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IHOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 AGTERGROND 

Die vernaamste tendense in die rekeningkunde wereldwyd is die globalisering van 

firmas, tegnologiese ontwikkelings rakende kommunikasie, die ontwikkeling van 

rekenaarstelsels en die persepsieverandering wat betref die rol van die rekenmeester 

wat verander het van die van 'n blote "bean counter" na 'n besigheidsadviseur 

(Maccallum 1997: 19-20). Al hierdie ontwikkelings het 'n besliste invloed op die tipe 

kandidate wat die rekenmeestersprofessie tans betree en die eienskappe waaroor 

hierdie voornemende leerlingrekenmeesters behoort te beskik ten einde aan die 

vereistes van 'n nuwe millennium te voldoen. Vandag se kandidate verskil hemelsbreed 

van die van 20 jaar gelede. Die meeste kandidate wil uiteindelik 'n loopbaan in die 

besigheidswereld volg, en beskou die Geoktrooieerde Rekenmeester (GR)-kwalifikasie 

bloat as 'n stap tot 'n pos as senior uitvoerende beampte (Maccallum 1997:18-19). 

Die hertoetrede van Suid-Afrika tot die internasionale besigheidsarena het 'n wesenlike 

invloed op die rekenmeestersprofessie gehad. Suid-Afrikaanse korporasies beset dat 

daar aan internasionale standaarde voldoen moet word, indien hulle internasionaal wil 

meeding. Daar is in 1995 begin om rekeningkunde en ouditkunde standpunte in 

ooreenstemming met internasionale standpunte te harmoniseer. (Grey 1997:21; Pienaar 

1998b:23.) Die vyf groat ouditeursfirmas in Suid-Afrika, naamlik Arthur Anderson, 

Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, KPMG en Ernst & Young, en van die 

ander groat firmas, beskik oor internasionale verbintenisse en dus is dit belangrik dat 

die professie in lyn met die globalisering van die wereldekonomie beweeg. 
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Die rekenmeesterskwalifikasie word al hoe gewilder ender voornemende studente en 

die aantal kandidate wat B.Com(Rekeningkunde) met die oog op die verwerwing van 

die GR-kwalifikasie aan Suid-Afrikaanse universiteite studeer, neem jaarliks toe. Daar 

was in 1998 'n ongekende toename in die aantal kandidate wat die kwalifiserende 

eksamen van die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad (OROR) vir die eerste 

keer afgele het - 2 113 kandidate het Deel I van die eksamen aangedurf, terwyl 2 529 

kandidate, 19% meer as in 1997, Deel II geskryf het (Mulenga 1998b:23). Kragtens die 

Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, Wet 80 van 1991, moat iemand wat 

as rekenmeester en ouditeur geregistreer wil word, vir 'n voorgeskrewe periode 'n 

opleidingskontrak uitdien en die voorgeskrewe eksamens slaag. Daar is tans ongeveer 

8 000 leerlingrekenmeesters by ouditeursfirmas in Suid-Afrika geregistreer waarvan 

meer as die helfte by een van die vyf groat firmas werksaam is. Ouditeursfirmas in 

Suid-Afrika ontvang dus jaarliks duisende aansoeke van voornemende 

leerlingrekenmeesters wat groat eise aan die werwingspersoneel stel. Die personeel 

wat werwing en keuring by die ouditeursfirmas hanteer, is in die meeste gevalle 

ouditvennote en -bestuurders wat benewens hul verantwoordelikhede teenoor 

ouditkliente, oak nuwe leerlingrekenmeesters in diens moat neem, terwyl hulle in die 

meeste gevalle geen formele onderrig in personeelbestuur of bedryfsielkunde ontvang 

het nie. 

