoer posvlak beklee moet word. Die meeste 
onderwysbestuurders wat tans in bestuursposte in die onderwys werksaam is, het nie die nodige 
bestuursopleiding ontvang nie {vgl. Hay, 1986:1 asook Theron & Bothma, 1988:18-21). 

4.8.2 Georganiseerde groepbyeenkomste binne die werksverband 

Enige georganiseerde groepbyeenkoms, soos byvoorbeeld 'n vergadering. waarin 
indiensopleiding plaasvind, is tot mislukking gedoem as daar nie egte interpersoonlike 
kommunikasie plaasvind nie. Lovell en Wiles {1983:90) skryf in die verband: "If organizations 
are to become cohesive groups, the communication must make it possible for group members to 
form adequate judgements about the worth of each other through having the opportunity to 
discover the real needs, motivations, and competencies of fellow members". 

Die vermoe om openhartig en met gemak met medepersoneel in die indiensopleidingsverband te 

kommunikeer, word hoog aangeslaan. Die sosiale vaardighede van die indiensopleier is dus net 

so belangrik as sy didaktiese vaardighede. 

4.8.2.1 lndiensopleidingsvergaderings 

Volgens Vander Westhuizen {1986:264) dui die woord "personeelvergadering" op 'n groepaksie 
wat op 'n informele dog saaklike wyse van kommunikasie tussen 'n skoolhoof en die personeel 
op 'n demokratiese grondslag plaasvind en wat in belang van 'n gemeenskaplike doelwit en 
spesifieke taak iets tot uitvoering bring. 'n lndiensopleidingsvergadering het ten doe! om in 
oorteg met verskeie kollegas personeelbetrokkenheid te verkry in hulle indiens
opleidingsaktiwiteite in 'n situasie van saamwees, saampraat, saamverkeer en saambesluit. 
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Volgens Losen & Losen (1985:17) moet 'n personeellid daarop kan reken dat hy met elke 
indiensopleidingsvergadering die reg het op " ... a clear understanding of the specific objectives of 

the particular meeting". Die notule van die vorige vergadering moet nie alleenlik aan hom 

beskikbaar gestel word nie, maar oak die nuwe vergadering se sakelys. Die sakelys behoort 'n 

redelike tyd voor die vergadering aan hom beskikbaar gestel te word, sod at die sake ter tafel nie 
as 'n verrassing kom nie. 

'n Belangrike aspek om in gedagte te hou, is dat alma! op die indiensopleidingsvergadering · 'n 

gemeenskaplike doelwit het Die vergadering dien as 'n besondere geleentheid vir effektiewe 

Ieiding met die uitpluis van probleme random die opvoeding, versorging en onderrig van die 

sorgbehoewende leerlinge in die skoal. "The single most important emphasis in a problem

solving approach to team meetings is the importance of clearly stating, restating, and adhering to 
a few specific, mutually agreed upon work objectives" (Losen & Losen, 1985:36). 

Naas bogenoemde is Gough & James (1990:53-54) van mening dat 'n vergadering goed 

georganiseer en met gespesiflseerde doelwitte moet wees, maar terselfdertyd moet dit nie te lank 

en uitgerek wees nie. Die vergaderplek moet oak doelmatig en gerieflik wees en die groep 

teenwoordig moet nie te groat wees nie. Verkieslik moet die groep nie minder as ses en nie 

meer as twaalf mense wees nie, aangesien dit moontlik die besprekingsproses kan bemoeilik en 
belemmere.nd kan inwerk op die besluitnemingsproses. Harris (1985:68) skryf in die verband: 

" ... discussion activity requires small groups of eight to twelve participants". Sou dit 'n groat groep 
mense wees wat die vergadering bywoon, moet die mense in kleiner groepies verdeel vir 

besprekingsdoeleindes. 

Genoemde skrywers beveel aan dat aile besprekingspunte en besluite in 'n spesiale boek 

genotuleer word. Hierdie boek rnoet dan beskou word as die amptelike dokument van die 
indiensopleidingsaktiwiteite van die skool. 

4.8.2.2 Konferensies 

'n Konferensie word deur Beach (1975:384) geformuleer as " ... a small group meeting, conducted 

according to an organized plan, in which the leader seeks to develop knowledge and 

understanding by obtaining a considerable amount of oral participation from the trainees or 

students". 'n Konferensie is dus 'n samekoms van persone wat saam oor bepaalde vraagstukke 
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besin en nuwe gesigspunte wil ontwikkel deur die wisseling van gedagtes. Dit kan ook bydra tot 

die verheldering van 'n bepaalde onderwerp of tot die oplossing van die gestelde probleem. 

In die literatuur word konferensies baie algemeen as 'n indiensopleidingsaktiwiteit genoem en 

verskeie tipes word aangetref. Oldroyd et al. (1984:51 en 55-57} skryf dat 'n konferensie 

aangewend kan word .vir onder andere (a} beleidsformulering of -hersiening, (b) 

probleemidentifisering en probleemoplossing en (c) kurrikulumbeoordeling. 

'n Groepleier behoort 'n aantal voorbereide vrae beskikbaar te h~ wat gebruik kan word om 
denke en kommentaar te onUok, of om die besprekings na 'n hoer vlak of in 'n nuwe rigting te 
voer, of dit te laat terugkeer na die algemene gedagterigting van die konferensie. Spesifieke vrae 
aan individuele lede van die groep, eerder as "oorhoofse vrae~ aan die groep oor die algemeen, 
kan die skugteres uit hul dop laat kruip en voorkom dat een of twee lede die konferensie 
oorheers. Sulke vrae kan ook gebruik word om antwoorde te bekom van lede wat oor 
gespesialiseerde kennis beskik (vgl. Johnston, 1971 :46- 48}. In die konferensie moet dus 
voorsiening gemaak word vir individuele bydraes en besprekings op die formele sowel as 
informele vlak. 

Opsommings en samevattings behoort van tyd tot tyd plaas te vind tussen die verskillende fases 

van die konferensie. Die finale opsomming behoort 'n onpartYdige oorsig te gee van die 

. hoofpunte wat gestel is en ook die belangrike terreine uitwys waaroor saamgestem of verskil is. 

4.8.2.3 Lesings 

Gough & James (1990:55} skryf omtrent lesings die volgende: "This traditional form of INSET

activity is no longer fashionable but still has its place. Lectures for any length of time are 

inefficient unless the speaker is very good, well prepared and able to entertain a large audience 

so as to retain attention". 

Outeurs soos Beach (1975:384); Gough & James (1990:55-56); Harris (1985:71-72) en Oldroyd 

et al. (1984:52-55) impliseer almal dat die volgende algemene riglyne vir die opstel van 'n lesing 

gevolg moet word: 

79 



Die indiensopleier of aanbieder van die lesing moet sy onderwerp deeglik ken deur 
intensief daaroor te lees voordat hy sy lesing begin voorberei. Gedurende die 
voorbereiding van die lesing, moet hy die soort gehoor in gedagte hou en probeer bepaal 
watter aspekte van die onderwerp hulle belangstelling sal prikkel. 

Duidelike doelwitte moet geformuleer word. Daar moet gelet word op waarskynlike 

kennis, insigte en vaardighede waaroor die groep moontlik reeds beskik sodat 

voldoende stimulerende aanvullende leerstof in die lesing gebied kan word. 

Die lesing moet 'n basiese indeling bevat in die vorm van 'n inleiding, kern en "slot Die 

inleiding moet beplan word sodat dit die belangstelling van die personeel sal prikkel. 

Daar moet onder meer verwys word na die doelwitte van die lesing, na literatuur en 

ander data wat van hulp kan wees. Onder die kern word verstaan die kernbetoog of die 

feitelike inhoud. In die slot moet daar onder meer verwys word na die doelstelling en die 

kerngedagtes. 

Die lesing moet ge~valueer word. Dit kan gedoen word deur die toehoorders vrae te laat 

stel, of aan hulle vrae te stel. 'n Kollega kan ook gevra word om die lesing aan die einde 

te analiseer en moontlik goeie en swak eienskappe uit te Jig.-

'n Evalueringstegniek wat volgens die literatuur al hoe meer aangewend word, is om die lesing 

op 'n oudio- of videoapparaat op te neem sodat die aanbieder later sy aanbieding kan hoor, 

waarneem en ontfeed. 

4.8.2.4 Kort kursusse 

Alhoewel daar in die literatuur 'n baie groot verskeidenheid kursusse beskryf en volgens 

verskillende kriteria saamgegroepeer word, is daar vir die doel van hierdie studie net besin oor 
kort kursusse. Kort kursusse word hoofsaaklik aangebied in die loop van 'n dag, middag, aand of 

oor 'n naweek vanuit die eie geledere in 'n bepaalde skool. 

'n Kenmerk van die kort kursus is die gekonsentreerdheid van die . aanbieding. Dit word 
hoofsaaklik gebruik om byvoorbeeld die onderwysers se vakkennis en kennis van bepaalde 
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tegnieke op datum te hou. Dit kan ook gebruik word om die personeel se benaderingswyse van 
en kommunikasie met die gedragsmoeilike leerling te bevorder, en so meer (vgl. Oldroyd et al., 
1984:155-165). In die Engelse literatuur oor indiensopleiding blyk dit dat kart kursusse baie 
algemeen gebruik word met personeelontwikkeling en indiensopleiding. Johnston (1971 :49) 
skryf onder meer: • ... in the United Kingdom, considerable use has been made of evening short 
courses as a mode of in-service education". 

Dit is inderdaad baie maklik om tyd te vermors met 'n kart kursus wat 'n gebrek toon aan 
duidelike doelwitte, Of op 'n aanbieder wat nie sy kursusmateriaal deeglik voorberei het nie, Of op 

die moontlikheid dat die kursusgangers geen definitiewe betrokkendheid tot die kursus toon nie 

(vgl. Adams, 1975:56). 

Dit is daarom baie belangrik dat die kart kursus nie aileen op spesifieke en beperkte onderwerpe 

gerig moet wees nie, maar die inhoud of 'n opsomming daarvan vooraf skriftelik aan die 

kursusgangers beskikbaar gestel moet word. Die doel hiervan is om die kursusgangers die 

geleentheid te bied om hulle self voor te berei deur die materiaal te bestudeer. Dit sal moontlik 

ook die waarskynlikheid van 'n algehele gebrek aan reaksie gedurende die verloop van die 

kursus verminder. 

4.8.3 Gesimuleerde toestande binne die werksverband 

4.8.3.1 Simulasie of nabootsing 

Bogenoemde verwys na 'n indiensopleidingsituasie wat die werklike werkomgewing weerspieel 

en wat so na as moontlik met die werklike situasie ooreenstem. 

Met die werkswyse word gepoog om teoretiese begrippe in verband te bring met die alledaagse 
praktiese problema in die werksituasie en om realisme in die opleidingsaktiwiteit in te dra. Die 

strewe van die indiensopleidingsmetode is om die deelnemers byvoorbeeld insig te gee in die 

dinamika van 'n kindersorgskool. 

Simulasie of nabootsing bied aan die deelnemers die geleentheid om naas besinning oar 
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leierskappraktyke oak werklike optrede moontlik te maak. Die metode stimuleer belangstelling 
en motivering en bestudeer probleme wat andersins moeilik of selfs onmoontlik sou wees om in 
die alledaagse lewe uit te lig. Dit bied in 'n kart tydsbestek ondervinding wat in die praktyk slegs 

. oar veel Ianger tydperke opgedoen kan word. Dit bied aan elke deelnemer 'n geleentheid vir 

selfondersoek en die geleentheid om 'n waardebepaling van die self te maak (vgl. Silver, 

1981:302). 

4.8.3.2 Rolspele 

Net soos by simulasie is die vertrekpunt by rolspele 'n gegewe probleemsituasie of 'n situasie 

gekonstrueer deur die groep waar bepaalde lede van die groep die probleemsituasie 

dramatiseer. 

Die rolle word self deur die groeplede gekies of aan hulle toegeken, waarop hulle dan 'n greep uit 

die werklikheid dramatiseer, terwyl die ander groeplede as waarnemers met spesifiek gerigte 

waarnemingsopdragte gegewens aanteken. Die gegewens word dan as terugvoering en vir 

analisering van die optredes gebruik by verdere bespreking. 

Harris (1985:84) skryf: wRote playing has had great value in developing skills as well as insight 

into complex professional situations involving person-to-person relationships". 

Die werklike waarde van hierdie indiensopleidingsmetode is gelee in die idee van begrip vir en 

aanvoeling van die rolle waarin deelnemers optree. Dit bied die geleentheid vir groeplede om 

insig te kry in hul eie gedrag en optrede, en om moontlike aanpassings te maak in die beskermde 

klimaat van die indiensopleidingsituasie. Die videokamera kan in hierdie rolspelsituasie 'n 

effektiewe hulpmiddel wees, deurdat die optredes van die spelers afgeneem kan word om later 

teruggespeel en bespreek te word. 

4.8.3.3 Gevallestudies 

Beach (1975:386) skryf in die verband: "The case study method of instruction provides for 

learning by doing". Die doelstellings met gevallestudies is om die deelnemers insig te gee in 

probleemhantering en om sodoende hulle in staat te stel om vaardighede te ontwikkel om 

probleme in die praktyk die hoof te bied. 
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Gevallestudies moet aan die volgende kriteria voldoen: dit moet besprekingswaarde he; dit moet 

'n kenmerkende probleem omvat; dit moet objektief beskryf word; en dit moet vertolkbaar wees. 

Die voordele van gevallestudies is onder meer: dit bied die geleentheid vir deeglike oefening in 
probleemoplossing deur aktiewe deelname; dit is 'n werkwyse wat andersins moeilik bereikbare 
affektiewe doelstellings kan insluit dit skep geleentheid vir oefening in logiese en saaklike denke 
en redenering; dit skep geleentheid vir die ontwikkeling van analitiese vaardighede en 
skeppende denke en skep die moontlikhede om saam met ander te werk. 

Voorbeelde van gevallestudies wat in indiensopleiding gebruik kan word, is (i) die "ln-mandjie"

oefening, (ii) die "Situasie"- gevallestudie, en (iii) die "oefening"-gevallestudie (vgl. Robbins, 

1983:207 -209). 

4.8.3.3 (i) 'n "ln·mandjie" ·oefening 

Beheerpersoneel (uitsluitend die skoolhoon word 'n tipiese, volgelaaide "in-mandjie" aangebied 
wat in die loop van 'n dag op 'n skoolhoof se lessenaar kan beland: om binne (i) dertig minute 
die items wat hulle as die belangrikste beskou, te selekteer, toepaslike antwoorde op te stel en 
optrede te inisieer, en om {ii) hulle keuse en handelswyse te regverdig. 

Hierdie korrespondensie-items kan onder andere die volgende insluit bedankingsbriewe van 
senior koshuispersoneel, klagtes van personeel, dreigemente van optrede deur Jeerlinge se 
ouers vir beweerde onregverdige optrede deur onderwyspersoneel, klagtes van die publiek, 
ondersoeke geloods deur koerante en ander instansies oor uitlatings wat weglopers uit die skoal 
maak om hul weglopery te regverdig, asook roetine aangeleenthede soos toesprake of besluite 
cor leerlingaktiwiteitsaangeleenthede of 'n moontlike personeelgeselligheid. 

4.8.3.3 (ii) 'n "Situasie"-gevallestudie 

Departementshoofde besig met 'n indiensopleidingsaktiwiteit, ontvang 'n (gesimuleerde) klagbrief 

van 'n posvlak 1-personeellid waarin hy sy misnoe te kenne gee met sy werksomstandighede en 

beroepsvooruitsigte. Die groeplede word 'n kart rukkie gegun om die werklike aard van die 

probleem te identifiseer, agtergrondinligting in te win en 'n onmiddellike plan van aksie op te stet. 
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4.8.3.3 (iii) 'n "Oefening"·gevallestudie 

Die finansiele komitee wat verantwoordelik is vir die skool se begrotingsontwerp word gevra om 

'n gebeurlikheidsplan op te stel wat voorsiening maak vir 'n toename van 15 % in prysstygings 

om sodoende met die toegekende begroting uit te kom. 

Die gevallestudie kan derhalwe gebruik word om van teorie praktyk te maak en om vir die 

deelnemers die werklike koste verbonde aan besluite geneem (in terme van finansies, menslike 
verhoudinge, welwillendheid) te beklemtoon. Dit is ook nuttig om aan hulle, op grond van 'n 

ontleding van hulle foute, duister gebiede in werklike situasies uit te wys wat dikwels slegs vaag 

en ongereeld deur onbeproefde teorie belig word. 

4.8.4 Skoolgerigte indiensopleiding 

Daar bestaan verskeie geleenthede vir personeel om ontwikkeling en opleiding buite die 

werkverband te ontvang. Enkele voorbeelde is: 

(a) Graad- en diplomakursusse aan universiteite, kolleges en technikons, of as voltydse, of 

as deeltydse studente. 

(b) Kortl<ursusse, seminare, lesings en filmvertonings aangebied deur instansies soos die 

onderwysersentra, professionele verenigings, en so meer. Verskillende soorte opleiding 

kan aangebied word, byvoorbeeld 'n kursus vir onderwysleiers op die onderleidingsvlak 

soos vakhoofde, departementshoofde, adjunkhoofde, koshuisouers en toesighoudende 
personeel in koshuise, asook in menseverhoudinge, motiveringsmetodes, bestuurstake, 

konflikhantering, voorkoming van spanning, en so meer. 

(c) Konferensies, kongresse en vergaderings gereel deur 'n onderwysdepartement, die 
professionele verenigings, universiteite of die onderwyskollege vir verdere opleiding, 

waar spesifieke vraagstukke rondom onderwysbestuur, residensiele pedagogiek, die 

ortopedagogiek, ortodidaktiek en sosiopedagogiek bespreek kan word. Kennisinsette 

kan aangebied word deur middel van 'n kort lesing, 'n film, strookfilm, video- of 

oudioband, of deur vooraf leeswerk. 
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(d) Kursusse kan aangebied word deur die streekonderwysersentra om kurrikulere en buite· 

kurrikulere doeltreffendheid te verseker. 

(e) Selfstudiemetodes deur die lees en bestudering van relevante vaktydskrifte, vakkundige 

boeke, verhandelings en publikasies random die praktyk van kindersorgskole, die 

gedragsafwykende kind en ander relevante insette met betrekking tot die 

kindersorgskool. 

4.9 SAMEVATT1NG 

lndiensopleiding by kindersorgskole is 'n deurlopende proses wat uiteindelik oak in 

personeelontwikkeling kulmineer. Dit is 'n noodsaaklike aktiwiteit omdat die personeel 

voortdurend blootgestel is aan die publieke oog, en oak aan verandering as gevolg van 

vooruitgang op die terrein van helende onderwys. Aangesien kennis random die praktyk van 

kindersorgskole van groat belang is, is dit belangrik dat personeel vanaf hulle toetrede tot 'n 
kindersorgskool aan indiensopleiding blootgestel moet word ten einde maksimaal doeltreffend en 
effektief te wees. Dit blyk oak dat orienteringsopleiding net so belangrik is as deurlopende 

indiensopleiding. 
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HOOFSTUK5 

'N EMPIRIESE ONDERSOEK RAKENDE PERSONEELONlWIKKELING EN ·OPLEIDING IN 

BLANKE KINDERSORGSKOLE 

5.1 INLEIDING 

In die aanvanklike probleemstelling (hoofstuk 1) en die literatuuroorsig (hoofstukke 3 en 4) is 

verskeie bestuursareas rakende personeelontwikkeling en indiensopleiding uitgelig. 

In hierdie hoofstuk word verslag gelewer oar 'n empiriese ondersoek wat in blanke 

kindersorgskole onderneem is in 'n paging om antwoorde ten opsigte van die volgende 

vraagstukke te verskaf: 

bestaande struktuur en beleid ten opsigte van indiensopleiding 

die personeel se behoefte aan indiensopleiding en 

die vereistes waaraan skoolgefundeerde indiensopleiding in kindersorgskole moet 

voldoen. 