Persona wat hulself as geoktrooieerde rekenmeesters wou bekwaam, kon tot nag 

onlangs, hulle opleiding slags by 'n firma van geregistreerde rekenmeesters en 

ouditeure verkry. Hierdie opleiding is nou oak beskikbaar by goedgekeurde 

opleidingsinstansies benewens die in openbare praktyk, ender die sogenaamde 

Training Outside Public Practice (TOPP) stelsel (SAICA Training manual:2/97). Die 

Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) is oak besig met 

'n omvattende herstrukturering van die professie. Die doel is om te verseker dat die 

rekenmeestersprofessie relevant bly in 'n Suid-Afrikaanse gemeenskap wat drastiese 

veranderings ondergaan. Dit is egter nie maklik om die beeld van 'n wit elite 

organisasie te verander nie (Grey 1997:21 ). Die aantal swart rekenmeesters beloop 

slags ongeveer 170 na afloop van 1998 se kwalifiserende eksamen, terwyl die totale 

lidmaatskap van die SAIGR reeds omtrent 17 400 beloop. Die SAIGR het 'n 
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kwotastelsel ingestel ten einde die indiensneming van swart rekenmeesters deur 

ouditeursfirmas te verseker. Die nege grootste firmas in Suid-Afrika, wat 85% van alle 

nuwe leerlingrekenmeesters oplei, maak daarop aanspraak dat hulle aan die kwota 

voldoen deurdat minstens 35% van hul nuwe rekrute swart is. Die SAIGR se nuwe 

doelwit vir swart lede is 3 000 teen die jaar 2005. (Grey 1997:21.) Die werwing en 

keuring van al hierdie kandidate is op sigself 'n geweldige uitdaging vir 

werwingspersoneel by ouditeursfirmas. 

Ander veranderings in die professie het ook die werwingsvereistes van 

leerlingrekenmeesters be"invloed. Die tegnologiese vooruitgang van die afgelope 

dekade noodsaak die indiensname van kandidate met 'n breer agtergrond as 

rekeningkunde en ouditkunde. Die internasionalisering van besigheid, die uitbreiding 

van ouditkundige en rekeningkundige standaarde en die gedurige veranderings in 

belastingwette be"invloed elke faset van menslikehulpbronbestuur. Die besigheids

omgewing waarin rekenmeesters werksaam is, word al hoe meer veeleisend en 

gesofistikeerd en om bloat oor goeie tegniese vaardighede te beskik, is net nie meer 

voldoende nie. Daar het oor die afgelope paar jaar 'n betekenisvolle verandering 

ingetree met betrekking tot die ander vaardighede waaroor 'n rekenmeester moet 

beskik. Die vermoe om doeltreffend te kommunikeer en as deel van 'n span te kan 

werk, is nie volgens die tradisionele opvatting as noodsaaklik vir 'n persoon wat met 

syfers werk, beskou nie. Welsprekendheid en goeie bestuursvaardighede is deesdae 

'n definitiewe vereiste vir rekenmeesters. (Waxman 1995:49-50.) Bykomend tot 

tegniese vermoens en relevante ondervinding, behoort 'n voornemende rekenmeester 

oar 'n deeglik ontwikkelde kommunikasievermoe, sowel as goeie rekenaarvaardighede 

en 'n besigheidsbewustheid te beskik. Die Opleidingsreels van die SAIGR vereis dat 

leerlingrekenmeesters hul intellektuele, interpersoonlike, en kommunikasievaardigheid 

tydens die opleidingskontrakte moet ontwikkel. Dit impliseer 'n aanpassing van die 

werwings- en keuringsproses, aangesien hierdie vaardighede nie bloat deur middel van 

'n tradisionele onderhoud op 'n wetenskaplike en objektiewe basis geevalueer kan word 

nie. 

Daar bestaan weinig gepubliseerde inligting wat handel oar die profiel van 'n 
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suksesvolle geoktrooieerde rekenmeester. Daar is tot op hede twee studies (Cilliers & 

Roodt 1992; Van der Walt 1995) in Suid-Afrika onderneem waarin 'n profiel van 'n 

voornemende leerlingrekenmeester wat suksesvol in die professie behoort te vaar, 

daargestel is. Die OROR het die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) 

genader om, in die lig van die hoe druipsyfer van voornemende rekenmeesters aan 

universiteite en in die kwalifiserende eksamen, 'n studie te maak om moontlike faktore 

wat 'n negatiewe invloed op die akademiese sukses van rekeningkundestudente het, 

te identifiseer, opleidingsbehoeftes van studente te bepaal en aanbevelings in hierdie 

verband te doen. Studente aan alle deelnemende universiteite in Suid-Afrika, 'n aantal 

gegradueerde kandidate wat reeds die Sertifikaat in die Rekeningkunde (STR) afgele 

het, sowel as 'n aantal universiteitsdosente aan deelnemende universiteite is by hierdie 

studie ingesluit. (Cilliers & Roodt 1992:2.) In 'n tweede studie het die OROR die RGN 

versoek om 'n program op te stel waarmee voornemende studente se geskiktheid vir 

opleiding as geoktrooieerde rekenmeesters geevalueer kan word (Van der Walt 

1995: 1 ). Daar is 361 eerstejaarstudente aan drie universiteite met Engels en drie 

universiteite met Afrikaans as voertaal by die studie ingesluit. Hierdie kandidate se 

vordering ten opsigte van die behaling van die GR-kwalifikasie is daarna oar 'n tydperk 

van ses jaar gemonitor en 'n finale verslag is aan die OROR gelewer. As gevolg van 

die aard van die studies het dit 'n redelike lang tyd geneem voordat die finale resultate 

beskikbaar was, gevolglik het die belangstelling daarin afgewater. Alhoewel die OROR 

die firmas ingelig het oar die studie en die feit dat resultate beskikbaar is, wil dit 

voorkom of die resultate van die ondersoek nie algemeen aan ouditeursfirmas bekend 

gemaak is nie en ouditeursfirmas het dus nie werklik ag op die toepassing van die 

bevindinge van die ondersoek tydens die werwing en keuring van voornemende 

rekenmeesters geslaan nie. Daar is oak 'n studie (Wessels 1997) onder 113 

leerlingrekenmeesters by een van die vyf groat firmas in Suid-Afrika onderneem wat 

faktore wat sukses in die kwalifiserende eksamen kan voorspel met behulp van 

psigometriese en persoonlikheidstoetse ontleed het. 

Daar bestaan dus reeds wetenskaplik gefundeerde suksesindikators van 'n leerling

rekenmeester wat geskik is vir opleiding in die professie. 
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1.2 NAVORSINGSPROBLEEM 

1.2.1 HOOFPROBLEEM 

Die navorsingsvraag hou verband met die daarstelling van 'n spesifieke profiel van 'n 

suksesvolle rekenmeester en die gebruik daarvan tydens die werwing en keuring van 

potensiele rekenmeesters. Behalwe bogenoemde drie studies, bestaan daar weinig 

gepubliseerde navorsing in Suid-Afrika wat 'n definitiewe profiel van 'n kandidaat wat 

suksesvol in die rekenmeestersprofessie behoort te presteer, daarstel. Daar bestaan 

verder onsekerheid oor die mees effektiewe metodes vir die werwing en keuring van 

voornemende leerling-geoktrooieerde rekenmeesters deur Suid-Afrikaanse 

rekenmeesters- en ouditeursfirmas. Hierdie onsekerheid kan aangespreek word deur 

'n studie van die beskikbare literatuur, die navorsing van suksesvolle werwings- en 

keuringsmetodes wat tans in die praktyk deur ouditeursfirmas toegepas word en die 

vertolking daarvan. Sodoende kan suksesindikators ge"identifiseer en verbeterings van 

die werwing en keuring van leerling-geoktrooieerde rekenmeesters voorgestel word. 