5.2 TOELIGTING 

Hierdie ondersoek neem die situasie met betrekking tot indiensopleiding in die blanke 

kindersorgskole van die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad, in 

oenskou. 
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5.3 BEPLANNING EN VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 

Daar is besluit om die ondersoek met behulp van 'n gestruktureerde vraelys te onderneem. 

Alvorens die finale vraelys opgestel is, is 'n loodsondersoek onderneem in die vorm van 'n 

onderhoud wat die navorser met 'n voormalige skoolhoof van 'n kindersorgskool gevoer het Na 
afhandeling van hierdie loodsondersoek is die vraelys gefinaliseer. 
Toestemming·vir die verspreiding van die vraelyste is verkry van die Departement van Onderwys 

en Kultuur, Administrasie: Volksraad (DOK:V). 

Met die ontvangs van bogenoemde toestemming (vgl. bylaag 8}, is die vraelyste, tesame met 'n · 

begeleidingsbrief (vgl. bylaag C) per geregistreerde pos aan elk van die sestien blanke 

kindersorgskole in die RSA se hoofde gestuur. Sedertdien is twee van beide die seuns- en 
dogterskole gesluit vanwe~ die rasionaliseringsbeleid wat DOK:V toepas ten einde die plasing 

van sorgbehoewende leerlinge meer verantwoordbaar en funksioneel te maak. 

5.3.1 Respons op die vraelyste wat versend is 

Tabel5.1 bied 'n weergawe van die aantal vraelyste versend en die aantal vraelyste wat voltooid 

terugontvang is. 

TABEL 5.1 Respons op vraelyste versend 

Vraelyste uitgestuur Vraelyste Vraelyste nie 
terugontvang terugontvang 

Totaal 16 15 1 
Persentasie 93,75% 6,25% 

* Analise van data vervat in tabel 5.1 

Die feit dat 93,75 % van die vraelyste terugontvang is, kan volgens resente literatuur rakende 
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navorsingsmetodes (Landman, 1980:112) as 'n uitstekende terugvoering beskou word, 
aangesien die vraelys relatief lank was en die tyd wat dit sou neem om te voltooi, 'n moontlikheid 
van nie-beantwoording laat ontstaan het 

5.3.2 Ontwerp van die vraelys (vgl. bylaag B) 

Behalwe vir die paar vrae waar 'n oop spasie gelaat is vir die respondent se eie kommentaar, is 

die vraelys in hoofsaak gebaseer op gestruktureerde vrae met "ja"- of "nee"- antwoorde. 

Nadat vrae opgestel is uit al die postulate wat die hele teoretiese ondersoek dek, moes die vrae 
gerangskik word. Die vrae is in die volgende drie kategoriee ingedeel: 

Afdeling A· Struktuur en beleid vir indiensopleiding in die kindersorgskool (vrae 1 tot 20). 

Afdeling B - Die personeel se behoefte aan indiensopleidingsprogramme (vrae 21 tot 45}. 

Afdeling C - Die vereistes waaraan skoolgefundeerde indiensopleiding moet voldoen (vrae 
46 tot 68). 

5.3.3 Nasien van die ingesamelde gegewens 

Nadat vyftien van die sestien vraelyste terugontvang is, is elke betrokke vraelys se positiewe en 
negatiewe response op 'n beskikbare afskrif van 'n soortgelyke vraelys geplaas, om sodoende 
vraelyste se data te versamel. 

By sommige vrae het die respondente geen keuse van 'n positiewe of 'n negatiewe respons 
uitgeoefen nie. By sodanige gevalle het die navorser aanvaar dat die respondente by die 

onbeantwoorde gedeeltes 'n siening van "nie van toepassing" huldig, daar dit moontlik nie op 

hulle skole van toepassing is nie. In die geval van vraag 3.3.3 {vgl. bylaag D), is daar 

byvoorbeeld kindersorgskole wat nie van eksterne eksamens gebruik maak nie omdat hulle 

leerlinge se verstandsverrnoe dit nie toelaat nie. Hierdie feit het dan die betrokke respondent laat 

88 



besluit om nie 'n keuse van "ja" of 'n •nee" uit te oefen nie. In sodanige gevalle het die navorser 

dan die gedeeltes buite rekening gelaat in die bespreking van die vraelys in paragraaf 5.4. 

Sommige vrae, soos vraag 7.9 (vgl. bylaag D), is van 'n oop spasie voorsien vir verdere 
kommentaar op die betrokke vraag of ter wille van nie-kwantifiseerbare inligting. Verskeie 

respondente het van die geleentheid gebruik gemaak en sodoende waardevolle bykomende 
inligting verskaf, wat beslis bygedra het tot die sinvolle peiling van die praktyk van 

indiensopleiding in kindersorgskole. 

5.4 ANALISE EN INTERPRETASIE VAN DIE INGESAMELDE DATA 

Die vraelys is opgestel na aanleiding van inligting wat in hoofstuk 3 en 4 ter sprake gekom het en 

daarom gaan die bespreking van die vraelys in hierdie afdeling soms na die gedeeltes verwys. 

Tweedens is daar sekere inligting waarvan nie gebruik gemaak is nie, aangesien dit onmoonfiik 

was om vooraf te bepaal watter vrae deur die respondente as "nie van toepassing" beskou is. 

5.4.1 Afdeling A • Struktuur en beleid van indiensopleiding 

5.4.1.1 Die algemene skoolgefundeerde beleid 

TABEL 1: Beskik u skool oor 'n algemene skoolgefundeerde beleid? 

Vraag 1 

Frekwensie Persentasie 
Ja 13 86,7 
Nee 2 13,3 
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Kommentaar 

Dit blyk uit bogenoemde dat die meerderheid respondente (86,7 %} saamstem dat 'n skoal oar 'n 

algemene skoolgefundeerde beleid moet beskik, terwyl13,3 % glo dat dit nie nodig is nie. 

TABEL2: 

Vraag 2 

Ja 
Nee 

Kommentaar. 

Beskik elke personeellid oor 'n kopie van die algemene skoolgefundeerde 
beleid? 

Frekwensie Persentasie 
9 60,0 
6 40,0 

Alhoewel86,7% van die respondente se skole oar 'n algemene skoolgefundeerde beleid beskik. 

(vgl. tabel 1 }, dui slegs 60 % aan dat hulle personeellede wei elkeen 'n kopie van die dokument 

het 

Afgesien van die belangrikheid van 'n algemene skoolgefundeerde beleid (vgl. tabel 1 }, mag die 

40 % respondente in tabel 2 wie se personeel nie oar sodanige afskrif van die algemene 
skoolgefundeerde skoolbeleid beskik nie, moontlik vind dat hulle 'n leemte in die operasionali
seringsfunksie van hul skoal se bestuurspraktyk kan ervaar (vgl. Reynders, 1977:39 asook par. 

4.4.5}. 
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TABEL 3: Is die volgende ten opsigte van beleid beskikbaar? 

Vraag 3 

Ja Nee 
3.1. Interne vakbeleid 100% -
3.2 Interne eskamenbeleid 100% -
3.3 Eksterne eksamenbeleid 60% 40% 
3.4 Beleid to.v. koshuistoesigdiens 100% -
3.5 Beleid to.v. vakansietoesigdiens 60% 40% 
3.6 Beleid to.v. buite-kurrikulere aktiwiteite. 73,3% 26,7% 
3. 7 Beleid to. v. die inskakeling van die hulpdienstepersoneel 80% 20% 
3.8 Beleid to. v. personeelontwikkeling en indiensopleiding 53,3% 46,7% 

Kommentaar 

Dit is duidelik dat in 1 00 % gevalle die volgende beleid aan die personeel beskikbaar gestel is, 

naamlik die interne vakbeleid, interne eksamenbeleid en koshuistoesigdiens. 

By 60 o/o van die respondente is daar 'n vakansietoesigdiensbeleid beskikbaar; by 73,3 o/o vir 
buite-kurrikulere aktiwiteite en by 80 % ten opsigte van die inskakeling van die 

hulpdienstepersoneel in die totale skoolopset. 

Slegs 53,3 o/o van die respondente toon aan dat hulle 'n beleid vir indiensopleiding tot hul 

personeel se beskikking het Onder sulke omstandighede waar amper die helfte van die 
respondente (46,7 %) nie oor sodanige beleid beskik nie, kan die vraag gestel word of daar 

effektiewe indiensopleiding in die betrokke skole beoefen word. Elke onderwysleier wat in sy 

personeel se besondere indiensopleidingsbehoeftes wil voorsien, moet 'n indiensopleid
ingsbeleid beskikbaar he, aangesien sodanige beleid as 'n verwysingsraamwerk moet dien vir 
die uitvoering van die skoal se indiensopleidingsaktiwiteite (vgl. paragraaf 4.4.5). 
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TABEL4: Word daar voorligting aan die volgende person eel gegee ten opsigte van 
die skoolbeleid? 

Vraag 4 

Ja Nee 
4.1 Adjunkhoof(de) 93,3% 6,7% 
4.2 Departementshoofde 93,3% 6,7% 
4.3 Senior onderrigpersoneel met merietetoekening(s) 80,0% 20,0% 
4.4 Posvlak 1-onderrigpersoneel 80,0% 20,0% 
4.5 Koshuispersoneel bv. huismoeders 100% -
4.6 Koshuistoesigpersoneel bv. koshuisopvoeders 93,3% 6,7% 
4. 7 Hulpdienstepersoneel bv. sielkundiges en so meer 66,7% 33,3% 
4.8 Administratiewe personeel bv. magasynklerk 26,7% 73,3% 
4.9 Algemene assistente bv. kombuishulp 20,0% 80,0% 

Kommentaar 

Uit die tabel is dit duidelik dat die adjunkhOofde, departementshoofde, senior onderrigpersoneel, 
koshuispersoneel en koshuistoesigpersoneel in 'n baie groat mate voorligting ontvang ten 
opsigte van die skoolbeleid. 

By die hulpdienstepersoneel (66,7 %) en die administratiewe personeel (26,7 %), bestaan daar 

'n leernte met betrekking tot voorligting oor die beleid van die skoal. Die respondente vind dit . 

blykbaar nie nodig dat veral die administratiewe personeel en die algemene assistente van hul 
skoal voorligting in die verband ontvang nie. Veral die algemene assistente word afgeskeep 
aangesien slegs 20 % van hulle voorligting ontvang oor die skoolbeleid. Laasgenoemde twee 
groepe personeel mag moontlik deur hierdie miskenning voel dat hulle 'n los aanhangsel in die 

skoal is en nie gesien word as 'n integrale deel van die skool- of koshuisstruktuur nie (vgl. 
paragraaf 3.4.6). 
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TABEL 5: Is daar in die skoolbeleid 'n afdeling oor indiensopleiding? 

Vraag 5 

Frekwensie Persentasie 
Ja 10 66,7 
Nee 5 33,3 

Kommentaar 

lndien hierdie vraag teenoor vraag 3.8, tabel 3 gestel word, is daar 'n aanduiding dat daar wei 'n 

leemte in die beskikbaarstelling van die indiensopleidingsbeleid gevind kan word. In vraag 5, 

tabel 5 het 66,7 % van die respondente aangedui dat die skoolbeleid wei oor 'n afdeling 

beskik wat handel oor indiensopleiding. Hierteenoor dui tabel 3, vraag 3.8 aan dat slegs 53,5 % 
van die respondente 'n beleid ten opsigte van indiensopleding aan die personeel beskikbaar stel. 

TABEL6: Watter van die volgende persone of instansies is verantwoordelik of 

medeverantwoordelik vir die opstel van die skoal se 

indiensopleidingsbeleid? 

Vraag 8 

Ja Nee 
8.1 Die skoolhoof 46,7% 53,3% 
8.2 Adjunkhoof(de) 46,7% 53,3% 
8.3 Departementshoof{de) 40,0% 60,0% 
8.4 lndiensopleidingkomitee 33,3% 66,7% 
8.5 'n Persoon verantwoordelik vir indiensopleiding 13,3% 86,7% 
8.6 lndien 'n ander persoon{e) of instansies, spesifiseer: 13.3% 
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Kommentaar 

Alhoewel beleid deurgaans beskou behoort te word as 'n bestuurselement wat in diens staan van 

die doelstelling van 'n besondere skoal of aktiwiteit dui hierdie tabel aan dat net 46,7 % van die 

skoal- en adjunkhoofde verantwoordelik of mede-verantwoordelik is vir die opstel van die skoal 

se indiensopleidingsbeleid. Hierdie syfer daal tot slegs 40 % ten opsigte van die departe

mentshoofde. 'n Derde van die respondente maak in die verband gebruik van 'n 

indiensopleidingskomitee, terwyl 13,3 % van die respondente 'n persoon verantwoordelik vir die 

indiensopleidingstaak in die skoal gebruik. By vraag 8.6 dui 13,3 % van die respondente aan dat 
hulle hul valle personeel gebruik met die opstel van die sodanige beleid. 

5.4.1.2 Beleid ten opsigte van 'n indiensopleidingskomitee. 

TABEL 7: 

Vraag 6 

Word daar in die skool gebruik gemaak van 'n personeelontwikkeling· en 

indiensopleidingskomitee? 

Frekwensie Persentasie 
JA 7 46,7 
NEE 8 53,3 

Kommentaar 

Net 46,7 % van die respondente het aangedui dat hulle wei van 'n indiensopleidingskomitee 

gebruik maak. Wanneer tabel 6, vraag 8.4 in vergelyking geneem word, is dit beduidend dat 

slegs 33,3 % van die respondente van sodanige komitees gebruik maak by die opstel en 
instandhouding van 'n indiensopleidingsbeleid, alhoewel 46,7 % van die respondente oar 

sodanige komitees beskik. Sommige skole benut hulle komitee nie ten valle nie en dit kan as 'n 

leernte beskou word. 
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TABEL 8: Wie dien in die indiensopleidingskomitee? 

Vraag 7 

JA NEE 
7.1 Die skoolhoof 46,7% 53,3% 
7.2 Die adjunkhoof(de} 46,7% 53,3 o/o 
7.3 Die departementshoof(de) 33,3 o/o • 66,7 o/o 
7.4 Die intern-sielkundige 26,7% 73,3 o/o 
7.5 'n Senior koshuisvader 13,3 o/o 86,7 o/o 
7.6 'n Senior koshuismoeder - 100 o/o 
7. 7 Die mediese-hulpdienste-personeellid 6,7% 93,3% 
7.8 Ander bykomende personeel soos: 

7.8.1 'n Posvlak 1-personeellid 13,3 o/o 86,7 o/o 
7.8.2 'n Koshuistoesigkrag 13,3 o/o 86,7 o/o 
7.8.3 'n Administratiewe~personeellid 53,3 o/o 46,7 o/o 

7.9 Ander (noem) 13,3 o/o 86,7 o/o 

Kommentaar 

In bogenoemde tabel het net 13,3 o/o van die respondente teenoor vraag 7.9 gespesifiseer dat 

hulle van 'n koshuisopvoeder en skoolmaatskaplike werker/sosiopedagoog gebruik maak in hul 
indiensopleidingskomitee. 

Uit die bogenoemde tabel blyk dat tussen 46,7 o/o en 86,7 o/o van die respondente nie 

verteenwoordigers vanuit elke afdeling in die skool gebruik om in die indiensopleidingskomitee te 
dien nie. Baie kundige insette, noodsaaklik vir die voortreflike funksionering van 

indiensopleiding, gaan moontlik hierdeur verlore (vgl. paragraaf 4.4.3). 

95 



5.4.1.3 Beleid met personeelpligstate 

TABEL 9: Is daar pligstate vir die volgende personeel beskikbaar? 

Vraag 9 

JA NEE 
9.1 Die skoolhoof 73,3% 26,7% 
9.2 Die adjunkhoof(de) 86,7% 13,3% 
9.3 Departementshoofde 80,0% 20,0 o/o 
9.4 Posvlak 1-personeellede 80,0 o/o 20,0% 
9.5 Die koshuispersoneel 80,0 o/o 20,0% 
9.6 Die hulpdienste-personeel 86,7% 13,3% 
9. 7 Die administratiewe personeel 100% -
9.8 Diefaktotum 73,3 o/o 26,7 o/o 
9.9 Die algemene assistente 53,3 o/o 46,7 o/o 

Kommentaar 

Dit is duidelik uit bogenoemde tabel dat die meeste respondente 'n besondere waarde heg aan 

personeelpligstate, deurdat 73,3 o/o van die skoolhoofde oor sodanige pligstate beskik asook 

86,7 o/o van die adjunkhoofde en hulpdienste-personeel, terwyl 80 o/o van die departements

hoofde, posvlak 1-personeel en die koshuispersoneel daaroor beskik. 

Die administratiewe personeel het volgens die respons almal pligstate, maar slegs 73,3 o/o dui 
aan dat die faktotum(s) oor 'n pligstaat beskik. In teenstelling met die professioneel opgeleide 
persone toon vraag 9.9 aan dat slegs 53,3 o/o van die algemene assistente (met weinig, indien 
enige, skolastiese opleiding) oor 'n pligstaat beskik. 
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TABEL 10 : Word die pligstaat van elke personeellid met hom of haar bespreek? 

Vraag 10 

Frekwensie Persentasie 
JA 12 80 
NEE 3 20 

Kommentaar 

Tagtig persent van die respondente toon aan dat hulle die pligstate met hul onderskeie 
personeellede bespreek. Hieruit volg dat elke personeellid moontiik 'n billike en regverdige 
werkverdeling ontvang wat deur samesprekings bepaal is, en dat hulle vermoens en talente in ag 
geneem word om werkstevredenheid te bevorder {vgl. paragraaf 3.5.3.2). 

TABEL 11 : Sou die onderskeie pligstate nie verduidelik word nie, word die geskrewe 
pligstaat beskou as voldoende Ieiding vir die gladde verloop van die 
onderstaande taakvenigtinge in die skool? 

Vraag 11 

JA NEE 
11.1 K urrikulere aktiwiteite 26,7% 73,3% 
11.2 Buite-kurrikulere aktiwiteite 26,7% 73,3% 
11.3 Die koshuisaktiwiteite 26,7% 73,3% 

Kommentaar 

Drie-en-sewentig komma drie persent van die respondente oordeel dat geskrewe pligstate nie 
as voldoende Ieiding beskou kan word om sonder onderlinge samespreking enige 
werksdoeltreffenheid te verseker nie. Ontstellend egter is die feit dat verskeie respondente 
{26,7 %) verdere leidinggewing en verduideliking nie as noodsaaklik beskou nie. 
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Vraag 12 

Hierdie vraag het aan die respondente die moontlikheid gebied om in die oop spasies 'n 

byvoeging te maak. Hier het 6, 7 % van die respondente verrneld dat hulle onder andere die 

onderskeie handleidings vir onderwysers, algemene assistente, die faktotum en die 

huishoudelike personeel gebruik as plaasvervangers van die pligstaat 'n Verdere 40 % van 
die respondente het aangetoon dat hulle voorligting deur middel van persoonlike gesprekvoering 
gebruik as middel om die onderskeie personeel se pligte aan te stip. 

Vraag 13 

Hier het 80 % van die respondente laat blyk dat hulle 'n bepaalde personeellid se pligstaat van 

toepassing maak op die plaasvervanger van sodanige personeellid wanneer hy\sy afwesig of 
met langverlof is. 