Daar bestaan ook onsekerheid in rekenmeestersgeledere oor die eienskappe waaroor 

'n voornemende leerling-geoktrooieerde rekenmeester behoort te beskik ten einde 

suksesvol in die professie te vaar. Keuringsmetodes wat deur rekenmeesters- en 

ouditeursfirmas toegepas word, neem dus baie uiteenlopende vorme aan. Navorsing 

wat in samewerking met ouditeursfirmas in Engeland (Harvey-Cook & Tattler 1997:40) 

onderneem is, en die redes ondersoek het waarom baie leerlingrekenmeesters nie 

tydens opleidingskontrakte en in hul studies suksesvol presteer nie, het bevind dat die 

gebruik van 'n subjektiewe en "judgemental" onderhoud die hoofoorsaak van die 

probleem is. Werwingspersoneel by ouditeursfirmas maak in baie gevalle steeds op 

enkele persona se persoonlike oordeel staat om toekomstige werkprestasie te voorspel 

aan die hand van 'n onderhoud wat 'n halfuur duur en in 'n baie kunsmatige omgewing 

gevoer word. 

As gevolg van die ontsettende toename in die gewildheid van die professie onder 

studente, asook die besonder hoe kaliber student wat deesdae die professie betree, 
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word rekenmeesters- en ouditeursfirmas verplig om baie selektief te werf en te keur ten 

einde die topkandidate vroegtydig te identifiseer en sodoende te verseker dat 'n 

ouditeursfirma die dienste van die topkandidate bekom. 

1.2.2 ONDERGESKIKTE PROBLEME 

"To keep ourselves relevant we must increase the number of black chartered 

accountants entering and rising in the profession" (Ken Mockler in Pienaar 

1998a:22). 

Daar bestaan 'n wesenlike tekort aan gekwalifiseerde swart geoktrooieerde 

rekenmeesters. Daar is tans slegs ongeveer 170 swart kandidate uit 'n totaal van 

ongeveer 17 400, minder as een persent, wat suksesvol was in die aflegging van die 

kwalifiserende eksamen van die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad, terwyl 

die SAIGR 'n mikpunt van 3 000 gekwalifiseerde swart rekenmeesters teen die jaar 

2005 gestel het. 

Die gebrek aan genoegsame swart rolmodelle asook die stelsel van apartheid wat in 

die meeste gevalle 'n stelsel van afsonderlike en dikwels minderwaardige opleiding vir 

swartmense tot gevolg gehad het, het baie beperkend ingewerk op die toetrede van 

swart rekenmeesters tot die professie. Tradisionele werwings- en keuringsmetodes kan 

in die meeste gevalle nie gebruik word nie, aangesien die ervaringsveld en 

verwysingsraamwerk van die meeste voornemende swart leerling-geoktrooieerde 

rekenmeesters hemelsbreed van die van hulle blanke ewekniee verskil. 

1.3 DOEL VAN NAVORSING 

Aangesien personeelwerwing en -keuring deur ouditeursfirmas in Suid-Afrika tans baie 

uiteenlopende vorme aanneem, sal daar gepoog word om deur middel van 'n 

literatuurstudie vas te stel of daar wel sekere bewese suksesindikators bestaan en 

verder deur empiriese navorsing bepaal word in watter mate die agt groat 
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ouditeursfirmas in Suid-Afrika hierop ag slaan in hulle werwings- en keuringsproses. 

Die voordeel van hierdie navorsing sal wees dat daar leiding aan ouditeursfirmas en 

studentevoorligtingsbeamptes gegee sal kan word aangaande die profiel van 'n 

suksesvolle voornemende leerlingrekenmeester. 

Probleme rakende die werwing en keuring van voornemende swart leerling

rekenmeesters gaan ook op 'n afsonderlike basis by wyse van 'n literatuurstudie en 

empiriese navorsing nagevors word ten einde doeltreffende en prakties uitvoerbare 

werwings- en keuringsmetodes te identifiseer. Sodoende kan waardevolle inligting 

rakende die werwing en keuring van swart aspirant-kandidate vir die ouditeursprofessie 

weergegee word. Daar is tot op hede slegs een studie (Van Greuning 1986) in Suid

Afrika onderneem, waarin probleme random die werwing en keuring van swart 

rekenmeesters en die daarstelling van 'n profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester, 

deur middel van empiriese navorsing ondersoek is, gevolglik kan 'n meer kontemporere 

studie baie waardevolle resultate lewer. 