5.4.1.4 Beleid met orienteringsopleiding 

TABEL 12: Word daar orienteringsopleiding gebied aan 

Vraag 14 

JA NEE 
14.1 die adjunkhoof(de}? 73,3% 26,7% 
14.2 die departementshoofde? 73,3% 26,7% 
14.3 posvlak 1-personeel? 73,3% 26,7% 
14.4 koshuispersoneel? 53,3% 46,7% 
14.5 koshuistoesigpersoneel? 46,7% 53,3% 
14.6 hulpdienste-personeel? 73,3% 26,7% 
14.7 administratiewe personeel? 66,7% 33,3% 
14.8 die faktotum? 86,7% 13,3% 
14.9 die algemene assistente? 46,7% 53,3% 
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Kommentaar 

Hierdie vraag sluit nou aan by die oor die beskikbaarheid van pligstate (vgl. tabel 9, vraag 9). By 

bogenoemde tabel (vraag 14) dui 73,3% van die respondente aan dat hulle orienteringsopleiding 
bied aan die adjunkhoof(de), departementshoofde, posvlak 1-personeel en die hulpdienste
personeel. Die faktotum (verantwoordelik vir die instandhouding van die tuin en gronde) speel 
volgens die respondente blykbaar 'n baie belangrike rot in die kindersorgskole omdat 86,7 % 

van hulle aangedui het dat hulle orienteringsopleiding aan hom bied. Die prioriteitstelling · is 

vreemd as in ag geneem word dat volgens tabel 12, vraag 14.4 en 14.5 gemiddeld slegs 50 % 

van die koshuispersoneel (sleutelfigure) orienteringsopleiding ontvang. 

Alhoewel daar in tabel 9, vraag 9,7 deur al die respondente aangetoon word dat hulle volle 

administratiewe personeel van 'n pligstaat voorsien word, dui net 66,7% van die respondente in 

hulle antwoorde aan dat hulle aan die betrokke personeel orienteringsopleiding bied. 

'n Verdere aspek wat opvallend is, is die verwaartosing van die indiensopleiding van die 

algemene assistente. Daar kan verwag word dat daar by 'n kindersorgskool sekere basiese 

aspekte is waaroor die algemene assistente georienteer moet word. Slegs 46,7 % van die 

respondente bied orienteringsopleiding aan hulle algemene assistente. Terselfdertyd het net 

53,3 % in tabel 9, vraag 9.9 aangetoon dat hulle hul algemene assistente van 'n pligstaat 

voorsien. 

5.4.1.5 Beleid rakende skoolgefundeerde indiensopleidingsprogramme 

TABEL 13: Bestaan daar in die skool 'n skoolgefundeerde indiensopleidingsprogram? 

Vraag 15 

Frekwensie Persentasie 
JA 8 53,3 
NEE 7 46,7 
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Kommentaar 

Net soos wat 'n skriftelike indiensopleidingsbeleid aan die personeel beskikbaar gestel moet 
word (vgl. Jones et al., 1989:91-94), moet daar ook 'n program vir indiensopleiding opgestel word 
(vgl. paragraaf 4.4.5). Dit is onrusbarend dat net 53,3 % van die respondente aandui dat hulle 
wei oor 'n indiensopleidingsprogram beskik. 

TABEL 14: · Word die skoolgefundeerde indiensopleidingsprogram beplan vir 

Vraag 17 

JA 
17.1 'n kwartaal? 26,7% 
17.2 'n halfjaar? 13,3% 
17.3 'n jaar? 20,0% 
17.4 volgens 'n bepaalde behoefte soos dit ontstaan? 40,0 o/o 

Kommentaar 

Bogenoemde tabel dui aan dat 40 o/o van die respondente hulle indiensopleiding nie volgens 'n 
vasgestelde program aanbied nie, maar wei indien 'n bepaalde behoefte daartoe ge'identifiseer 
word. Hierdie keuse is die gewildste in die betrokke skole. 

Vergeleke hiermee, beplan 26,7 o/o van die respondente hul indiensopleidingsprogram vir 'n 
kwartaal; 13,3 % het 'n halfjaarlikse program en 20 % van die respondente bepaal hul 
personeelontwikkeling- en indiensopleidingsprogram vir 'n jaar. 

Vraag 18 

Ses-en-veertig komma sewe persent van die respondente bied die skoolgefundeerde 
indiensopleidingsaktiwiteite op 'n weeklike basis aan, 20 % op 'n tweeweeklikse basis en 33,3 % 
op 'n maandelikse basis. 
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5.4.1.6 Beleid met die bepaling van indiensopleidingsbehoeftes 

TABEL 15: Wie bepaal die skool se indiensopleidingsbehoeftes? 

Vraag 16 

JA 
16.1 Die skoolhoof 20,0% 
16.2 Die skoolhoof en die adjunkhoof(de} 13,3% 
16.3 Die skoolhoof, adjunkhoof(de) en departementshoofde 33,3% 
16.4 Die personeelontwikkeling en -indiensopleidingskomitee 26,7% 
16.5 Die skoolhoof, tesame met al sy personeel 6,7% 

Kommentaar 

Alhoewel 'n behoeftebepaling die indiensopleidingsprogram ten grondslag le, duislegs 6,7% 

van die respondente aan dat hulle tesame metal hul personeel, sodanige behoeftes bepaal. 

Een derde van die respondente dui aan dat die skoolhoof, adjunkhoof(de) en departements

hoofde die skoal se indiensopleidingsbehoeftes bepaal. 

Die indiensopleidingskomitee is volgens 26,7 % van die respondente verantwoordelik vir die 

bepaling van indiensopleidingsbehoeftes, maar dit moet in gedagte gehou word dat volgens tabel 
8, vraag 7 die indiensopleidingskomitees nie verteenwoordigers vanuit elke afdeling in die skool 

hetnie. 
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5.4.1.7 Beleid met aanbieders van die indiensopleidingsaktiwiteite 

TABEL 16 : Vanwie word daar gebruik gemaak met die aanbieding van die 
indiensopleidingsaktiwiteite? 

Vraag 19 

19.1 Eie personeel 
19.2 Kundiges van buite 
19.3 Kundiges op 'n bepaalde gebied, verbonde aan die onderwysdepartement 
19.4 Skoolgerigte kursusse, aangebied deur die onder\Vysersentrum 
19.5 Betroubare videoprogramme oor bepaalde onderwerpe 

Kommentaar 

Ja 
1"00% 
53,3% 
40,0% 
33,3% 
20,0% 

Aile respondente wend kundige personeel aan om hul onderskeie indiensopleidingsaktiwiteite 

aan te bied. 

Net meer as die helfte (53,3 %) van die respondente maak ook gebruik van kundiges buite 

skoolverband met die aanbieding van hul indiensopleidingsaktiwiteite. 'n Verdere 40 % van die 

respondente ontvang ook kundiges vanuit hul betrokke onderwysdepartement om te help met hul 

indiensopleiding. 

Volgens vraag 19.4 in die tabel, maak net 33,3 % van die respondente addisioneel gebruik van 

die onderwysersentrum se hulpverlening met betrekking tot die skoolgerigte indiensoplei
dingskursusse. 

'n Skrale 20 o/o van die respondente maak aanvullend gebruik van betroubare videoprogramme 

oor bepaalde indiensopleidingsonderwerpe. 
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5.4.1.8 Beleid oor die tyd van programaanbieding 

TABEL 17: Wanneerword indiensopleidingsaktiwiteite aangebied? 

Vraag 20 

Ja Nee 
20.1 Gedurende skooltyd 73,3% 26,7% 
20.2 In die middag na skool 20,0% 80,0% 
20.3 Saans 6,7% 93,3% 
20.4 Op 'n Saterdagoggend - -
20.5 Ander . . 

Kommentaar 

. Vanuit die tabel is dit duidelik dat 73,3 % van die respondente hul indiensopleidingsaktiwiteite 

gedurende skoolonderrigtyd laat plaasvind. 

lndien die data verskaf deur vraag 18 (tabet 14) met die huidige vraag in verband gebring word, 

is dit opvallend dat daar redelik min tyd aan indiensopleiding bestee word. Aan die anderkant 

word skoolonderrigtyd, wat uitsluitlik tot voordeel van die leerlinge aangewend behoort te word, 

deur 73,3 % van die respondente verkort met die aanbieding van hul indiensopleidingsaksies. 

Slegs 20 % van die respondente bied indiensopleiding gedurende 'n middag na skoal aan, 
terwyl 6,7 % dit die een of ander aand laat plaasvind. In totaal is dit 'n skrale 26,7 % van die 
respondente wat nie alleenlik die skoolonderrigtyd in ag neem nie, maar ook voel dat daar 
genoegsame tyd beskikbaar gestel moet word vir die effektiewe beoefening van indiensopleiding 

(vgl. paragraaf 4.4.4}. 
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5.4.1.9 Samevatting 

By on~eding van die inligting uit hierdie afdeling verkry, is daar tekortkominge ge'identifiseer ten 
opsigte van 

(a) die skoolhoof se bydrae as bestuursleier om beleidsdokumente aan aile betrokkenes 
beskikbaar te stel, 

(b) aspekte soos pligstate en roetine-sake wat in die beleid vervat moet wees, 

(c) die personeel se posisie en verantwoordelikheid met betrekking tot die indiensoplei
dingsbeleid. 

5.4.2 Afdeling B: Beplanning en ontwerp van indiensopleidingsprogramme 

5.4.2.1 Navorsing oor onderwysbestuur en -administrasie aan 'n kindersorgskool 

TABEL 18: Word 'n leemte ervaar in die navorsing van onderwysbestuur en • 

administrasie aan 'n kindersorgskool? 

Vraag 21 

Frekwensie Persentasie 
Ja 12 80 
Nee 3 20 

Kommentaar 

Dit is beduidend dat 80 % van die respondente 'n leemte ervaar met betrekking tot navorsing in 
die onderwysbestuur en -administrasie aan 'n kindersorgskool. 

104 



TABEL 19: Word navorsingsprojekte tans in die skool ondemeem ten opsigte van die 
onderstaande? 

Vraag 33 

Ja Nee 
33.1 In onderrigverband 26,7% 73,3% 
33.2 In koshuisbestuurverband 26,7% 73,3% 
33.3 Vryetydsbesteding van leerling_e 26,7% 73,3% 
33.4 Die sosialisering van leerlinge in die skoal 33,3% 66,7% 
33.5 Tug en dissipline 40,0% 60,0% 
33.6 Geen navorsingsprojekte . 33,3% 66,7% 

Kommentaar 

Dit is eerstens duidelik dat weinige navorsingsprojekte in die skoal self onderneem word. Daar is 
wei 26,7 % van die respondente wat navorsingsprojekte onderneem in onderrigverband, 
koshuisbestuurverband en oar die vryetydsbesteding van die leerlinge. Navorsing in verband 
met tug en dissipline word deur 40 % van die respondente gedoen. · 

Uit tabel 18 is dit duidelik dat die respondente 'n leemte ervaar met navorsing in die 
onderwysbestuur en -administrasie van 'n kindersorgskool. Ondanks die leemte toon tabel 19 
aan dat daar in meer as 66 % van die gevalle binne skoolverband nogtans nie werklike 
navorsing gedoen word oar aktuele onderrigprobleme in kindersorgskole nie. 

Vraag 34 se gegewens dui aan dat 13,3 % van die respondente navorsingsprojekte op 'n 
kwartaallikse basis onderneem en dat 6, 7 % van die respondente dit op 'n halfjaarlikse wyse 
uitvoer. Benewens die genoemde is daar tog 20 % van die respondente wat navorsingsprojekte 
onderneem so dikwels as wat omstandighede dit noodsaak. 

Vraag 35 toon aan dat die gemiddelde tydsduur vir die afhandeling van 'n navorsingsprojek deur 
13,3 % van die respondente aangetoon word as twee weke, 6, 7 % toon een maand aan en 20 % 
van die respondente handel dit so spoedig rnoontlik af. Genoemde navorsing en 
navorsingsprojekte verteenwoordig informele navorsing en behels nie navorsing as sodanig deur 
navorsingskundiges nie. 
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5.4.2.2 Behoefte aan onderwysbestuursopleiding 

TABEL 20: Het van die volgende personeel enige fonnele bestuursopleiding vir sy 

bepaalde pos? 

Vraag 22 

Ja Nee 
22.1 Die Skoolhoof -26,7% 73,3% 
22.2 Die adjunkhoof{de) 33,3% 66,7% 
22.3 Die departementshoofde 33,3% 66,7% 

Kommentaar 

Die ideaal is sekerlik dat aile personeellede in bevorderingsposte die nodige bestuursopleiding 

moet ontvang. Dit is duidelik dat daar by die genoemde personeel 'n behoefte bestaan met 

betrekking tot die nodige formele bestuursopleiding. Dit bring mee dat die meeste van 

bogenoemde personeel moon~ik bekwaam is om vakleiers te wees, maar dat die kennis en 

kundigheid om onderwysleiers te wees, lukraak op die lang termyn verwerf word (vgl. paragraaf 

3.2.1 en Theron & Bothma, 1988:18-19). 

TABEL 21 : Het van die volgende personeel enige fonnele bestuursopleiding deur 

middel van indiensopleiding van u betrokke onderwysdepartement 
ontvang? 

Vraag 23 

Ja Nee 
23.1 Die skoolhoof 86,7% 13,3% 
23.2 Die adjunkhoof(de) 6,7% 93,3% 
23.3 Die departementshoofde - 100% 
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Kommentaar 

Alhoewel daar volgens Theron & Bothma (1988:18) vir bepaalde groepe skoolhoofde onder 
beheer van enkele van die onderwysdepartemente gestruktureerde kursusse aangebied word, is 
dit nag nie 'n algemene praktyk in Suid-Afrika nie. 

Wat die kindersorgskole betref, blyk dat die meeste respondente wei sodanige indiensopleiding 
ontvang het aangesien 86,7 o/o dit bevestig. 'n Leemte is duidelik te sien by die adjunkhoofde 
waar slegs 6, 7 o/o 'n bestuurskursus deurloop het, terwyl geeneen van die departementshoofde 

so 'n kursus gevolg het nie. 

Opleiers en funksionarisse van elke betrokke onderwysdepartement behoort kennis te neem van 

hierdie leernte (vgl. paragraaf 2.2.1). Dit word bevestig deur 93,3 o/o van die respondente in 

vraag 24, naamlik dat daar wei by die personeel genoem in tabel 21 'n behoefte is om meer 

indiensopleidingskursusse te ondergaan met betrekking tot onderwysbestuur. 

5.4.2.3 Verantwoordelikheid van onderwysowerhede en die onderwysersentra 

TABEL 22: Hoeveel onderrigposte in die skool is nie gevul met toepaslik 

gekwalifiseerde personeel nie? 

Vraag 45 

Persentasie paste met nie Persentasie 
toepaslik gekwalifiseerde 

personeel 
45.1 tot 5 26,7 
45.2 6-10 20,0 
45.3 11-15 13,3 
45.4 bo 15 40,0 
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Kommentaar 

Die omstandighede ten opsigte van toepaslik gekwalifiseerde personeel in 'n skoal is dikwels 
sodanig, dat van die onderwysers verplig word om onderrig te gee in vakke waarvoor hulle nie 

opgelei is nie. 

Die gegewens in tabel 22 reflekteer so 'n situasie. Dit is onrusbarend dat tydens die ondersoek 

40 % van die skole aangedui het dat meer as 15 % van hulle onderrigposte gevul was met nie

toepaslik gekwalifiseerde personeel (vgl. paragrawe 1.2 en 1.3). 

TABEL 23: Bied die onderwysersentra indiensopleiding wat van toepassing is op 

Vraag 26 

Ja Nee 
26.1 ortopedagogiese Ieiding? 13,3% 86,7% 
26.2 ortodidaktiese Ieiding? 13,3% 86,7% 
26.2 sosiopedagogiese Ieiding? 13,3% 86,7% 
26.4 pedagogiese straf? 40,0% 60,0% 
26.5 die problematiek random inrigtingversorging? 6,7% 93,3% 
26.6 personeelontwikkeling en -indiensopleiding? 20,% 80,0% 

Kommentaar 

Hierdie bevindinge dui aan dat daar 'n wesenlike behoefte in die kindersorgskole bestaan aan 
meer skoolgerigte indiensopleidingskursusse. 
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Vraag 30: Behoort 'n skoal vanuit departementswee van indiensopleidings· 
programme voorsien te word? 

Hier het 60 % van die respondente aangedui dat hulle dit sou verkies dat die beherende 
onderwysdepartement vanuit sy kundigheid die skole van programme moet voorsien om die 

indiensopleidingsaktiwiteit te stimuleer. Hierdie gedagte is verder versterk deur 66,7 % van die 
respondente wat deur middel van vraag 27 aangedui het dat die onderwysersentrum ook 'n 

groter aandeel behoort te he in die indiensopleidingsaktiwiteite van 'n skool. So ook het vraag 28 

se data aangetoon dat 60% van die respondente hul personeel aanmoedig om 

indiensopleidingskursusse wat die onderwysersentra aanbied, byte woon. Tabel16, vraag 19.4 

toon egter 'n teenstrydigheid aan, deurdat slegs 33,3 % van die respondente hier bevestiging 

bied dat hulle van die onderwysersentrum se dienste gebruik maak vir indiensopleiding. 

'n Moontfike verklaring vir laasgenoemde verskynsel is te vind in tabel 23, vraag 26, waar slegs 

13,3 % van die respondente aandui dat kursusse aangebied word wat betrekking het op 
ortopedagogiese, ortodidaktiese en sosiopedagogiese Ieiding en dus vir kindersorgskole ter sake 

is. Ses komma sewe persent van die skole dui aan dat van die kursusse soms die problematiek 

rondom inrigtingversorging aanspreek. Genoemde onderwerpe, wat as eie aan die 

opvoedingsituasie van die kindersorgskool geeien kan word, behoort 'n regmatige en 

belangrike plek op die program van onderwyssentra te kry ten einde die bywoning van die 

sentrumaanbieding sinvol te maak vir die kindersorgskoolpersoneel. 

In vraag 29 dui 73,3 % van die respondente aan dat die naburige skole ook die 

indiensopleidingsaktiwiteit sal bywoon indien die onderwysersentrum 'n indiensopleier 

beskikbaar sou stel om indiensopleiding by 'n betrokke kindersorgskool te doen. Die opname 

toon verder dat 73,3% van die respondente dit sou verkies dat sodanige indiensop
leidingsaktiwiteite op 'n Vrydagmiddag of 'n Saterdagoggend moet plaasvind. Net 13,3 % van die 

respondente dui aan dat so 'n aktiwiteit moontfik oor 'n langnaweek of gedurende 'n kort vakansie 
kan plaasvind. 

In tabel 23, vraag 26.6, toon 80 % van die respondente aan dat onderwysersentra nie indiens

opleiding aanbied wat toepaslik is vir die personeel van kindersorgskole nie. 'n Volle 93,3 % van 

vraag 25 se respondente dui egter aan dat daar wei 'n behoefte bestaan om 'n persoon vanuit 

die skool te stuur vir 'n indiensopleidingskursus. 
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5.4.2.4 Personeelontwikkeling· en indiensopleidingsprogramme 

TABEL 24: Is daarvir die volgende persone enige skoolgefundeerde indiens· 
opleidingsprogramme? 

Vraag 31 

Ja 
31.1 Die beginneranderwyser sander enige ervaring 40,0% 
31.2 Die nuwe aanstelling sander enige kindersargskaalervaring 40,0% 
31.3 Die ambagsonderwyser met 'n onderwysdiploma 50,0% 
31.4 Saas 31.3 sander enige kindersorgskaolervaring 50,0% 
31.5 Die adjunkhoof(de) 26,7% 
31.6 Die departementshaofde 26,7% 
31.7 Die posvlak 1-personeel 46,7% 
31.8 Die vooganderwyser/es van 'n groep leerlinge 33,3% 
31.9 Die tutoronderwyser/es van 'n beginnende onderwyser/es 20,0% 
31.10 Die koshuisvader en -moeder 33,3% 
31.11 Die koshuistoesigkragte 33,3% 
31.12 Die sielkundige afdeling 33,3% 
31.13 Die mediese-hulpdienste-personeellid 33,3% 
31.14 Die administratiewe personeel 26,7% 

Kammentaar 

Nee 
60,0% 
60,0% 
50,0% 
50,0% 
73,3% 
73,3% 
53,3% 
66,7% 
80,0% 
66,7% 
66,7% 
66,7% 
66,7% 
73,3% 

Nuwe personeellede behaort 'n doeltreffende orienteringskursus te deurloop. In tabel 12, vraag 
14 is daar byvoorbeeld 73,4 % van die respondente wat bevestig dat hulle sadanige 

arienteringsapleiding aanbied vir die adjunkhaof(de), departementshaafde, pasvlak 1- personeel 

en hulpdienste-personeel. Hierdie tabel taon egter deurdat teenstrydighede met tabel 12 slegs 
26,7 % van die respondente aandui dat hulle skaolgefundeerde apleidingspragramme 

beskikbaar het vir die adjunkhoof(de) en departementshoofde, terwyl 46,7 o/o aandui dat hulle 
oar sodanige programme beskik vir die posvlak 1-personeel en slegs 33,3 % vir die hulpdienste

persaneel. 
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Die groat persentasie negatiewe response op vraag 31.1-31.14 meet moontiik geag word as 'n 
aanduiding dat weinig kindersorgskole werklik oar orienteringsindiensopleidingsprogramme 
beskik. Dit mag moontiik oak geldend geag word vir enige ander vorm van indiensopleidings
programme. 

Desnieteenstaande bevestig 93,3% van die respondente in afdeling C, vraag 57, dat 'n skoal 

oar sy eie besondere skoolgefundeerde indiensopleidingsprogram moet beskik. 

Laasgenoemde feit dui op 'n duidelike behoefte aan Ieiding om die eie programopstelling te 

bevredig of om die beskikbaarheid van programme te verseker. 

5.4.2.5 Bronmateriaal ten opsigte van indiensopleiding 

TABEL 25: Word daar skriftelike rekord gehou van die skoolgefundeerde indiens
opleidingsaktiwiteit of programinhoude? 

Vraag 36 

Frekwensie Persentasie 
Ja 10 66,7 
Nee 5 33,3 

Kommentaar 

Om doelgerigte indiensopleiding te verseker, is dit noodsaaklik dat daar skriftelike rekord gehou 

word van al die skoolgefundeerde indiensopleidingsaktiwiteite (vgl. Rebore, 1982:70). 

Volgens die data toon 66,7 % van die respondente aan dat hulle sodanige rekord hou, terwyl 

33,3 % van hulle dit nie doen nie. 
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TABEL 26: Is daar in die bronnesentrum 'n gereseNeerde afdeling vir bronnemateriaal 

met betrekking tot indiensopleiding? 

Vraag 37 

Frekwensie Persentasie 
Ja 8 53,3 
Nee 7 46,7 

Kommentaar 

Die beskikbaarstelling van boeke, tydskrifte , en so meer oar verskeie aktuele onderwerpe eie 

aan die kindersorgskoolopvoeding, kan meehelp in die verbreding van die personeel se kennis. 

Dit bied oak die moontiikheid dat afgehandelde indiensopleidingmateriaal deurlopend beskikbaar 

gestel word vir die nalees daarvan, of om dit by 'n latere geleentheid weer te benut (vgl. 
paragraaf 4.6.2). Alhoewel so 'n fasiliteit belangrik is, dui slegs 53,3 % van die respondente aan 

dat hulle oar so 'n fasiliteit beskik. 

5.4.2.6 Metodes en tegnieke vir indiensopleiding 

TABEL 27: Vind enige van die volgende vonns van skoolgefundeerde personeel· 
opleiding in die skool plaas? 

Vraag 39 

Ja Nee 
39.1 Simulasie in die vorm van gevallestudies en eksperimentele oefeninge 40,0% 60,0% 
39.2 Vervaardigheidsopleiding deur klaskameronderig bv. werkbankopleiding 33,3% 66,7% 
39.3 Demonstrasies 46,7% 53,3% 
39.4 Groepbesprekings 100% -
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Kommentaar 

Dit is duidelik dat al die respondente die groepbespreking as die mees geskikte vorm van 

aanbieding van indiensopleiding beskou, terwyl 46,7 o/o ook van demonstrasies en 40 o/o van 

hulle ook van simulasie-oefeninge in die vorm van gevallestudies en eksperimentele oefeninge 

gebruik maak. Vaardigheidsopleiding deur middel van klaskameronderrig, werkbankopleiding en 

hernuwingskursusse word die minste aangewend (vgl. paragraaf 4.8.3). 

TABEL 28: Vind enige van die volgende vonns van skoolgefundeerde personeel· 

ontwikkeling in die skool plaas? 

Vraag 40 

Ja Nee 
40.1 Betrekkingrotering 40,0% 60,0% 
40.2 Regtinggewing en raadgewing 100,0% -
40.3 Rolspele 20,0% 80,0% 
40.4 Taakmodel 20,0% 80,0% 
40.5 ln-mandjie-tegniek 20,0% 80,0% 
40.6 Konferensies en simposia 73,3% 26,7% 

Kommentaar 

In die uitvoering van die taak van indiensopleiding, moet uiteraard van verskeie vorme of 
metodes van opleiding gebruik gemaak word. 

Dit is egter opvallend dat slegs 'n klein persentasie (20 %) van die respondente in tabel 28 
aandui dat hulle van ander vorme of metodes van indiensopleiding gebruik maak as byvoorbeeld 
die bekende metodes van rigtinggewing en raadgewing asook konferensies en simposia. 

In die geheel kan daar afgelei word dat ongeveer een uit elke vyf respondente blykbaar gewillig 

is om van ander, nie-bekende vorme van indiensopleiding gebruik te maak. 
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5.4.2.7 Delegering van pligte 

TABEL 29: lndien die adjunkhoof(de) of departementshoofde die geleentheid gegun 

word om die hoerposvlak·personeellid se take en pligte uit te voer, gebeur 

dit dat die persoon vir wie ingestaan word, beskikbaar is vir hulp en 

Ieiding? 

Vraag 43 

Frekwensie Persentasie 
Ja 5 33,3 
Nee 10 66,7 

In afdeling C, vraag 67 en 68 dui die gegewens aan dat 93,3 % van die respondente take 

delegeer met die gepaardgaande nodige gesag en almal toon aan dat hulle die vlak van 

opleiding, kennis en senioriteit van die personeellid in aanmerking neem by sodanige delegering. 

Hier gaan dit egter om direkte indiensopleiding binne werkverband met die nodige Ieiding, 

raadgewing en toesig. 

Die skoolhoof is aangewese op die delegering van sekere pligte aan sy personeel en die oordra 

van sekere aspekte van gesag aan ondergeskiktes om te voldoen aan al die eise wat die 

onderrig- en residensiele leierskap aan hom stel. In die lig hiervan noem 73,3% van die hoofde 
in antwoord op vraag 41 dat hulle hul adjunkhoof(de) die geleentheid bied om sy pligte uit te voer 

en in vraag 42, dat 80 % van hul departementshoofde die geleentheid gebied word om die 
adjunkhoof(de) se pligte uit te voer. 

Dit laat die vraag ontstaan of so 'n geleentheid ontstaan omdat genoemde personeel tydelik 

afwesig is en daar vir hom ingestaan moet word, of dat dit inposwaarneming of assistentskap 
impliseer waar daadwerklike rigting- en raadgewing geskied, met die hoerposvlak- personeellid 

teenwoordig (vgl. paragrawe 4.8.1.3 en 4.8.1.4). 
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Uit die data verskaf op vraag 43 blyk dit dat slegs 33,3 % van die respondente beskikbaar is vir 
die nodige hulp en Ieiding hoewel 'n groat persentasie van hulle bevestig dat hulle hul pligte 

soms deur die onmiddellike laerposvlak-personeellid laat uitvoer. Voorafgaande impliseer dat 'n 
goeie indiensopleidingsgeleentheid onbenut gelaat word in te veel gevalle. · 

5.4.2.8 Samevatting 

Die besondere aard en agtergrond van die kind in die kindersorgskool vereis dat die personeel 

voldoende toegerus moet wees. Die skoolhoof wat sy verantwoordelikheid teenoor die kind en 

die personeel besef en daardie verantwoordelikheid teenoor die kind en die personeel wil 
beantwoord, het dus 'n groat verantwoordelikheid ten opsigte van indiensopleiding. 

Uit hierdie afdeling blyk dit dat die volgende faktore beperkend op die indiensopleidings

programme kan inwerk: 

(a) Die leemte wat ondervind word met navorsing in die onderwys bestuur en -admini

strasie van 'n kindersorgskool. 

(b) Die behoefte aan onderwysbestuursopleiding vir die beheer personeel van 'n 

kindersorgskool. 

{c) Die onvoldoende toepaslik gekwalifiseerde personeel in die skole. 

(d) Die onbetrokkenheid van en diskriminasie deur die onderwysersentra teenoor die 
personeel van kindersorgskole wanneer indiensopleidingsaksies deur hulle aangebied 

word. Die opleidingsaksies is hoofsaaklik vakgeorienteerd en die unieke problematiek 

van die kinder-sorgskoolkind word feitiik nooit aangespreek nie. 

(e) Die beskikbaarheid van indiensopleidingsprogramme. 
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5.4.3 Afdeling C : Skoolgefundeerde personeelontwikkeling· en indiensopleiding 

5.4.3.1 Die indiensopleier 

TABEL30: Word daar gebruik gemaak van 'n spesifieke personeellid as indiens· 

opleier? 

Vraag 30 

Frekwensie Persentasie 
Ja - -
Nee 15 100 

Kommentaar 

Dit is opvallend dat daar in geen kindersorgskool gebruik gemaak word van 'n bepaalde 

personeellid as indiensopleier nie. Volgens die gegewens verkry uit vraag 48 is dit duidelik dat 

86,7% van die beheerpersoneel betrokke is by indiensopleidingsaksies, terwyl 60% van die 

data aantoon dat daar van die intern-sielkundige of enige bekwame personeellid gebruik gemaak 

word (vgl. paragraaf 4.4.2). 

Alhoewel 86,7 % van die beheerpersoneel aanbied om betrokke te wees by die 

indiensopleidingsaktiwiteite, is daar in afdeling 8, vraag 25, aangedui dat 93,3 % van die 
respondente 'n behoefte het om 'n bepaalde personeellid op 'n kursus te stuur ten einde die 

persoon te bekwaam vir die behartiging van indiensopleidingsprogramme. 

Uit die response op vraag 49 blyk dat 53,3 % van die respondente wat met die 
indiensopleidingsaksies gemoeid is, naas die Hoer Onderwysdiploma ook oor 'n nagraadse 

kwalifikasie beskik. Die gegewens verkry deur vraag 50 toon dat slegs 26,7 % van die personeel 

se nagraadse kwalifikasies verband hou met Onderwysbestuur; 13,3% met die Ortopedagogiek; 

6, 7 % met die Ortodidaktiek, die Sosiopedagogiek, of met die Beroepsorientering as vakgebied 

en 33,3 % met die Sielkunde. 
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5.4.3.2 Die skoolhoof en ontwikkeling 

TABEL 31 : Bestudeer u as skoolhoof die nuutste ontwikkelinge ten opsigte van die 

ortopedagogiek? 

Vraag 51 

Frekwensie Persentasie 
Ja 9 60,0 
Nee 6 40,0 

Kommentaar 

Personeelontwikkeling het te make met die aksies van personeel wat die behoefte aan 

selfverwesenliking verwerklik en hulle voorberei vir nuwe uitdagings. Daar is egter slegs 53,3 % 

van die respondente wat die nuutste ontwikkelinge ten opsigte van die ortopedagogiek 
bestudeer .. 

Drie-en-dertig komma drie persent dui in antwoord op vraag 52 aan dat hulle die nuutste 

ontwikkelinge met betrekking tot die residensiele pedagogiek bestudeer. 

By vraag 53 moes die respondente, indien hul bevestigend geantwoord het op die vorige vraag, 

aantoon op welke wyse hulle die nuutste ontwikkelinge in die ortopedagogiek bestudeer. Die 
response was soos volg: deur die lees van k.indersorg-/opvoedkundige tydskrifte 53,3 %; deur 
middel van voortgesette studies 33,3 %; deur formele indiensopleidingsk.ursusse 33,3 % en 
53,3 % deur skoolgefundeerde indiensopleidingsprojekte. 
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5.4.3.3 Vergaderings 

TABEL 32 : Word daar tydens personeelvergaderings in u skool aandag gegee aan 
personeelontwikkeling en ·opleiding? 

Vraag 55(a) 

Frekwensie Persentasie 
Ja 9 60,0 
Nee 6 40,0 

Kommentaar 

Die personeelvergadering bied 'n uitstekende geleentheid vir be'invloeding; hier kan die hoof sy 

personeel motiveer en kan hy 'n klimaat skep waarin indiensopleiding gedy. Meer tyd kan dan 

tydens die indiensopleidingsvergadering aangewend word om probleme en behoeftes te 

bespreek en om projekte vir die regstelling daarvan hulle beslag te laat kry (vgl. paragrawe 3.5.1 

en 3.5.4). 

Dit is teleurstellend dat slegs 60 % van die respondente aandui dat daar tydens die 

personeelvergadering aan die indiensopleidingsaspek aandag gegee word. 

By vraag 55(b) dui 1 00 % van die respondente aan dat hul elke kwartaal 'n 

personeelvergadering hou en by vraag 56 dui meer as die helfte van die respondente (60 %) aan 

dat 'n personeellid, wat nie by 'n vergadering teenwoordig was nie, ingelig word aangaande 

besluite wat geneem is met behulp van 'n afskrif van die notule. 

Uit die data verkry van vraag 54 blyk dat 86,7 % van die respondente die 
indiensopleidingsvergadering sinvol beleef. 
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5.4.3.4 Bywoning van indiensopleidingsaktiwiteite 

TABEL 33: Is die bywoning van die skoolgefundeerde indiensopleidingsprogramme 

vrywillig of verpligtend vir person eel op wie dit van toepassing is? 

Vraag 60 

Hier dui 100 % van die respondente aan dat die bywoning verpligtend is vir al die personeel op 
wie dit van toepassing is. 

By vraag 61 dui 60% van die respondente aan dat daar wei gedifferensieer word met 
indiensopleiding vir die adjunkhoof(de), departementshoofde, posvlak 1-personeel en die 
hulpdienste-personeel. Daar word ook aangetoon dat 86,7 % van die respondente differensieer 
met die ontwikkeling- en opleidingsprogramme vir die koshuispersoneel en 
koshuistoesigpersoneel. Laastens vind daar slegs in 46,7% van die gevalle differensiasie in die 
aktiwiteite plaas by die programme vir administratiewe personeel. 

5.4.3.5 lndiensopleidingsdoelstellings 

TABEL 34 : Word die skool se indiensopleidingsdoelstellings volledig aan die 

personeelkorps bekend gemaak? 

Vraag 58 

Frekwensie Persentasie 
Ja 8 53,3 
Nee 7 46,7 

Uit bogenoemde data blyk dat 53,3 % van die respondente hul indiensopleidingsdoelstellings 
volledig aan die personeel bekend maak. Die gegewe persentasie korreleer ten valle met die 
weergegee in tabel 3, vraag 3.8. Dit is dus moontiik dat die personeel kennis dra van die 
besondere doelstellings soos vervat in die beleidsdokumente. 
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5;4.3.6 Bepaling van indiensopleidingsprioriteite 

TABEL 35: Word die skool se indiensopleidingsprioriteite bepaal deur 

Vraag 59 

Ja Nee 
59.1 gesprekvoering deur die personeel in vergaderings? 60,0% 40,0% 
59.2 departementele briewe en omsendskrywes? 46,7% 53,3% 
59.3 klasbesoeke? 33,3% 66,7% 
59.4 koshuisbesoeke? 73,3% 26,7% 
59.5 'n indiensopleidingskomitee? 46,7% 53,3% 
59.6 middel van inspeksieverslae? 60,0% 40,0% 

Kommentaar 

Dit blyk uit bogenoemde gegewens dat die koshuise in 'n kindersorgskool 'n baie belangrike rol in 
die skoolopset speel, aangesien koshuisbesoeke (73,3 %) ·die hoogste bepaler van 

indiensopleidingsprioriteite is. In afdeling A, vraag 14.4 en 14.5 is daar egter 'n teenstrydigheid 

hiermee op te merk aangesien slegs gemiddeld 50 % van die respondente orienteringsopleiding 

bied aan die koshuispersoneel. 

Gesprekvoering deur die personeel in vergaderings en inspeksieverslae speel die tweede 

belangrikste rol in die bepaling van opleidingsprioriteite. Departementele briewe en 

omsendskrywes en die indiensopleidingskomitee beklee die derde plek en klasbesoeke die 
vierde plek. 
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5.4.3.7 Loopbaanbenutting en ·beplanning 

TABEL 36: Word elke personeellid in die skool optimaal benut in sy werksituasie? 

Vraag 66 

Frekwensie Persentasie 
Ja 11 73.3 
Nee 4 26,7 

Kommentaar 

Alhoewel 'n gemiddeld van 3,75% onderrigposte nie deur toepaslik gekwalifiseerde personeel in 
die kindersorgskool gevul is nie (vgl. afdeling 8: vraag 45), dui 73,3 % van die respondents aan 
dat hulle hul personeel optimaal benut in die skool. 

Vol gens die response op vraag 65 blyk dit dat 1 00 % van die respondents se dat elke 
personeellid aangemoedig word om professioneel so ver as moontlik te ontwikkel. Teenstellend 
hiermee noem slegs 40 % van die respondents in vraag 64 dat hul betrokke is by hul personeel 
se onderskeie loopbaanbeplannings. 

5.4.3.8 Samevatting 

Hoofde kan baie doen om in die skool 'n atrnosfeer te skep waar personeelontwikkeling en 
indiensopleiding hoog geskat en aangemoedig word. Deur in vergaderings die voordele van 
personeelontwikkeling ter sprake te bring, word positiewe gesindhede daarteenoor 
aangewakker. 

Personeelontwikkeling moet spesifiek deur die indiensopleier gekoordineer word vanwee die 
gekompliseerdheid van die taak en nie deur die skoolhoof nie omdat sy verpligtinge reeds 
omvangryk is. Pogings van personeel om deel te he aan indiensopleidingsaktiwiteite, behoort 

ondersteun te word deur hulle aan uitvoerende aktiwiteite van die personeelontwikkelingskomitee 
' 

'n leidende rol te laat speel. 
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Dit is oak belangrik dat die skoolhoof en die indiensopleidingskomitee vooraf sal besin oar watter 

doelstellings hy graag met elke vergadering in die skoal wil bereik, aangesien sekere 

vergaderings soos die personeel-, vakvergaderings en vergaderings met beginneronderwysers 
asook koshuispersoneel uitmuntende geleenthede vir indiensopleiding bied. 

5.5 TEN BESLUITE 

Die bestaande struktuur en beleid random indiensopleiding dui daarop dat dit nie alleenlik 

aangebied kan word as 'n program wat betrekking het op personeelinskakeling en -benutting ter 

verbetering van die taakinhoud en -verbandomgewing nie, maar dit is oak 'n komponent van 

onderwysbestuur wat toegespits is op menslike interaksie en verhoudingstrukture. 

Die bestuurstaak van die persoon of komitee verantwoordelik vir indiensopleiding, moet, wat die 
personeel se behoefte aan indiensopleiding betref, toegespits wees op die uitvoering van 
handelinge wat daarop gerig is om die funksionele werksaamhede van die skoal te laat slaag en 

om elke personeellid die geleentheid te gee om persoonlik te ontwikkel. 