1.4 HIPOTESE 

Rekenmeestersfirmas in Suid-Afrika le nie genoegsame klem op potensiaal

identifisering tydens die keuringsproses nie. Hierdie navorsing het as uitgangspunt dat 

daar ander faktore as bloat akademiese prestasie op skoal- en universiteitsvlak is wat 

suksesindikators van prestasie en aanpasbaarheid in die professie is. Die 

suksesindikators kan oak nie na behore deur tradisionele vorme van onderhoudvoering 

ge"identifiseer word nie, gevolglik moet daar aanpassings aan die huidige 

keuringsproses gemaak word. 

1.5 FOKUS VAN DIE STUDIE 

Daar gaan hoofsaaklik op die werwings- en keuringsmetodes wat deur die agt grootste 

ouditeursfirmas in Suid-Afrika toegepas word, gekonsentreer word, aangesien die groat 
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firmas die meeste aansoeke van kandidate ontvang en sterk kompetisie tussen die 

beste kandidate bestaan. Volgens die OROR is ongeveer 80% van die 

leerlingrekenmeesters wat tans ender opleidingskontrakte staan, by die agt groat firmas 

werksaam en dit is grotendeels die groat firmas wat formele werwings- en 

keuringsprogramme ge"implementeer het. 

Die studie word nie uit 'n bedryfsielkundige oogpunt onderneem nie en daar gaan nie 

gepoog word om spesifieke psigometriese toetsing wat tydens die potensiaal

identifisering van leerlingrekenmeesters gebruik kan word, te standaardiseer nie. Daar 

gaan wel gepoog word om te bepaal in watter mate die agt groat firmas ag slaan op die 

bewese suksesindikators en welke keuringsmetodes deur hulle gebruik word vir die 

evaluering en meting op 'n regverdigbare basis. Die gebrek aan beskikbare literatuur 

plaas besliste beperkings op die studie en dit is daarom noodsaaklik dat persoonlike 

onderhoude met werwingspersoneel van die groat firmas in Suid-Afrika gevoer meet 

word om inligting oar die huidige situasie te verkry. Sommige bronne, veral die wat oar 

die werwing en keuring van leerlingrekenmeesters in die VSA en Engeland handel, is 

reeds 'n paar jaar gelede gepubliseer, maar die toepaslikheid daarvan gaan steeds in 

die Suid-Afrikaanse situasie ondersoek word, aangesien daar nie baie teenswoordige 

navorsing beskikbaar is nie en baie van die metodes nag nie in Suid-Afrika toegepas 

word nie. 

1.6 BELANGRIKHEID VAN DIE NAVORSING 

Daar gaan in die lig van die toename in die aantal topkandidate in die rekenmeesters

professie, vasgestel word of daar 'n profiel van 'n suksesvolle potensiele rekenmeester 

daargestel kan word. Hierdie riglyne kan dan deur die werwingsvennote van 

ouditeursfirmas gebruik word vir die identifisering van die potensiaal van voornemende 

leerlingrekenmeesters en die keuringsproses kan dus op 'n meer wetenskaplike basis 

geskied. 
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Aanbevelings ten opsigte van die benadering van die werwing en keuring van swart 

rekenmeesters kan van groot waarde vir werwingspersoneel by ouditeursfirmas wees 

in die lig van die geweldige tekort aan kandidate. Riglyne vir die identifisering van swart 

aspirant-kandidate vir die professie gaan voorgele word deur middel van die 

uiteensetting en bespreking van moontlike suksesindikators. Dit kan die vul van die 

voorgeskrewe kwota (35% van nuwe inname van leerlingrekenmeesters) vergemaklik. 