Die vereistes wat aan indiensopleidjng gestel word, dui daarop dat hierdie bestuurstake of

handelinge (vgl. paragrawe 3.4.1 - 3.4.9) moet bydra om 'n gesonde leerklimaat onder die 

personeel te skep sodat voorafbepaalde doelwitte verwesenlik kan word. Verwesenliking 

hiervan sal berus op die beskikbaarstelling van leerhulpbronne asook om die personeel te 

inspireer tot betrokkenheid in enige toepaslike indiensopleidingsaksie. 

In die volgende hoofstuk gaan gevolgtrekkings en aanbevelings gerapporteer word na aanleiding 
van die bevindings uit die literatuurstudie sowel as die empiriese ondersoek. 
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HOOFSTUK 6 

BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie studie was om geldige en betroubare inligting oar indiensopleiding in blanke 

kindersorgskole in te same!, dit wetenskaplik te ontleed en gevolgtrekkings en aanbevelings te 

maak. 

Ten einde hierdie doeleindes te kon bereik, is allereers 'n teoretiese ondersoek onderneem 

waarin van die navorsing van verskillende auteurs oar onderwysbestuur gebruik gemaak is om 

'n vraelys te kon saamstel. 

6.2 BELEMMERENDE OMSTANDIGHEDE TEN OPSIGTE VAN HIERDIE STU DIE 

Literatuur in verband met die bestuur van kindersorgskole is skaars en nie direk van 

toepassing op die navorsingstema nie. 

'n Persoonlike onderhoud met al die hoofde van die blanke kindersorgskole sou moontlik 
in baie opsigte betekenisvol gewees het maar weens logistieke beperkinge moes met 
die vraelys volstaan word. 
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6.3 BEVINDINGS 

6.3.1 Bevindinge uit die literatuurstudie 

In die Jig van die bespreking in hoofstuk 3.en 4 en die uitkoms van die vraelys in hoofstuk 5, is die 
volgende bevind: 

6.3.1.1 Die struktuur en beleid van indiensopleiding 

Aile skole behoort 'n eie skoolgefundeerde indiensopleidingsbeleid te he, om sodoende die 
verskillende fasette in die skoal se doelwitte binne die raamwerk van die skoolbeleid te 

akkommodeer. Die skoolbeleid dien as middel waardeur die doelstellings van indiensopleiding 
gei'nterpreteer en sekere bree riglyne neergel~ word van hoe te werk gegaan sal word, wie 

daarin sal optree en waarmee en wanneer opgetree sal word. Hierdie skoolgefundeerde 

indiensopleidingsbeleid moet nie alleenlik duidelik aan die personeel gestel word nie, maar moet 

oak skriftelik aan hulle beskikbaar gemaak word om as gids te kan dien by die neem van 

belangrike besluite (vgl. par. 3.4.2 en par. 4.4.5). 

Die skoal se bestuurstelsel behoort voorsiening te maak vir 'n organisatoriese knooppunt vir die 
taak van indiensopleiding in die vorm van 'n indiensopleidingskomitee. Met die samestelling van 

die komitee moet die beginsel van potensiaalbenutting deurgevoer word en moet personeellede 

met besondere vaardighede gei'dentifiseer word om in die indiensopleidingskomitee te dien (vgl. 

par. 3.4.1 en par. 4.4.6). 

Die kennis en vaardighede waaroor 'n personeellid moet beskik wat in die 
indiensopleidingskomitee dien, sal afhang van die taak wat hy moet verrig. Hiermee saam moet 
al die komiteelede in die uitvoering van hulle take oak die betrokke onderwysdepartement en 
spesifiek die superintendent van onderwys, die Raad van Bestuur en hul skoolhoof se behoeftes 

en voorskrifte in die verband in gedagte hou. Die belangrikheid van 'n deurdagte pligstaat vir 

elke personeellid · moet beklemtoon word sodat take en aktiwiteite met betrekking tot 

indiensopleiding met die daaglikse taak van elkeen te versoen is (vgl. par. 3.5.1 - par. 3.5.1.4). 
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Dit is 'n algemeen aanvaarde feit dat 'n opleidingsinrigting die nodige vakkennis aan die 

beginner-onderwyser kan voorsien, maar die belangrike praktiese ervaring kan slegs in die 

onderwyspraktyk opgedoen word. Orienteringsopleiding het 'n belangrike bydrae te lewer om die 

nuutaangestelde personeellid onmiddellik deel te laat voel van die skool, hom te laat assosieer 

met die doelwitte van die skool en om hom 'n positiewe gesindheid en houding teenoor sy pos te 

laat ervaar (vgl. par. 3.5.2 - 3.5.2.2). Hiervoor is hy afhanklik van die indiensopleidingsprogram 

van die skool om deurlopende Ieiding te ontvang. 'n Goed gestruktureerde 

indiensopleidingsprogram kan voorsien in hierdie behoefte (vgl. par. 3.4.4 en par. 3.4. 7). 

Dit is belangrik dat die behoeftes van die personeel die vertrekpunt vir die beplanning en ontwerp 

van 'n indiensopleidingsprogram moet uitmaak. Die suksesvolle implementering van 'n 

indiensopleidingsprogram sal grootliks afhang van die personeel se betrokkenheid daarby en die 

vroee identifisering van die personeel se behoeftes gemeet aan die formulering van 

doelstellings in die verband (vgl. par. 3.4.8 en par. 4.3). 

Die rol van praktykervaring vir die indiensopleier het ook duidelik uit die literatuurstudie na vore 

gekom. Die persoon verantwoordelik vir personeelontwikkeling en indiensopleiding .moet die 

volle spektrum van al die fasette van 'n kindersorgskool ken. Hy moet ook bewus wees van die 

personeel se geakkumuleerde kennis en vaardighede vir aanwending in die 

indiensopleidingsaktiwiteite. Dit is egter geensins genoegsaam nie; hy moet ook kennis dra van 

ander bronne wat aangespreek kan word om met die indiensopleidingstaak te help (vgl. par. 

4.4.2 en par. 4.4.3). 

Elke indiensopleidingsprogram behoort geevalueer te word ooreenkomstig die aktiwiteite en 

omvang eie aan die spesifieke program ten einde te bepaal of dit oor die kort termyn afgehandel 

kan word en of dit oor verskeie sessies ingepas moet word. Daarna moet 'n tydsvak daaraan 

toegeken word in die skool se na-uurse aktiwiteiteprogram (vgl. par. 4.4.4). 

6.3.1.2 Die personeel se behoefte aan indiensopleidingsprogramme 

Deur indiensopleiding word die personeel grootliks gehelp om hul vermoens, kennis en 
vaardighede beter te benut asook om probleme wat op hulle weg kom, die hoof te bied en 
aanvaarbare oplossings daarvoor te vind. Die versterking van die personeel se voornemens en 
ideate, asook die positiewe ingesteldheid om hul moontlikhede ten volle te laat ontplooi, kan as 
die kernfunksie van indiensopleidingsnavorsing in die skool beskou word. 
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Onderwysbestuur is 'n gespesialiseerde kundigheidsgebied waarvan kennis geneem moet word 

hoe hoer 'n personeellid in die poste-hierargie aangestel word. Daarom, ten einde 

onderwysbestuur op al die beheervlakke tot sy reg te laat kom, behoort daar een of meer 
gekwalifiseerde persone in die vakrigting by elke skoal te wees. Hierdie deskundigheid kan 'n 

rigtinggewende en koordinerende rol in indiensopleiding vervul {vgl. par. 3.2 en par. 3.4). 

Die persoon of komitee verantwoordelik vir indiensopleiding, behoort te besef dat elke 

personeellid nie alleenlik 'n uiters belangrike aandeel in die kindersorgskool se unieke 

opvoedingstaak het nie, maar dat elkeen oak 'n aandeel in die indiensopleidingsprogramme het 

Hy sal daarom veral ge'interesseerd moet wees in voortdurende beplanning en ontwikkeling van 

aktiwiteite wat kan lei tot meer doeltreffende indiensopleidingsprogramme wat bykans elke faset 

van die onderwyser se taak dek (vgl. par. 4.4. 7). 

Die skoolbibliotekaris behoort 'n belangrike aandeel in die indiensopleidingsaktiwiteit te he deur 

op 'n deurlopende wyse aandag te gee aan die versameling van inligtingsbronne. lndien die 

nodige inligtingsbronne vir die indiensopleier en die personeel nie in die bronnesentrum 

beskikbaar is nie, behoort die skoolbibliotekaris toe te sien dat dit wei bekombaar gemaak word. 

Die skoolbibliotekaris en die indiensopleier moet daarom baie nou skakel om die nodige boeke, 

pamflette, inligtingstukke van hoer opvoedkundige instansies en ander betekenisvolle 

inligtingsbronne beskikbaar te stel. 

Daar is geen •kitsklaar-" of absolute metode vir indiensopleiding nie. Dit blyk dat elke skoal uit 

die verskeidenheid metodes beskikbaar en met inagneming van die betrokke personeel se 

behoeftes, 'n eiesoortige opleidingsprogram behoort te ontwikkel {vgl. par. 4. 7 en par. 4.8). 

Delegering is van die bestuurskomponente wat al hoe belangriker word: so oak die skoolhoof se 
vermoe om te kan delegeer. Die indiensopleier moet presies weet wat die gedelegeerde taak 

van indiensopleiding behels waarvoor hy verantwoordelikheid aanvaar, asook watter beperkings 

gestel word, aan watter standaarde voldoen moet word en oar watter mate van vryheid hy beskik 

om sy eie oordeel aan die dag te le. Hy behoort vry te voel om binne die beperkings van sy 
gedelegeerde gesag en verantwoordelikhede sy taak as indiensopleier uit te voer. Gereelde 

oorlegpleging met die skoolhoof sal daartoe bydra dat die foute wat moontiik gemaak is, 

reggestel kan word. 
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Delegering van bestuurstake kan op verskillende maniere plaasvind. Die stigting van 'n komitee 
verantwoordelik vir indiensopleiding is 'n moonUike metode wat oorweeg kan word om die 
aangeleentheid te hanteer. Die komitee se doelstellings en doelwitte behoort baie duidelik 
gestel te word. Deelnemers in die komitee behoort sorgvuldig gekies te word en die komitee 

moet hanteerbaar wees, oftewel nie groot en lomp nie. Die voorsitter (indiensopleier) moet van 

die nodige deelname van die deelnemers verseker wees (vgl. par. 2.4.3.2 en par. 3.4.6). 

6.3.1.3 Die vereistes waaraan skoolgefundeerde indiensopleiding moet voldoen 

(a) Alhoewel die hele personeel as 'n span moet saamwerk om die 

indiensopleidingsprogram te laat slaag, het die hoof 'n besondere rol te vervul. As Ieier 

van sy personeel sal dit sy taak wees om indiensopleiding te inisieer, rigting daaraan te 
gee, dit te koordineer, te evalueer en te beheer (vgl. par. 4. 4.1 ). 

(b) lndiensopleidingsaktiwiteite deur die skool aangebied, moet nooit gesien word as 'n 
kortpad of 'n plaasvervanger vir verdere individuele formele opleiding nie. · Dit moet 
gesien word as 'n aktiwiteit wat 'n positiewe en unieke bydrae sallewer tot die verbreding 

van kennis en vaardighede in die praktyk (vgl. par. 4.2.1 en _par. 4.2.2). 

(c) Nieteenstaande die vereiste dat die indiensopleier deeglik opgelei moet wees en oor 

genoegsame ervaring en bepaalde persoonlikheidskwaliteite moet beskik, moet hy sorg 

dat hy vir elke indiensopleidingsvergadering baie deeglik voorberei is. Enige 

problematiese sake moet vooraf met die indiensopleidingskomitee bespreek word. 
Gedurende die indiensoplei·dingsvergadering, wat gereeld moet plaasvind, moet 

doeltreffende tweerigting·kommunikasie daargestel word sander om van 
vergaderingsprosedures at te wyk (vgl. par. 4.4.3 en par. 4.8.2). 

(d) By sommige skole mag dit moonUik wees dat indiensopleiding veg om oorlewing; 
sommige weer moet tred hou met progressiewe, ge'individualiseerde 
personeelontwikkeling, terwyl ander weer die klem op die behoudende sallaat val. Ten 

einde indiensopleiding doeltreffender te laat funksioneer, is dit nodig dat 'n deurdagte 

beleid van differensiasie sal geld by die aanbieding en bywoning van 

indiensopleidingsaktiwiteite (vgl. par. 4.4.2). 
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(e) Die daarstelling van doelstellings en doelwitte vir indiensopleiding, is 'n uiters belangrike 

bestuursfaset. Behalwe dat elke personeellid 'n afskrif van die doelstellings en doelwitte 

meet he, is dit nodig dat dit vir almal verstaanbaar gemaak meet word en dat dit deur 
almal aanvaarbaar gevind sal word (vgl. par. 4.4.5 en par. 4.4.8). 

(ij By die beplanning van 'n indiensopleidingsprogram sal daar met bepaalde prioriteite by 

die aanbieding rekening gehou moet word. Dit gaan hier om die doen van keuses, om te 
bepaal watter aktiwiteite die mees betekenisvolle bydrae sal fewer in die voorsiening in 
die opleidingsbehoeftes en watter aktiwiteite die grootste betrokkenheid sal bewerkstellig 

(vgl. par. 4.5 en par. 4.7). 

(g) Loopbaanbenutting en -beplanning meet beskou word as rigtinggewend vir 'n 

personeellid se loopbaan. Deur swak loopbaanbeplanning of deur meerderes se swak 

benutting van sy vermoens, mag dit gebeur dat 'n personeellid geen vordering toon om 

vir bevordering in ag geneem te word nie. Daarom is dit nodig dat die regte persoon 

deur doeltreffende werwing en keuring vir 'n bepaalde vakature gevind word en dat daar 

deur indiensopleiding gepoog meet word om die personeellid se kundigheid en 

onderwysbedrewenheid te verbeter en te verhoog. Deur die optimale benutting van 'n 

personeellid se kennis, vaardigheid en opleidingsmoontlikheid word hy oak bewus 

gemaak van ander behoeftes, bykomende waardes en doelwitte. Dit bied weer aan hom 

die geleentheid om in samewerking met sy meerderes tot grater en doeltreffender 

loopbaanontwikkeling te kom (vgl. par. 3.5.1; 3.5.2 en 3.5:3). 

6.3.2 Bevindinge uit die empiriese ondersoek 

Die volgende belangrike gesigspunte het uit die empiriese ondersoek na vore getree: 

6.3.2.1 Die struktuur en beleid van indiensopleiding 

(a) Ten opsigte van 'n skoolbeleid en in die besonder van 'n indiensopleidingbeleid, is 
bevind dat die meeste skole oar eersgenoemde beskik, maar dat ongeveer net die helfte 
'n bepaalde beleid oar indiensopleiding het. 'n Verdere bevinding is dat nie elke 
personeellid oar 'n afskrif van sodanige beleid beskik nie en dat daar oak nie aan almal 
voorligting verskaf word aangaande die beleid nie (vgl. par. 5.4.1.1 ). 
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(b) Daar is bevind dat net minder as die helfte van die kindersorgskole van 'n 
indiensopleidingskomitee gebruik maak. 'n Ander bevinding dui daarop dat meer as die 
helfte van die respondente van 'n komitee gebruik maak by die opstelling van hul 

indiensopleidingsbeleid (vgl. tabel 6, par. 5.4.1.1 ), maar minder as die helfte van die 

skole het aangedui dat hulle wei oar sodanige komitee beskik (vgl. tabel 7, par. 5.4.1.2). 
Laasgenoemde vorm 'n teenstrydigheid en bevraagteken moon~ik die juistheid van die 

antwoorde, maar dit kan algemeen aanvaar word dat die helfte van die respondente wei 

oar so 'n komitee beskik en dit aanwend vir die doel waarvoor dit geskep is (vgl. par. 

5.4.1.2). 

(c) Daar is bevind dat die meeste respondente hulle personeel in die verskillende afdelings 

van die skoal van pligstate voorsien, afhoewel 'n redelike persentasie uitvalle in die 

verband gevind is ten opsigte van die beskikbaarstelling van sodanige pligstate aan die 

departementshoofde, koshuistoesigpersoneel, faktotum en die algemene assistente. 

Hierdie pligstate word egter net met ietwat meer as die helfte van die skole se personeel 

bespreek, terwyl die res van die respondente die geskrewe pligstaat as genoegsame 

Ieiding vir hul personeel se gegewe taakopgawes beskou (vgl. par. 5.4.1.3). 

{d) Alhoewel orienteringsopleiding noodsaakfik is om nuutaangestelde personeel met hulle 

nuwe werksomstandighede vertroud te maak, is bevind dat minder as die helfte van die 

skole sodanige opleiding bied aan die koshuis- en koshuistoesigpersoneel (vgl. par. 
5.4.1.4). 

(e) Hoewel voordiensopleiding deesdae verbeter en doelmatiger is, is bevind dat net meer 

as die helfte van die respondente deur hulle eie skoolgefundeerde 

indiensopleidingsprogramme op 'n deurlopende wyse voortgesette opfeiding bied {vgl. 
par. 5.4.1.5). 

{f) Daar is bevind dat die meeste skoolhoofde, in samewerking met hul personeel, besin oar 

indiensopleidingsbehoeftes (vgl. par. 5.4.1.6). 

(g) lndiensopleiding is uniek aan elke skoal. Daar is bevind dat die skole hoofsaaklik van 

eie personeel gebruik maak met die aanbieding van indiensopleidingsaktiwiteite, 

alhoewel daar van tyd tot tyd kundiges van buite verkry word om insette te fewer in die 

verband (vgl. par. 5.4.1. 7). 
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6.3.2.2 Die personeel se behoefte aan indiensopleidingsprogramme 

(a) Daar is 'n groat leemte in die doelmatigheid van die onderwysbestuur en -administrasie 
aan die kindersorgskole gevind. Boonop is bevind dat weinig navorsingsprojekte deur 
die skole self onderneem word om hierdie leemte te oorkom en om doeltreffender 

administratiewe en bestuursvaardighede daar te stel. lnisiatief behoort deur die betrokke 

departemente geneem te word om die nodige vernuwing en groei te bewerkstellig (vgl. 

par. 5.4.2.1 ). 

(b) Betreffende formele indiensopleiding vir 'n bepaalde pas in die beheerhierargie van die 

skoal, is bevind dat baie min skoal-, adjunk- en departementshoofde bestuursopleiding 

ondergaan het. lnsake skoolhoofposte is bevind dat die meeste bekleers daarvan deur 

hul betrokke onderwysdepartemente van indiensopleiding voorsien is, maar die adjunk

en departementshoofde ondervind 'n groat behoefte of leemte in hierdie opsig (vgl. par. 

5.4.2.2). 

(c) Daar is bevind dat baie van die onderrigposte in die kindersorgskool nie met" toepaslik 

gekwalifiseerde personeel gevul is nie. Weinig, indien enige, toepaslike indiensopleiding 
met betrekking tot die problematiek eie aan 'n kindersorgskool word deur 

onderwysersentra of die betrokke onderwysdepartement aangebied. Laasgenoemde feit 

gee aanleiding tot die meerderheid respondente se behoefte aan meer gerigte 

indiensopleiding vanaf departe-mentswee via onderwysersentra (vgl. par. 5.4.2.3). 

(d) 'n Groot behoefte aan 'n eie skoolgefundeerde indiensopleidingsprogram is 

ge'identifiseer aangesien min skole wei daaroor beskik (vgl. par. 5.4.2.4). 

(e) AJhoewel indiensopleiding 'n integrate deel van die onderwysbestuurshandeling in 'n 

kindersorgskool moet uitrnaak, is bevind dat net meer as die helfte van die skole 'n 
skriftelike rekord byhou van hul indiensopleidingsaktiwiteite of programinhoude. Daar is 

bevind dat 'n groat leemte ook bestaan wat betref 'n gereserveerde afdeling in die 

bronnesentrum vir enige materiaal wat op indiensopleidingsaktiwiteite betrekking het 

(vgl. par. 5.4.2.5). 
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(f) Uit die verskeidenheid van aanbiedingsmetodes en -tegnieke van indiensopleiding, is 
bevind dat die groepbesprekingsaktiwiteit die mees algemene aanbiedingsvorm blyk te 
wees. Rigtinggewing en raadgewing, asook konferensies en simposiums is bevind as 
ondersteunende vorme van aanbieding (vgl. par. 5.4.2.6). 

(g) Die personeel in die beheerposte kry van tyd tot tyd die geleentheid om in 'n hoer 
posvlak waar te neem, gepaardgaande met die nodige gedelegeerde gesag. Daar is 

egter bevind dat die meeste inposwaarneming geskied sonder dat die persoon in wie se 

pos waargeneem word, teenwoordig is om die noodsaaklike hulp en leidinggewing te 

kan bied (vgl. par. 5.4.2.6). 

6.3.2.3 Die vereiste waaraan skoolgefundeerde indiensopleiding moet voldoen 

(a) Geen kindersorgskool maak gebruik van, of het 'n bepaalde kundige persoon wat as 

indiensopleier optree in samewerking met die indiensopleidingskomitee nie (vgl. par. 

5.4.3.1). 

(b) Daar is bevind dat die meeste skoolhoofde hulself wei op 'n informele wyse vertroud 
maak met die nuutste inligting aangaande aktuele sake eie aan 'n kindersorgskool. Dit 

geskied hoofsaaklik deur die lees van kindersorg-/opvoedkundige tydskrifte en deur die 

bywoon van konferensies en simposiums (vgl. par. 5.4.3.2}. 

(c) Gedurende die kwartaallikse personeelvergadering word daar wei aandag gegee aan 

indiensopleiding. Die bevinding dat die indiensopleidingsvergadering as sinvol beskou 
word, is 'n aanduiding dat daar op so 'n gerigte vergadering effektiewer aandag aan sake 

eie aan indiensopleiding gegee kan word (vgl. par. 5.4.3.2). 

(d) Net soos met die bevinding dat daar groter personeelbetrokkenheid by die beplanning en 
implementering van indiensopleidingsprogramme moet wees, is bevind dat 'n groter 

bereidwilligheid onder die personeel bestaan om sulke aktiwiteite by te woon indien dit 

slegs verpligtend gemaak word vir personeel op wie dit van toepassing is (vgl. par. 

5.4.3.4). 

131 



(e) Daar is bevind dat net meer as die helfte van die kindersorgskole wei die doelstellings 
van indiensopleiding volledig aan hul personeelkorps bekend maak (vgl. par. 5.4.3.5). 

(f) Die vereiste gesprekvoering, klas- en koshuisbesoeke asook inspeksieverslae lewer 'n 

betekenisvolle bydrae tot die bepaling van indiensopleidingsprioriteite (vgl. par. 5.4.3.6). 

(g) Die meeste kindersorgskole benut hulle personeellede optimaal in die paste waarin hulle 
aangestel is, alhoewel 'n verdere bevinding aantoon dat elke skoal 'n redelike 

hoeveelheid paste het wat nie deur toepaslik gekwalifiseerde personeel gevul is nie. 

Slegs die helfte van die skoolhoofde het aangedui dat hulle betrokke is by hul 

personeellede se loopbaanbeplanning (vgl. par. 5.4.3. 7). 

6.4 GEVOLGTREKKINGS 

Uit die bevindinge wat in 6.3 gerapporteer is, is die volgende gevolgtrekkings gemaak: . 

6.4.1 Struktuur en beleid vir indiensopleiding 

Alhoewel elke skoal wat by die ondersoek betrek is, oar 'n eie skoolgefundeerde beleid beskik, 

word die kommunikatiewe aspek daarvan ge'ignoreer, deurdat al die personeellede nie oar 'n 

kopie van hierdie beleid beskik nie en voorligting in die verband nie aan almal gegee word nie. 

'n lroniese gevolgtrekking moet gemaak word dat juis diegene in die personeel wat nou met die 

kind gemoeid is soos onder andere aile koshuispersoneel, skromelik verwaarloos word wat 

indiensopleiding betref ten gunste van byvoorbeeld die faktotum. Hierdie skewe klem, veral met 

orienteringsopleiding en pligstaatverduideliking, kan moontlik deels verantwoordelik wees vir 
sovele verhoudingsversteurings tussen personeellede en kinders asook dissiplinere, 
organisatoriese en vele ander probleme gemanifesteer in die koshuise. 

Dit is noodsaaklik dat personeelgerigte doelstellings vir indiensopleiding geformuleer en 

beskikbaar gestel.behoort te word, want daarsonder is dit nie moon~ik om die funksie op 'n 

sinvolle wyse te verrig nie. Anders gestel, die gebrek aan nastrewingswaardige doelwitte wat 

deur indiensopleiding bereik kan word, kan 'n ongewenste ingesteldheid onder die personeel tot 
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stand laat kom wat beroepsuitlewing onbesield en inspirasieloos laat Uit die beskikbare data in 
par. 5.4.1.4 en 5.4.1.5 word die gevolgtrekking gemaak dat indiensopleiding in kindersorgskole 
grotendeels nog geringgeskat en onderbenut word tot nadeel van die kind, personeel en die 
onderwysprofessie as 'n geheel. 

Bepaalde faktore wat 'n beperkende, asook 'n negatiewe invloed op die uitvoering van 'n 

indiensopleidingsbeleid kan he, is byvoorbeeld die volgende: 

Die gebrek aan 'n indiensopleidingskomitee as organisatoriese knooppunt, ontneem die 
personeel van 'n gevoel van mede-eienaarskap van so 'n indiensopleidingsprojek. 

'n Gebrek aan doeltreffende pligstate by sekere skole lei daartoe dat die skoolhoof nie 'n 
regverdige werkverdeling kan doen nie. 

Sommige hoofde plaas hul personeelbestuursvermoe onder verdenking deurdat hulle 
nie beskik oor indiensopleidingsprogramme wat met die daaglikse take· van die 

personeel verband hou nie, of deurdat sodanige aktiwiteite op 'n lukrake wyse plaasvind 

sander om die personeel se programme in ag te neem ten opsigte van die kurrikulere, 

buite- kurrikulere en residensiele bedrywighede. 

Deur volgehoue gebruikmaking van slegs eie personeellede as aktiwiteitsaanbieders, 

mag hulle as fasiliteerders van leer en as organiseerders van leerbronne en -

geleenthede die verwagtings van die deelnemers vertroebel. Effektiewe Ieiding en 

kundige hulp behoort by tye aan hulle gebied te word deur 'n kenner. 

Ten spyte van die positiewe uitwerking wat indiensopleiding op die personeel mag he, 
sal dit negatief op die onderrigprogram inwerk indien dit gedurende normale skoolure 

ingepas word, aangesien dit onderrigtyd van die leerlinge ontneem. 

Bogenoemde faktore dui daarop dat daar op 'n deurlopende wyse aandag aan die 

skoolgefundeerde beleid van indiensopleiding geskenk moet word sodat dit vernuwend en 

fokusbiedend 'n sinvolle plek in die personeelbestuursopset kan inneem. 
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6.4.2 Die personeel se behoefte aan indiensopleiding 

Dit is noodsaaklik dat die formulering van personeelgerigte doelwitte vir indiensopleiding moet 
geskied aan die hand van kriteria wat gegrond is op gesonde bestuursbeginsels. Daar word 

egter 'n leemte in die verband ondervind deurdat min kindersorgskole aandui dat hulle 

navorsingsprojekte oor onderwysbestuursaangeleenthede onderneem. 

Die meeste hoofde toon aan dat hulle en hul beheerpersoneel geen formele bestuursopleiding 

ondergaan het nie. Sommige skoolhoofde het wei vanuit departementswee formele 

indiensopleiding ondergaan, maar het aangedui dat meer sulke indiensopleidingskursusse 

aangebied behoort te word. Daar bestaan 'n sterk behoefte aan departementele inisiatief en 
Ieiding ten opsigte van indiensopleiding, veral ook wat personeel in beheerposte betref. 'n 

Verdere gevolgtrekking is dat daar besliste leemtes in die verskillende bestuursareas aan 

kindersorgskole bestaan vanwee die feit dat gekwalitiseerde persone in onderwysbestuur in die 

skole se beheerstruktuur dikwels ontbreek. 

Dit kan nie as vanselfsprekend aanvaar word dat goeie onderwys en opvoeding wei plaasvind 

indien elke skoal in 'n mindere of meerdere mate 'n behoefte ondervind aan genoegsame 
toepaslik gekwalitiseerde personeel nie. Hierdeur word nie alleenlik die departementele 

vereistes vir aanstelling in paste aan kindersorgskole bevraagteken nie, maar ook die nakoming 

van die departementele verantwoordelikheid om in die opvoeders se behoefte aan 

indiensopleiding te voorsien. Die skoal self word ook aangespreek om op individuele of 
groepbasis al daardie dienste en hulpmiddele wat deur skoolgefundeerde indiensopleiding 

benodig word, te laat realiseer. 

Uit die voorafgaande blyk duidelik dat die daarstelling van doeltreffende indiensopleidings
programme 'n dringende en onontbeerlike behoefte by kindersorgskole is. Dit blyk egter ook dat 
as gevolg van elke skoal se uniekheid, geen enkele program vir indiensopleiding as verpligtend 

beskou kan word nie. Die vryheid van keuse tussen alternatiewe programme moet toegelaat 

word. Die behoefte aan 'n gereserveerde afdeling in die mediasentrum vir bronne wat verband 
hou met indiensopleiding, moet in elke skool bepaal en bevredig word. Daar behoort ook nie 'n 

leemte te bestaan in die byhou en berging van 'n skoal se indiensopleidingsbronnemateriaal nie. 

Die gewildheid van groepbesprekings as 'n indiensopleidingstegniek moet gesien word as 'n 

geriefsmaatreel omdat ander metodes en tegnieke nie so maklik aanwendbaar is nie. 
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Die geleentheid om waar te neem in hoer posvlakke kom wei voor, maar die effektiwiteit van die 
handeling word bevraagteken in die sin dat dit geskied sander die nodige leidinggewing van die 
persoon in wie se pas waargeneem word. 

6.4.3 Vereistes waaraan indiensopleiding moet voldoen 

lndiensopleiding vereis onteenseglik die aktiewe betrokkenheid, inisiering, Ieiding en 

ondersteuning van veral die skoolhoof. Na on~eding van die response op verskeie vrae, moet tot 

die ongelukkige slotsom gekom word dat te veel van die hoofde van kindersorgskole nie hierdie 

vereiste gestand doen nie. So byvoorbeeld stel verskeie hoofde nie eens 'n kopie van die 

skoolbeleid aan hulle personeel beskikbaar nie; in te veel gevalle is daar in die skoolbeleid nie 'n 

afdeling oar indiensopleiding nie; meer as die helfte van die hoofde beskou hulself nie as 

verantwoordelik vir die opstel van die beleid oar voorgenoemde nie; meer as die helfte dien nie in 

die indiensopleidingskomitee nie; en so vele meer. Daar moet dus selfs gevra word of daar 

werklik by hoofde erns is met die indiensopleiding aan kindersorgskole. 

Genoegsame kennis, wysheid en vaardighede is nie vanselfsprekende bekwaamhede van 'n 

skoolhoof nie. Juis omdat die bestuurstaak 'n geleentheid is om die kennis, bekwaamhede en 

vaardighede van die personeel te vernuwe en te verbeter, word tot die gevolgtrekking gekom dat 

veral die skoolhoof homself voortdurend deur formele opleiding en indiensopleiding beter 

behoort te bekwaam. 

Die indiensopleidingsaktiwiteite behoort die funksie van 'n gespesialiseerde professionele 

personeellid te wees, maar as gevolg van die gebrek aan sodanige personeellede maak geen 

skoal van 'n bepaalde personeellid gebruik as indiensopleier nie. Gevolglik behoort daar 'n 
persoon ge'identifiseer en opgelei te word om die taak van indiensopleier te vervul. Die taak van 
die indiensopleier moet egter nie gesien word as slegs 'n geleentheid tot die ontwikkeling van 

ander nie, maar hy moet oak self bereid wees om te ontwikkel en te groei in sy opleidingstaak. 

Ten spyte van die feit dat die algemene doelstellings van die indiensopleidingsvergadering 

dikwels idealisties en soms oak vaag gestel word, het hulle altyd 'n funksie ten aansien van die 

praktyk van indiensopleiding. Die doelstellings van elke indiensopleidingsvergadering moet die 

personeel se behoeftes en die vervulling daarvan as fokusgebied he. 
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Wanneer besin word oor die bywoning van indiensopleidingsaktiwiteite, moet 'n openheid 

hieromtrent openbaar word. Soms is dit nodig om programme net vir spesifieke teikengroepe 
voor te berei en blyk dit nie nodig te wees dat die valle personeel elke indiensopleidings
geleentheid moet bywoon nie. Differensiasie ten opsigte van personeel is dus wenslik en dikwels 
meer effektief. 

'n Prioriteitslys van indiensopleidingsaktiwiteite kan alleenlik opgestel word nadat 'n 
behoeftebepaling gedoen is, anders kan dringende aktuele sake agterwee gelaat word wat die 

effektiwiteit van indiensopleiding kan benadeel. Hierdie feit is veral van toepassing op die 

betrokke skole, maar die gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat die departeme~t en dan 
veral die onderwysersentra, ook hiervan kennis behoort te neem by die aanbieding van 
simposiums, vergaderings en ander opleidingsgeleenthede waarby kindersorgskole betrek 

word. 

Dit is ongetwyfeld so dat elke personeellid se loopbaanbeplanning sy eie saak is, maar gesien 

vanuit die personeelbestuursoogpunt is die benutting van 'n personeellid in elke fase van sy . 

loopbaan die.skoolhoof se verantwoordelikheid. Elke personeellid se loopbaanbeplanning moet 

dus hand aan hand met sy benutting uitgevoer word in samewerking met die hoof, anders word 

so 'n leerkrag nie optimaal in sy besondere pos benut nie. 

6.5 AANBEVELINGS 

In hierdie navorsing handel die aanbevelings wat gemaak word nie soseer daarom om 'n model 
vir personeelontwikkeling en indiensopleiding op te stel nie, maar ook om meer inligting ten 
opsigte van die bestuurstake in verband met indiensopleiding te verskaf. 

6.5.1 Aanbevelings in verband met die struktuur en beleid van indiensopleiding 

Weens die kindersorgskole se behoefte aan 'n beskikbare kundige persoon wat vir die 

indiensopleidingsaktiwiteite verantwoordelikheid kan neem, word aanbeveel dat vanaf 

departementswee bepaalde bree beginsels en reels met betrekking tot indiensopleiding aan die 

kindersorgskole beskikbaar gestel word. Hierdie bree beginsels en reels waarop optrede 
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gebaseer kan word, moet dien as 'n strategie of riglyn waarvolgens 'n hoof en sy 
beheerpersoneel hulle skool se eie unieke indiensopleidingsbeleid kan opstel. Wanneer die 
beleid bepaal is, word aanbeveel dat dit sal dien as bestuursinstrument waardeur die skoolhoof, 

die indiensopleier en die indiensopleidingskomitee, as praktiese implementeerders van die beleid 

en as bestuursleiers, hulle bestuursoptrede kan rig. 

Nadat die indiensopleidingsbeleid op skrif gestel is, word aanbeveel dat elke personeellid hiervan 

'n afskrif ontvang en dat dit aan hulle verduidelik word. Laasgenoemde moet gedoen word sodat 

elke personeellid kan weet wat die amptelike standpunt van die departement en die skool self ten 

opsigte van indiensopleiding is, wat van elkeen verwag word, asook wat elkeen van .die aksie 

kan verwag. 

Naas die hoof en sy beheerpersoneel wat die besondere beleid formuleer, word aanbeveel dat 

daar ook gebruik gemaak moet word van die ervaring, kennis en insig van die ander 

personeellede. 'n lndiensopleidingskomitee moet daarom in die lewe geroep word, want dit sal 

hoofsaaklik hierdie komitee wees wat uiteindelik met die nastrewing van die 

indiensopleidingsdoelstellings te doen sal he. 

Om indiensopleiding tot sy volle reg te laat kom, is dit aan · te beveel dat die komitee 
verteenwoordigend sal wees van al die belanghebbendes. Lede moet gekies word op grond van 

hulle vermoe om 'n bydrae te lewer tot die komitee se doelstellings. Ten einde die regte 

personeel vir hierdie taak te selekteer, moet 'n norm gestel word waaraan hulle gemeet kan 

word. Sodoende sal die 'geskikste' personeel gevind word. 

Om die potensiaal van die personeel te ontgin, is dit noodsaaklik dat elkeen 'n deeglike beplande 

pligstaat het, wat in samewerking met homself, sy onmiddellike hoof en die skoolhoof opgestel is. 

Benewens die skriftelike uiteensetting van die pligte, bevoegdhede en verantwoordelikhede 

verbonde aan elke personeellid se bepaalde pos, is dit aan te beveel dat 'n sinvolle pligstaat vir 

elke portefeuljehouer in die indiensopleidingskomitee opgestel word. Dit kan meehelp om te 

bepaal watter ander onderwyskundige personeel met besondere vaardighede in die komitee 

benodig word. lndien dit gebeur dat daar geen kundige personeellid is om indiensopleiding te 

hanteer nie, word aanbeveel dat kundige persone van tyd tot tyd van buite genader moet word 

om die taak te vervul. 
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Geen bestuursopleiding kan op 'n georganiseerde en suksesvolle wyse ge'implementeer en 
afgehandel word sonder doeltreffende indiensopleidingsprogramme nie. Dit word aanbeveel dat 
elk van die programme, naas die nodige personeelbetrokkenheid by die beplanning en 
implementering daarvan, ook op aanvaarbare onderwyskundige beginsels gebaseer word om te 

verseker dat daar die gewenste verandering by die personeel in die skool sal plaasvind. 

Ori~nteringsprogramme mag wissel vanaf slegs 'n paar algemene opmerkings of dalk die 
oorhandiging van 'n dokument met 'n paar basiese re~ls en prosedures, tot · 'n 

ori~nteringsprogram wat etiike dae of selfs weke kan duur. Dit word aanbeveel dat daar bepaal 

moet word wie vir elke afdeling in die skool se ori~nteringsopleiding verantwoordelik is, hoe 

sodanige ori~nteringsprogram antwerp moet word vir vinnige en doeltreffende inskakeling, hoe 

lank die ori~nteringsopleiding gaan duur, of daar opvolgsessies gehou moet word en hoe gereeld 

sulke ori~nteringsprogramme hersien en aangepas moet word. 

Dit word aanbeveel dat die indiensopleidingsprogram vir 'n bepaalde tydperk vooruit beplan moet 

word. 

Ongeag die belangrikheid van die positiewe uitwerking wat indiensopleiding op die personeel 

mag he, moet die aktiwiteite nie gedurende die skoolonderrigtyd plaasvind nie. Dit word 

aanbeveel dat dit verkieslik in die middag na skool moet plaasvind ten einde kontinu'iteit in die 

programme en in die · buite-kurrikulere rooster te verseker. Die tydsvak van die 

indiensopleidingsaktiwiteit moet op so 'n wyse op die buite-kurrikulere rooster ingeruim word dat 

die byeenkomste bygewoon kan word sonder dat ander buite-kurrikulere aktiwiteit daardeur 
ontwrig word. 