1.7 WERKWYSE WAT TYDENS NAVORSING GEVOLG GAAN 

WORD 

'n Literatuurstudie van die beskikbare Suid-Afrikaanse en buitelandse bronne gaan in 

die eerste gedeelte van die studie onderneem word. 

Persoonlike onderhoude gaan vervolgens met die werwingsvennote van die agt groot 

ouditeursfirmas in Suid-Afrika gevoer word. Daar gaan bepaal word of die 

werwingspersoneel by ouditeursfirmas op potensiaalidentifisering ag slaan tydens die 

werwing en keuring van potensiele rekenmeesters. 'n Spesifieke gedeelte van die 

persoonlike onderhoud sal aan die werwing van swart rekenmeesters gewy word ten 

einde te bepaal of daar afsonderlike inisiatiewe in plek is wat spesifiek op die werwing 

van swart rekenmeesters gerig is en of die werwing en keuring van swart 

rekenmeesters op dieselfde basis as die van hulle blanks ewekniee geskied. 

Daar sal ook, onder anders, spesifiek verwys word na navorsing deur Cilliers & Roodt 

(1992) en Van der Walt, naamlik "Programme for assessing candidates for training as 

chartered accountants" (1995). 
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1.8 WOORDOMSKRYWINGS 

ABASA - Association of Black Accountants of Southern Africa. 

AICPA-American Institute of Certified Public Accountant~. 

Firma - Die woord "firma" sal deurgaans gebruik word wanneer daar van 'n 

rekenmeesters- en ouditeursfirma in die algemeen gepraat word. 

GR - Geoktrooieerde Rekenmeester. 

Keuringsmetodes - Die verskillende metodes wat deur 'n ouditeursfirma toegepas word 

tydens die evaluering van voornemende leerlingrekenmeesters. 

Leerling-geoktrooieerde rekenmeester - 'n Persoon wat onder opleidingskontrak by 'n 

ouditeursfirma staan. Hierna leerlingrekenmeesters genoem. 

Opleidingskontrak - 'n Dienstydperk van drie jaar vir B.Com gegradueerdes en vyf jaar 

vir matrikulante by 'n geregistreerde ouditeursfirma. 

OROR - Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad. 

Psigometriese en persoonlikheidstoetse - Die meting van fasette van menslike gedrag 

waar beramings gemaak word van die natuurlike vermoens en persoonlikheidstrekke 

vir diagnostiese, prognostiese en voorspellingsdoeleindes (Smit 1991 :25). 

SAIGR - Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters. 

STR - Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde. 

Swart rekenmeester - Swart Afrikane in die eng betekenis van die woord, naamlik met 

uitsluiting van kleurlinge en Asiers. ABASA se definisie sluit spesifiek laasgenoemde 
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twee groepe in. 

Werwingsproses - Die verskillende aktiwiteite wat deur 'n ouditeursfirma onderneem 

word tydens die werwing van voornemende leerlingrekenmeesters. Dit sluit 

advertensies, werwing by spesiale geleenthede en vakansiewerk in. 

1.9 OORSIG VAN VERHANDELING 

Hoofstuk 2 fokus op die historiese agtergrond van klerkskap en die statutere vereistes 

van die OROR en die SAIGR ten opsigte van opleidingskontrakte en werwing. 

In hoofstuk 3 sal daar deur middel van 'n literatuurstudie vasgestel word welke 

werwings- en keuringsmetodes toepaslik is vir gebruik deur ouditeursfirmas. 

Alternatiewe metodes vir potensiaalidentifisering wat met sukses tydens die keuring 

van leerlingrekenmeesters toegepas kan word, sal oak ondersoek en bespreek word. 

Dit sluit, onder andere, die gebruik van psigometriese en persoonlikheidstoetse, 

gestruktureerde onderhoude, gedragbeskrywende onderhoude en opleibaarheidstoetse 

in. 

In hoofstuk 4 sal die werwing en keuring van leerlingrekenmeesters deur 

ouditeursfirmas in die Verenigde State van Amerika, Engeland en Australie nagevors 

word. 

Die werwing en keuring van swart rekenmeesters gaan spesifiek deur middel van 'n 

literatuurstudie in hoofstuk 5 onder die loep geneem word, om te bepaal welke 

vordering daar met werwing gemaak is ten einde behoorlike toetrede tot die professie 

te verseker. Daar sal gepoog word om vas te stel of daar spesifieke suksesindikators 

bestaan en welke werwings- en keuringsmetodes veral geskik is vir die identifisering 

en evaluering van geskikte swart leerlingrekenmeesters. Faktore wat met sukses deur 

rekenmeestersfirmas toegepas word, sal bespreek word. 
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Hoofstuk 6 handel oor die formulering van die persoonlike onderhoude met 

werwingsvennote by die agt groot ouditeursfirmas en die terugvoering en resultate van 

die onderhoude word bespreek. 

Hoofstuk 7, die slothoofstuk, gaan 'n opsomming gee van aanbevelings, voorstelle vir 

toekomstige navorsing en gevolgtrekkings wat uit hierdie studie voortvloei. 

1.10 SAMEVATTING 

Hierdie hoofstuk het die navorsingsprobleem en die agtergrond daarvan in konteks 

geplaas. Dit bevat ook verwysings na ander studies wat oor die daarstelling van 'n 

profiel van 'n suksesvolle rekenmeester handel, asook 'n hoofstuk-vir-hoofstuk 

uiteensetting van die struktuur en inhoud van hierdie studie. 
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I HOOFSTUK 2 I 

DIE HISTORIESE AGTERGROND VAN 

OPLEIDINGSKONTRAKTE EN DIE VEREISTES 

RAKENDE OPLEIDINGSKONTRAKTE EN WERWING 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk gaan die historiese agtergrond van die opleidingskontrak en die 

huidige opleidingsriglyne in die konteks van die navorsingsprobleem ondersoek word. 

Daar sal gepoog word om vas te stel welke riglyne deur die OROR en die SAIGR 

neergele word ten opsigte van die werwingsmetodes wat deur ouditeursfirmas 

toegepas moet word en of ouditeursfirmas aan enige statutere beperkings ten opsigte 

van werwing onderworpe is. Die vaardighede wat volgens die Opleidingsreels van die 

SAIGR tydens die duur van die opleidingskontrak in leerlingrekenmeesters ontwikkel 

behoort te word, sal aangedui word, wat die eerste stap is in die daarstelling van 'n 

profiel van 'n suksesvolle rekenmeester en ouditeur. 

2.2 HISTORIESE AGTERGROND VAN OPLEIDINGSKONTRAKTE 

Die heel eerste vereniging van rekenmeesters is reeds in 1581, in Italia gestig (Findley 

191?a:11 ). Die eerste vereniging van geoktrooieerde rekenmeesters in Suid-Afrika is 

in 1894 gestig (Coates 1998: 1 ). Die stigting van die Transvaal Society of Accountants 

(TSA), wat in die lewe geroep is deur Ordonansie No. Ill van 1904, is egter grootliks 

voorafgegaan deur die invloed van rekenmeesters wat van Skotland afkomstig was. Die 

professie, soos ons dit vandag ken, het in Skotland ontstaan en die Society of 
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Accountants in Edinburgh is in 1854 ge·inkorporeer. Die term "Chartered Accountant" 

(CA) het oak sy ontstaan in Skotland gehad, deurdat die "Society of Accountants in 

Edinburgh" dit in 1892, na die samesmelting van die lnstituut met die "Institute of 

Accountants and Actuaries in Glasgow" en die "Society of Accountants in Aberdeen", 

begin gebruik het. Hulle is gevolg deur die "Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales" wat in 1880 ge"inkorporeer is. Die Ordinansie wat die TSA 

ge·inkorporeer het, was die eerste wet om die professie te reguleer wat in die destydse 

Britse dominiums deurgevoer is. (Findley 1917a:11-14.) 