6.5.2 Aanbevelings in verband met indiensopleiding wat aan die personeel se 

opleidingsbehoeftes voldoen 

Weens die leemte wat ondervind word in navorsing oor die personeeladministrasie van 

kindersorgskole, word aanbeveel dat die betrokke onderwysdepartemente bogenoemde 

navorsing onderneem. 
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Vanwee die eise dat die kwaliteit van die opvoeding en onderrig in buitengewone onderwys moet 
verhoog, asook die bevinding dat in elke kindersorgskool sommige personeellede met 
ontoepaslike kwalifikasies in poste aangestel is, word die behoefte ge'identifiseer dat die 

onderwysdepartement van 'n skool, betrokke moet wees by indiensopleiding. Gevolglik word 
aanbeveel dat die departement 'n stelsel van spesifiek gerigte indiensopleiding aan die personeel 
van kindersorgskole behoort te bied. Hierdie aanbeveling word ook gegrond op die behoefte 

aan groter bestuurskundigheid van die beheerpersoneel. Aangesien elke onderwyser of senior 

koshuisopvoeder 'n bepaalde bestuurstaak het, word dit verder aanbeveel dat 'n program. in 

verband met effektiewe bestuursvaardighede vir al die personeellede aangebied word. 

In die kindersorgskool word veral gefokus op die sukses wat bereik word met die leerlinge in die 

skool en met die wat reeds die arbeidsmark betree het Kennis en insig aangaande die sosio

pedagogiek, ortopedagogiek en kennis rondom die problematiek van inrigtingbewoning en 

-versorging is van kritieke belang vir die personeel en daar moet in die verband deurdagte 

skoolgefundeerde programme beskikbaar gestel word vir indiensopleiding om sukses met die 

gekompliseerde opvoedingstaak in 'n kindersorgskool te behaal. Dit word verder ook aanbeveel 

dat die onderwysersentra meer spesifiek gerigte indiensopleiding aanbied aan kindersorg

skoolpersoneel wat gefokus is op die problematiek eie aan kindersorgskoolopvoeding. 

Met inagneming van bogenoemde aanbevelings, behoort die Departement van Onderwys en 
Kultuur, Administrasie: Volksraad se Superintendente van Buitengewone Onderwys 'n groter rol 
te vervul in die onderskeie kindersorgskole se indiensopleidingstake. Daar behoort ook van tyd 
tot tyd kongresse georganiseer te word waar persone van elke skool wat vir die 
indiensopleidingstake verantwoordelik is, gemeenskaplike probleme kan bespreek, wenke en 
suksesvolle projekte met mekaar kan dee! en gesamentlike projekte van stapel kan stuur. Met 
die oog op doelmatiger indiensopleiding sal skoolhoofde die inisiatief moet neem om beter 
skakeling met hul onderskeie onderwysdepartemente en in die besonder met die onderwyser
sentra te bewerkstellig. 

Alhoewel baie skoolgerigte navorsingsprojekte wat onderneem word moontlik nie ten volle aan 
die vereistes van wetenskaplike gefundeerdheid sal voldoen nie, is dit aan te beveel dat 
bepaalde navorsingsprojekte van tyd tot tyd van stapel gestuur word. Moontlik sal dit nie 
alleenlik bepaalde bestaande waarde-oordele bevraagteken en verander nie, maar dit mag bydra 
tot effektiewer indiensopleidingsprogramme om te voorsien in die personeel se 
ontwikkelingsbehoeftes. Dit kan die algemene doeltreffendheid van die personeel, of die 
effektiwiteit van die indiensopleidingaktiwiteit verhoog. Dit is belangrik dat die navorsings
projekte verband sal hou met die take en aktiwiteite van die personeel. 
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Van al die skoolgefundeerde indiensopleidingsaktiwiteite moet skriftelik rekord gehou word. Dit 

word ook aanbeveel dat elke skool na die beste van sy vermoe 'n ruimte beskikbaar sal stel vir 
toepaslike bronmateriaal wat betrekking het op personeelontwikkeling en indiensopleiding. 

Nie alleenlik moet 'n deeglike behoeftebepaling gedoen word en die aktiwiteite goed beplan wees 

om bree betrokkenheid te verseker nie, maar dit word aanbeveel dat daar vir elke program 'n 

bepaalde opleidingsmetode gekies word. Die tegniek of metode van opleiding wat gekies word, 
moet die beste tot die leerproses bydra sodat die bepaalde leerdoelwitte op die bes moontlike 

wyse bemeester word. 

Dit word aanbeveel dat die skoolhoof en die administratiewe personeel saamwerk om vir die 

adjunk- en/of departementshoof(de) 'n indiensopleidingsprogram te ontwikkel sod at hulle kennis 

kan dra van die skool se administrasie wanneer hulle in 'n hoer pos moet waarneem. Gereelde 

en doeltreffende Ieiding- en rigtinggewing moet gegee word deur die personeellid in die hoer 

posvlak wanneer in sy pos waargeneem word. 

Daar word aanbeveel dat die aanstellingsvereistes vir poste gewysig word om nie alleenlik die 

vlak van opvoeding en onderrig in die kindersorgskool op 'n aanvaarbare vlak te hou nie, maar 

ook om die nie-toepaslik gekwalifiseerde personeel te noop om hul kwalifikasies te verbeter. 

Persone wat nie aan die kwalifikasies en vereistes voldaen nie, moet slegs tydelike aanstellings 

kry. 

6.5.3 Aanbevelings met betrekking tot die vereistes waaraan skoolgefundeerde 
indiensopleinding moet voldoen 

Dit word aanbeveel dat elke kindersorgskool oar sy eie besondere skaolgefundeerde 

indiensopleidingspragram moet beskik om aan die skoal se indiensopleidingsdoelstellings te 
valdoen. 

Benewens riglyne en insette vanaf departementswee om meer doeltreffende skaolgefundeerde 

indiensopleidingsprogramme beskikbaar te stel, word aanbeveel dat die indiensopleier, asook 

die res van die personeel, op 'n sistematiese wyse besin oor die take en bedrywighede van die 

personeel om relevante programme te kan opstel. 
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Die temas van programme moet deur die personeel self ge'identifiseer word en moet voortspruit 
uit probleme en behoeftes wat hulle in hul daaglikse taak- en aktiwiteitsuitvoering ondervind. 
Programme van voorskriftelike aard wat deur die departement, onderwysersentra of die hoof en 
sy beheerpersoneel ontwikkel is, is ook toelaatbaar. 

Daar word aanbeveel dat 'n spesifieke personeellid aangestel word as indiensopleier ten einde 

bystand aan die skoolhoof te verfeen. Voortvloeiend hieruit moet daar vasgestel word op watter 

wyse 'n persoon ge'identifiseer en opgelei sal word om die belangrike taak van indiensopleiding 

te behartig. Dit word aanbeveel dat sodanige indiensopleier nie alleenlik goed gekwalifiseerd sal 

wees en oor 'n goeie bestuursvermoe sal beskik nie, maar ook dat sy kennis. van die . 
buitengewone onderwys en vera! random die kindersorgskool, van 'n hoe standaard sal wees. 

Die indiensopleier sal gewoonlik die sameroeper van die indiensopleidingskomitee wees. 

Bo en behalwe die feit dat die indiensopleier saam met die personeel deur aile fases van die 

indiensopleidingsprogram(me) moet werk, is dit aan te beveel dat hy oak opleidingsprogramme, 

aangebied deur die onderwysersentra, moet deurfoop om hom behoorlik vir sy taak toe te rus. 

Dit word aanbeveel dat daar nie op die gewone personeelvergaderings oar indiensopleiding 

besin word nie. Daar moet verkieslik ten minste elke semester 'n spesiale 

indiensopleidingsvergadering gehou word. Hierdie vergadering mag moontlik dien om die regte 

onderfinge gesindheid vir voortgesette studie te skep. 'n Klimaat van wedersydse vertroue onder 
die personeel kan hierdeur bevorder word, wat verder kan lei tot 'n positiewe gesindheid teenoor 

die indiensopleidingspoging. 

Howey & Vaughan (1983:970) se dat een persoon slegs verantwoordelik kan wees vir die 

ontwikkeling van hoogstens sewe ander. Dit beklemtoon die feit dat die hoof nie aileen 
verantwoordelikheid vir die implementering van indiensopleiding kan aanvaar nie. Dit beteken 
ook dat lede van die indiensopleidingskomitee slegs vir 'n klein groepie personeellede op 'n keer 

verantwoordelikheid kan aanvaar. Dit is dus verkieslik dat klein groepbesprekings gehou word 
en elke lid van die indiensopleidingskomitee kan moontlik ook gereeld individuele onderhoude 

met die lede van sy groep voer. Hier kan probleme wat deur lede van die groep ondervind word 

op 'n meer persoonlike en informele wyse van hulpverfening die nodige aandag verkry, wat 

moontlik nie tydens die gewone loop van sake sal gebeur nie. 
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Bogenoemde impliseer dat personeellede vir opleidingsdoeleindes verdeel kan word in redelik 
homogene groepe wat betref behoeftes, tipe werk, ontwikkelingsvlak, en so meer. So 'n indeling 
kan dus geskied op grond van betrokkenheid by koshuise, as posvlak 1-personeel, 
administratiewe personeel, vakgroepe ensovoorts. 

'n Personeellid wat ongelukkig in sy pos is en homself nie behoorlik vir sy taak motiveer nie, kan 

nie sy beste lewer nie. Daarom word dit aanbeveel dat elke faset van die opvoedingstaak van 

tyd tot tyd onder die vergrootglas geplaas word sodat leemtes en probleme wat moontlik mag 

uitwys op 'n subtiele, dog professionele wyse tydens indiensopleidingsprogramme aangespreek 
kan word en die nodige motivering en besieling na die betrokke personeellede kan uitgaan. 

6.6 AANBEVELINGS IN VERBANO METTEMAS VIR VERDERE NAVORSING 

Dit behoort besonder waardevol te wees om 'n behoorlike, skoolgefundeerde program van 

opleiding vir koshuisopvoeders te ontwikkel. Hier word gedihk aan die implementering en 

evaluering van 'n indiensopleidingskursus wat deel vorm van die aanstellingsvereistes vir 

koshuisopvoeders aan 'n kindersorgskool. 

Navorsing kan gedoen word oor die bestuurstaak van die skool-, adjunk- en departementshoof 

asook die senior koshuisopvoeder in kindersorgskole. Navorsing kan gedoen word oor die 

effektiwiteit van in-pos-waarneming met rigtinggewende bystand, versus waarneming sonder 
enige bystand van die persoon in wie se pos waargeneem word. 

6.7 SAMEVATTJNG 

Die voorgaande bevindings en aanbevelings dui daarop dat indiensopleiding oor die algemeen, 
asook skoolgefundeerde indiensopleiding in elke kindersorgskool in die besonder, 'n uiters 

aktuele aangeleentheid is wat op 'n verantwoordbare wyse geimplementeer en geevalueer 

behoort te word. 
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Suksesvolle implementering en evaluering van indiensopleiding in die kindersorgskool berus nie 

alleenlik op vakbekwaamheid of bestuursvaardighede nie. 'n Grondige kennis van 

kindersorgskole en buitengewone onderwys asook kennis omtrent die werksaamhede van elke 
gespesialiseerde diens in die skool, is noodsaaklik. 

6.8 SLOTGEDAGTE 

In die ondersoek is daar tot die beset gekom dat indiensopleiding in kindersorgskole 'n gewel

dige komplekse en omvattende bestuurstaak is, dog dat dit ook 'n noodsaaklike deel vorm van 
elke personeellid se lewens- en beroepswerklikheid. 

lndien die aanbevelings met betrekking tot die skoolgefundeerde indiensopleiding ge'imple
menteer kan word in kindersorgskole, is dit die beskeie mening van die navorser dat dit 'n bydrae 

sallewer tot groter werksbevrediging van die betrokke opvoeders en dat onderrig en leer in die 

klaskamer en daarbuite daardeur bevoordeel sal word. 
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BYLAE A 

Die Superintendent-Generaal 
Departement van Onderwys en Kultuur 
Administrasie: Volksraad 
Privaatsak X55 
PRETORIA 
0001 

Heer 

p/a Hoerskool George Hofmeyr 
Privaatsak X2002 
STANDERTON 
2430 

21 Junie 1989 

Aangesien ek die aangehegte vraelys in my M.Ed.-verhandeling oar Personeelont
wikkeling en -opleiding in die kindersorgskole integreer, word u toestemming 
hiermee gevra dat ek die vraelys na die ondergenoemde kindersorgskole 
mag stuur vir voltooiing. 

1. Hoerskool George Hofmeyr, Privaatsak X2002, Standerton 2430 
2. Die Vlakteskool, Privaatsak X2009, Standerton 2430 
3. Vaalrivierskool, Privaatsak X2008, Standerton 2430 
,;:. . Bergsigskool, Pri vaatsak X1010, Utrecht 2980 
5. Hoerskool Emmasdal, Privaatsak H610, Heidelberg 2400 
5. J.W. Luckhoffskool, Privaatsak H608, Heidelberg 2400 
7. Werdaskool, Privaatsak X82062, Rustenburg 0300 
8. Daeraadskool, Privaatsak X5, Wolmaransstad 2630 
9. Hoerskool Rosenhof, Privaatsak X40001, Drusana 9311 
10. Jimmie Roosskool, Privaatsak X3, Dewetsdorp 9940 
11. Petra Meisieskool, Privaatsak X6422, Oudtshoorn 6620 
12. Hoerskool Die Bu1t, Privaatsak X6529, George 6530 
13. Hoerskool Kruinsig, Privaatsak X6576, George 6530 
14. Hoerskool J.J. Serfontein, Privaatsak X7068, Queenstown 5320 
15. Excelsiorskool, Privaatsak X7434, King William's Town 5600 
13. Hoerskool H.S. van der Walt, Privaatsak X3014, Paarl 7620 

Hartlike dank. 

Die uwe 

W.A. SWART 
TOD verw.nr. 22224430 



BYLAE B 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE 

Navrae: 
Enquiries: 

Verw.: 
Ref.: 

Tel: (012) 

Mnr G H Kruger 
12/3/4/9 
200500 

Mnr W A Swart 
P/a Hoerskool George Hofmeyr 
Privaatsak X2002 
STANDERTON 
2430 

Geagte rnnr Swart 

NAVORSINGSPROJEK AAN KINDERSORGSKOLE 

ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD 
ADMINISTRATION: HOUSE OF ASSEMBLY 

Privaatsak X55 
Private Bag XSS 
Pretoria 
0001 

28 Augustus 1989 

In opvolging van u skrywe gedateer 21 Junie 1989 deel ek u 
graag soos volg mee. 

Die Departement steun u aansoek in beginsel en verleen 
hiermee toestemming vir u beoogde navorsing. Toestemming 
word ook verleen dat u die vraelys vir voltooiing aan hoofde 
van die kindersorgskole mag stuur. Toestemming vir u ver
soek om met die navorsingsprojek voort te gaan, is egter 
onderworpe daaraan dat 

* voorafgaande goedkeuring van die Raad van Bestuur van 
die Hoerskool George Hofmeyr, Standerton, verkry wordi 

* die leerlinge wat by die navorsing betrek word, nie 
geidentifiseer word nie; 

* die normale aktiwiteite nie versteur word nie; 

* geen' personeellid by enige skoal wat by u navorsing 
betrek word, bykomende take verrig in die uitvoering 
van u navorsing nie; 

* die skole se fasiliteite soos voertuie en kopieermas
jiene nie gebruik mag word nie; 

* departementele beleid met omsigtigheid hanteer word; 

I 3-22024 tf EDUKUl 

Meld asseblief bostaande verwysingsnommer in u antwoord Ple.Jse quotedbove mentioned rete renee number 1n your rt>ply 

$0 ..... 1 



2 

* 'n Kopie van die verhandeling so gou as moontlik na 
voltooiing en afhandeling daarvan aan DOK, Hoof
kantoor, gestuur word. 

U word sukses met u navorsing toegewens. 

Vriendelike groete 

A!IJO~~ 
~ SUPERINTE DENT-GENERAAL 



BYLAE C 

Geagte Kollega 

p/a lloersl<ool George Hofmeyr 
Privaatsal< X2002 
STANDfmTON 
2430 

3 Augustus 1989 

Hiermee ~ vraelys aan u as sl<oolhoof van ~ 

algemene doelstelling om met behulp van dli 
op personeelontwikl<eling en -opleiding te verkry. 

ldndersorgsl<aol met die 
vraelys ·~ perspel<tief 

Die besondere doelstellinge van die empiriese ondersoek is: 

Eerstens om ~ algemene struktuur en beleid vi~ personeelontwlkkeling 
en -opleiding in kindersorgskole te besl<ryf. Tweedens om bestaande 
behoeftes aan skoolgefundeerde indiensopleiding te bepaal en derdens 
om 'n profiel van personeelontwiltkeling- en -opleidingsvereistes' te verl<ry. 

Ten einde my in staat te stel om ~ deeglike taksering van personeelont
wikkeling en -opleiding in ons kindersorgskole te doen, word u vriendelik 
versoek om die vraelys so noukeurig en spoedig moontlik te voltooi. 

U siening en enige verdere voors telle word verwellmm en u word versel,er 
dat u en u skoal se identi tel t in geen opsig bel<endgemaak sal word 
nie. Alle inligting word as streng vertroulik beskou. 

Baie dankie vir u onbaatsugtige samewerking. 

Die mve 

W.A. SWAflT 

WAS/eg 



BYLAE D 

VRAELYS AAN ELKE BLANKE KINOERSORGSKOOL OM PERSPEKTIEF OP PERSONEELONT
WIKKELING EN -INDIENSOPLEIDING TE VERKRY. 

Die vrae hieronder berus op h keuse-uitoefening van JA of NEE. 

Plaas asseb1ief h kruisie in die b1okkie van u keuse. 

BYVOORBEELD: 

1. Is daar regverdiging vir h personee1ontwikkeling en -indiens
op1eidingsisteem waarin s1egs 1esings gehou word? 

OF 
2. Moet die personeellid tuis voel in die groep waarvan 

hy dee1 is om hom met sy medegangers te kan identifiseer? 

A. Struktuur en be1eid vir personeelontwikkeling en -indiens
op1eiding in die kindersorgskoo1. 

1. Is daar h algemene skoolgefundeerde beleid in u skoal? 

2. Beskik elke personeellid oor h kopie van die beleid 
in 1. hierbo genoem? 

3. Is die volgende ten opsigte ~an beleid beskikbaar in 
u skoal? 

3.1 Interne vakbeleid 

3.2 Interne eksamenbeleid 

3.3 Eksterne eksamenbeleid 

3.4 Beleid ten opsigte van koshuistoesigdiens 

~ 
~ 

~ 
~ 

Ja !Nee 

I Nee 

Ja INee 



3.5 Beleid ten opsigte van vakansietoesigdiens 

3.6 Beleid ten opsigte van buite-kurrikulere aktiwiteite 

3.7 Beleid ten opsigte van die inskakeling van hulpdienste
personeel. 

3.8 Beleid ten opsigte van pe;soneelontwikkeling en indiens
opleiding. 

4. Gee u voorligting ten opsigte van beleid aan die volgende 
kategoriee personeel in u skoal? 

4.1 Die adjunk-hoof(de) 

4.2 Departementshoofde 

4.3 Senior onderrigpersoneel met meriete toekenning(s) 

4.4 Posvlak I-onderrigpersoneel 

4.5 Koshuispersoneel 

4.6 Koshuistoesigpersoneel 

4.7 Die hulpdienstepersoneel 

2. 

Ja !Nee 

Ja !Nee 

Ja !Nee 



4.8 Die administratiewe personeel 

4.9 Die algemene assistente 

5. Is daar in u skoolbeleid ~ afdeling oar personeel
ontwikkeling en -indiensopleiding? 

6. Maak u in die skoal gebruik van~ personeelontwikkeling
en -indiensopleidingskomitee? 

7. Indien u in die skoal gebruik maak van ~ personeel
ontwikkeling en -indiensopleidingskomitee, wie dien 
daarop? 

7.1 Die skoolhoof 

7.2 Die adjunk-hoof(de) 

7.3 Die departementshoofde 

7.4 Die intern skoolsielkundige 

7.5 ~ Senior koshuisvader 

7.6 ~ Senior koshuismoeder . 

3. 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 



7.7 Die mediese-hulpdienste personeellid 

7.8 Ander bykomende personeel soos: 

7.8.1 ~ posvlak I-personeellid 

7.8.2 ~ koshuistoesigkrag 

7.8.3 ~ administratiewe personeellid 

7.9 Ander (noem) 

8. Dui aan watter van die volgende persone of instansies 
verantwoordelik of mede-verantwoordelik was vir die opstel 
van u skoal se personeelontwikkeling en -indiensopleidings
beleid. 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die skoolhoof 

Adjunk-hoof(de) 

Departementshoof(de) 

Die personeelontwikkeling en -indiensopleidingskomitee 

'n Persoon verantwoordelik vir personeelontwikkeling 
en -indiensopleiding 

4. 



8.6 Indien ~ ander persoon (e) of instansies, spesifiseer: 

9. Is daar pligstate vir die volgende kategoriee personeel 
in u skoal? 

9.1 Die skoolhoof 

9.2 Die adjunk-hoof(de) 

9.3 Departementshoofde 

9.4 Posvlak 1-personeellede 

9.5 Die koshuipersoneel 

9.6 Die hulpdienste-personeel 

9.7 Die administratiewe personeel 

9.8 Die faktotum 

9.9 Die algemene assistente 

5. 

Ja 



10. 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

Indien elke personeellid wel ~ pligstaat het~ word 
dit met hom of haar ter verduideliking bespreek? 

Sou die onderskeie pligstate 
verduide1ik word nie~ beskou 
as voldoende 1eiding vir die 
verrigtinge in: 

die kurrikulere aktiwiteite 

van die personeel nie 
u die geskrewe pligstaat 
g1adde ver1oop van 

Die buite-kurrikulere aktiwiteite 

die koshuisaktiwiteite 

12. Indien die personeellede nie e1keen ~ p1igstaat het 
nie, wat gebruik u as p1aasvervanger in: 

12.1 Die skoal, spesifiseer --------------------------------

12.2 Die koshuise, spesifiseer -----------------------------

13. Indien elke personeel1id ~ p1igstaat het, word die plig
state van toepassing gemaak op die p1aasvervanger? 

14. Kry die vo1gende kategoriee personee1 orienterings
op1eiding wanneer hu11e nuut in u skoal aangestel 
word? 

14. 1 Die adjunk-hoof(de) 

14.2 Die departementshoofde 

6. 

Ja Nee 



14.3 Die posv1ak I-personee1 

14.4 Die koshuispersonee1 

14.5 Gie koshuistoesigpersoneel 

14.6 Die hu1pdienste-personee1 

14.7 Die administratiewe personee1 

14.8 Die faktotum 

14.9 Die a1gemene assistente 

15. Bestaan daar in u skoal ~ skoolgefundeerde per
soneelontwikkeling en-indiensopleidingsprogram? 

16. Watter persoon in die skoal bepaa1 die personeel
ontwikkeling en -indiensopleidingsbehoeftes? 

16.1 Die skoolhoof 

16.2 Die skoolhoof en die adjunk-hoof(de} 

7. 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

I 
Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 



16.3 Die skoo1hoof, adjunk-hoof(de)en departementshoofde 

16.4 Die personee1ontwikke1ing en -op1eidingskomitee 

16.5 Die skoo1hoof, tesame met al sy personee11ede 

17. Word die skoolgefundeerde personeelontwikke1ing 
en -indiensop1eidingsprogramme bep1an vir: 

17. 1 'n Kwartaa 1 

17.2 ~ Ha1fjaar 

17.3 ·n Jaar 

17.4 ~ bepaa1de behoefte soos dit ontstaan. 

Spesifiseer. -----------------------------------

18. Hoe geree1d vind die skoo1gefundeerde indiensoplei
ding in verband met die programme in 17 genoem, in 
u skoo1 p1aas? 

18.1 Week1iks 

18.2 Twee-weekliks 

8. 

Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja 1~ee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 



18.3 Maande1iks 

18.4 Kwartaa11iks 

19. Met die aanbieding van u skoo1 se indiensop1eidings
aktiwiteite, maak u gebruik van: 

19. 1 ei e per so nee 1? 

19.2 kundiges van buite? 

19.3 kundiges op ~ bepaa1de gebiedi verbonde aan die 
onderwysdepartement? 

19.4 skoo1gerigte kursusse soos aangebied deur 'n onderwys
sentrum? 

19.5 betroubare videoprogramme oor 'n bepaa1de onderwerp? 

20. Watter tyd van·die dag bied u personee1ontwikke1ing 

20.3 Saans 

9. 

Ja Nee 

Ja Nee 

Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 



10. ' 

20.4 Op ~ Saterdagoggend 
Nee 

20.5 Ander: 

B. DIE PERSONEEL SE BEHOEFTE AAN ONTWIKKELINGS- EN INDIENSOPLEIDINGS
PROGRAMME. 

21. Ervaar u ~ leemte ten opsigte van navorsing in 
bestuur en -administrasie by kindersorgskole? 

onderwys-~ 
Ja I Nee 

I 

22. Het van die volgende personeellede enige formele 
bestuursopleiding ontvang vir sy bepaalde pos? 

22.1 Die skoolhoof 

22.2 Die adjunk-hoof(de) 

22.3 Die departementshoofde 

23. Het van die vo1gende personeellede enige formele 
bestuursopleiding, deur indiensopleiding van u betrokke 
onderwysdepartement, ontvang met die aanstel1ing in sy/ 
haar bepaalde pos? 

23.1 Die skoo1hoof 

23.2 Die adjunk-hoof(de) 

23.3 Die departementshoofde 

~· I 

~ 

~ 



24. 

25. 

Bestaan daar, vo 1 gens u, 'n behoefte by bogenoemde 
personeel aan meer indiensopleidingskursusse, met 

betrekking tot onderwysbestuur? 

Bestaan daar behoefte by u skoal om ~ persoon 

verantwoordelik vir die skoal se personeelontwikkeling 
en -indiensopleidingskursus te stuur om hom/haar 

beter te bekwaam vir sy/haar taak? 

26. Bied die onderwysersentra indiensopleiding aan wat 
spesifiek van toepassing is op: 

26.1 

26.2 

26.3 

26.4 

26.5 

26.6 

27. 

28. 

Ortopedagogiese leiding 

Ortodidaktiese leiding 

Sosiopedagogiese leiding 

Pedagogiese straf 

Die problematiek rondom inrigtingversorging 

Personeelontwikkeling en indiensopleiding 

Dink u die onderwysersentrum behoort 'n grater aandeel 
te he in die indiensopleiding van u personeel? 

Moedig u u personeel aan om kursusse van die onderwyser
sentrum sever moontlik byte woon? 

11. 



29. Sou u dit verkies dat die onderwysersentrum indiens
op1eiers na ~ sekere kindersorgskoo1 stuur, sodat die 
naburige sko1e gedurende ~ ... 

29.1 Vrydagmiddag en Saterdagoggend 

29.2 1angnaweek 

29.3 kortvakansie 

.•. hu1 indiensop1eiding tesame daar kan ontvang? 

30. Meen u dat die skoo1 vanuit departemente1e v1ak van 
indiensop1eidingsprogramme voorsien moet word vir u 
skool se indiensopleidingsaktiwiteite? 

31. Het u in u skoo1 enige spesifieke skoalgefundeerde 
indiensap1eidingspragramme vir die valgende kategariee 
persanee11ede? 

31.1 Die beginneranderwyser sander enige ervaring 

31.2 Die nuwe aanstelling sander enige kindersargskaal
ervaring 

31 . 3 Die i nstrukteur sander 'n anderwysdi p 1 am a 

31.4 Die instrukteur met 'n anderwysdiplama, maar sander 
eni ge anderwyserervari ng in 'n ki ndersargskaa 1 

31.5 Die adjunk-haaf(de) 

12. 



31.6 Die departementshoofde 

31.7 Die posvlak I-personeel 

31.8 Die voogonderwyser/es van 'n groep leerlinge 

31.9 Die tutoronderwyser van die beginnende onderwyser/es 

31.10 Die koshuisvader en -moeder 

31.11 Die koshuistoesigkragte 

31.12 Die sielkundige-dienste personeellede 

31.13 Die mediese-hu1pdienste personee11id 

31.14 Die verskillende administratiewe personeellede 

32 Speel die volgende faktore ~ rol in probleemidentifisering 

by indiensopleidingsprogramme? 

32. 1 Tutor- of voogevaluering? 

13. 



32.2 Selfevaluering met behulp van ~ videoband- of 
videokassetopname van ~ spesifieke gebeurtenis, 
byvoorbeeld van ~ onderrigsessie? 

33. Dui aan watter van die volgende navorsingsprojekte 
tans deur middel van personeelontwikkeling en -in
di~nsopleiding in u skoal onderneem word. 

33. 1 

33.2 

33.3 

33.4 

33.5 

33.6 

In onderrigverband 

In koshuisbestuurverband 

Ten opsigte van die vryetydbesteding van leerlinge 

Ten opsigte van die problematiek met betrekking tot 
die sosialisering van die leerling na aanwysing tot 
u skoal 

Ten opsigte van tug en dissipline 

Geen navorsingsprojekte 

34. Indien u skoal sodanige navorsingsprojekte onderneem, 
hoe dikwels word dit aangepak? 

34.1 Kwartaalliks 

34.2 Halfjaarliks 

34.3 Jaarliks 

14.' 



34.4 So dikwels as wat omstandighede dit noodsaak 

35. Gemiddelde tydsduur toegelaat vir die afhande1ing van 
~ navorsingsprojek: 

35. 1 Twee weke? 

35.2 Een maand? 

35.3 Een kwartaal? 

35.4 So spoedig moont1ik 

36. Hou u ~ skriftelike rekord van al u skoolgefundeerde 
indiensopleidingsaktiwiteite of programinhoude? 

37. Het u in die skoal se bronnesentrum ~ gereserveerde 
afdeling vir personeel waar enige bronnemateriaal met 
betrekking tot personeelontwikkeling en -indiensoplei
dingsaktiwiteite aangehou word? 

38. Bespreek u in u skoal se personeelontwikkeling- en 
indiensop1eidingsaktiwiteite die volgende: 

38.1 

38.2 

38.3 

die staatsdienspersoneelkode soos uitgereik deur die 
kantoor van die staatsdienskommissie, Desember 1976? 

die voorsieningsadministrasieprosedurehandleiding? 

die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No.74 van 1983)? 

15. 

t=t=j . 

t=t=j 

~ ' I I 

Ja 

Ja 

Nee 

i 
Nee 1 



38.4 

38.5 

38.6 

38.7 

38.8 

die professione1e hand1eiding vir a1 die opvoeders van 
pedagogies verwaar1oosde kinders, opgeste1 deur die 
Departement van Nasiona1e Opvoeding, 1981? 

Die vers1ag van die komitees wat ondersoek ingeste1 het 
na sekere aspekte van die kindersorg- en verbetering
sko1e, opgeste1 deur die Departement van Onderwys en 
Ku1tuur, Administrasie: Vo1ksraad, 1985? 

die handboek vir kinderinrigtings, opgeste1 deur die 
Departement van Vo1kswe1syn, 1956? 

verhande1ings en proefskrifte oor sekere aspekte van 
kindersorg- en verbeteringsko1e? 

vakgerigte handboeke? 

39. Vind enige van die vo1gende vorms van skoo1gefundeerde 
personee1op1eiding in u skoo1 p1aas? 

. 39.1 

39.2 

39.3 

39.4 

Stimu1asie in die vorm van geva11estudies en eksprimen
te1e oefeninge 

Vaardigheidsop1eiding deur k1askameronderrig, werk
bankop1eiding en hernuwingskursusse 

Demonstrasies deur personee1 

Groepbesprekings 

16. 



40. Vind enige van die volgende vorms van skoolgefundeerde 
personeelontwikkeling in u skoal plaas? 

40.1 

40.2 

40.3 

40.4 

40.5 

40.6 

40.7 

41. 

42. 

43. 

44. 0 

Betrekkingrotering 

Rigtinggewing en raadgewing 

Rolspele 

Taakmodel (sien addendum) 

In-mandjie-tegniek (sien addendum) 

Kepner-Tregoe-tegniek (sien addendum) 

Konferensies en simposia 

Gee u die Adjunk-hoof geleentheid om u pligte as 
skoolhoof te beoefen? 

Gee u die Departementshoof geleentheid om die pligte 
van Adjunk-hoof te beoefen? 

Indien u by vraag 41 en 42 die gegewe personeel wel die 
geleentheid gee om genoemde pligte te beoefen, geskied 
dit terwyl die persoon vir wie ingestaan word beskikbaar 
is vir hulp en leiding? 

Benut u, volgens u mening, u personeel wat oor nagraadse 
kwalifikasies beskik effektief? 

17. 

Ja Nee 



45. Hoeveel onderrigposte in u skoal is nie gevul met toepas
like gekwalifiseerde personeel nie? 

45.1 0 - 5 % 

45.2 6 - 10 % 

45.3 11 - 15% 

45.4 Meer as 15 % 

18. 

~ 
CLJ 

~ 
CLJ 

C. DIE VEREISTES WAARAAN SKOOLGEFUNDEERDE PERSONEELONTWIKKELING EN 
-INDIENSOPLEIDING MOET VOLDOEN. 

46. 

47. 

Is daar by u skoal 'n skoolgefundeerde personeelontwikke
ling en -indiensopleidingsprogram i.n werking? 

Maak u in u skoal slegs gebruik van ~ spesifieke 
personeellid as indiensopleier? 

48. Indien u nie van~ spesifieke personeellid as indiens
opleier gebruik maak nie, van wie maak u gebruik? 

48.1 

48.2 

Indien u "ja" geantwoord het op vraag 47, ignoreer 
dan hierdie vraag.) 

Die skoolhoof 

Die adjunk-hoof 

~ 
Ill 



48.3 ~ Departementshoof 

48.4 Die mediakundige 

48.5 Die senior skoo1sie1kundige 

48.6 Enige bekwame personeellid 

49. Indien u van enige bogenoemde personeellede gebruik maak 

19. 

~ 
~ 

I 

I Ja Nee 

as 'r. indiensopleier, beskik hy of sy oar enige nagraadse ~ 
kwalifikasies, behalwe ~ H.O.O.? ~ 

50. Indien die indiensop1eier wel oar nagraadse kwa1ifikasies 
beskik, hou dit verband met die vo1gende: 

50.1 Onderwysbestuur 

50.2 Ortopedagogiek 

50.3 Ortodidatiek 

50.4 Sosiopedagogiek 

50.5 Beroepsorientering as vakgebied 



51. 

52. 

Bestudeer u aie nuutste ontwikkelinge ten opsigte van 
die Ortopedagogiek. 

Bestudeer u die nuutste ontwikkelinge ten opsigte van 
die Residensiele pedagogiek? 

53. Indien u 11 Ja 11 by 51 of 52 geantwoord het, op welke wyse 
word dit gedoen? 

53.1 

53.2 

53.3 

53.4 

53.5 

54. 

Deur die lees van kindersorg-/opvoedkundige tydskrifte 

Voortgesette studies 

Die bywoon van konferensies en simposia 

Formele personeelontwikkeling en indiensopleiding
kursusse 

Formele skoolgefundeerde personeelontwikkeling en 
-indiensopleidingsprojekte 

Beskou u die personeelontwikkeling en opleidings
vergadering as sinvol? 

55. (a) Word daar tydens personeelvergaderings in u skoal 
aandag gegee aan personeelontwikkeling en -opleiding? 

20. 

Ja Nee 

j~a I Nee 
~ I 
I 

~ 
~ 



55. (b) Hoe gereeld geskied sulke byeenkomste? 

56. 

57. 

58. 

1. Kwartaalliks 

2. Semestergewys 

3. Jaarliks 

Word daar toegesien dat personeel wat nie by~ vergadering 
teenwoordig was nie, ingelig word aangaande besluite wat 
geneem is, byvoorbee 1 d met behu 1 p van 'n af skrif of 
notule? 

Behoort ~ skoal oor sy besondere skoolgefundeerde 
personeelontwikkeling- en indiensopleidingsprogram 
te beskik? 

Word u skoal se personeelontwikkeling- en indiens
opleidingsdoelstellings volledig uitgespel aan 
die personeelkorps. 

59. Hoe word u skoal se indiensopleidingsprioriteite vir sy 

eie personeelontwikkeling en -opleidingsaksies bepaal? 

59.1 Gesprekvoering deur die personeel in vergaderings 

59.2 Departementele briewe en omsendskrywes 

59.3 Deur klasbesoeke 

59.4 Deur koshuisbesoeke 

21. . 

~ 
~ 

Ja Ne 

I Ja ! Nee 

I ' 



59.5 Deur ~ personeelontwikkeling- en -opleidingskomitee 

59.6 Deur middel van inspeksieverslae 

60. Is die bywoning van die skoolgefundeerde personeelont
wikkeling en indiensopleidingsprogramme 

(a) vrywillig vir personeel op wie dit van toepassing is, 

OF 

(b) verpligtend vir personeel op wie dit van toepassing is. 

61. Is daar enige vorm van differensiasie in die volgende 
kategoriee van indiensopleiding in u skoal se skool
gefundeerde personeelontwikkeling- en personeelop
leidingsprogramme? 

61.1 Vir die adjunk-hoof (de) 

61.2 Vir die departementshoofde 

61.3 Vir posvlak I-personeel 

61.4 Vir die koshuispersoneel 

61.5 Vir die koshuistoesigpersoneel 

22. 



61.6 Vir die hulpdienste personeel 

61.7 Vir die administratiewe personeel 

62. Indien u ~ sekere persoon in u skoal het met ~ 
kwalifikasie in personeelontwikkeling en -oplei
ding, hoeveel keer per kwartaal onderneem hy 
klasbesoeke? 

62. 1 Een keer 

62.2 Twee of meer keer 

62.3 Glad nie 

63. Hoevee1 tyd word gemidde1d per week deur die 
persoon verantwoordelik vir die skoo1gefun
deerde personee1ontwikke1ing en -opleiding 
aan direkte kontak met die volgende persone 
bestee? 

63.1 Dieskoolhoof 

63.2 Die adjunk-hoof(de) 

Geen 

Geen 

23. 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee I 

0-1 1-2 Meer asj 
uur uur 2 uur 

I 

0-1 1-2 Meer as 
uur uur 2 uur 



63.3 Die departemenshoofde 

63.4 Die beginner onderwyspersonee1 

63.5 Posv1ak I-personee1 

63.6 Die beginner koshuispersonee11id 

63.7 Die koshuistoesigkragte 

Geen 0-1 I 1-2 I Meer as 
uur I uur I 2 uur 

I I 

Geen 0-1 1-2 Meer as 
uur uur 2 uur 

Geen 0-1 1-2 Meer as 
uur uur 2 uur 

Geen 0-1 1-2 Meer as 
uur uur 2 uur 

Geen 0-1 1-2 Meer as 
uur uur 2 uur 

63.8 Die hu1pdienste personee1 
Geen 0-1 1-2 Meer as 

uur uur 2 uur 

63.9 Die administratiewe personee1 

64. 

65. 

66. 

Geen 0-1 1-2 Meer as 
uur uur 2 uur 

Is u betrokke by u personee1 se onderskeie 1oopbaan
bep1annings? 

Word e1ke personee11id aangemoedig om profesionee1 
so ver as moontlik te ontwikke1? 

Word e1ke personee1lid in u skool optimaal benut in 
sy werksituasie? 

24. 



67. 

68. 

Indien u take delegeer, delegeer u die nodige gesag 
saam met die taak? 

Word die vlak van opleiding, kennis en senioriteit 
van die personeellid in aanmerking geneem by die 
delegasie van take? 

25. 