Die Raad van die "Transvaal Society of Accountants" het in 1913 'n skema vir die 

opleiding van ouditeursklerke, soos leerlingrekenmeesters destyds bekend gestaan 

het, in samewerking met die "School of Mines", in die lewe geroep. Die "School of 

Mines" was verantwoordelik vir die aflegging van die TSA-eksamens en kursusse in die 

nodige professionele vakke, sowel as wiskunde, moderne tale en natuurwetenskap, 

moes geneem word vir die verwerwing van 'n Diploma in die Handel. In 1917 kon 

gematrikuleerde kandidate 'n Diplomakursus loop en hulle klerkskap begin na 

voltooiing van die eerste jaar. Hulle kon hul verdere studies dan deeltyds voortsit. 

Studente wat die kursus met eervolle vermelding in Rekeningkunde, Ouditkunde en 

Handelsreg geslaag het en aan die vereistes van die TSA met betrekking tot 

ondervinding en opleiding voldoen het, se name is op die register van gekwalifiseerde 

rekenmeesters geplaas. Die "School of Mines" het in 1918 een van die konstituerende 

kolleges van die Universiteit van Suid-Afrika geword. (The South African Accountant, 

December 1917:81-82; Findley 1917b:56; The South African Accountant, March 

1914:14.) Die "Society of Accountants in Cape Colony" is in 1907 in die lewe geroep 

met die doel om die opleiding en algemene belange van rekenmeesters te bevorder 

(The South African Accountant, December 1917:95). In 1918 is die eksamens van die 

TSA en die "Natal Society of Accountants" vir die eerste keer gesamentlik afgele, wat 

die eerste stap was in die daarstelling van 'n algemene standaardeksamen viral drie 

verenings in die destydse Unie van Suid-Afrika (The South African Accountant, June 

1918:159). 



16 

Klerkskap was aanvanklik nie verpligtend vir registrasie as geregistreerde rekenmeester 

by die TSA nie, maar in 1914 is die reels van die TSA gewysig om te bepaal dat "non

articled clerks may be required to produce evidence of having had, in addition to 

satisfactory commercial experience, some practical experience in an accountant's 

office." Die gevoel het in daardie stadium bestaan dat die ouditeursfirmas alleen nie in 

staat was om 'n genoegsame verskeidenheid van ondervinding in rekeningkundige en 

ouditwerk te bied nie, aangesien die grootste deel van al die firmas se werk die oudit 

van goudmynmaatskappye was. (The South African Accountant and Auditor, June 

1914:41-43.) 

Die eerste bepalings met betrekking tot klerkskap is vervat in die "Ordinance No. Ill, 

1904" en die "By-Laws of the Society". Die "By-Laws" (hersien tot 24 Junie 1921 ), het 

in artikel 28 bepaal dat praktiese ondervinding deur "Articles of Clerkship with or by 

service in the Accountancy business of a practising member of one of the South African 

societies" opgedoen kon word. Artikel 29 het bepaal dat die klerk minstens 17 jaar oud 

moes wees voordat hy met klerkskap kon begin. Praktiserende lede van die TSA mag 

slegs twee klerke op 'n slag in hul diens gehad het (artikel 42). Voordat 'n klerk by 'n 

prinsipaal kon registreer, moes hy 'n sertifikaat van die Raad van die TSA kry om te 

sertifiseer dat hy die matriekeksamen van die gesamentlike matrikulasieraad van die 

Universiteite van Suid-Afrika, Stellenbosch en Kaapstad geslaag het (artikel 43). Die 

duur van die klerkskap was in daardie stadium vier jaar (artikel 44 ). Klerke kon na 

afloop van die helfte van hul diensperiode die "Intermediate Examination" afle (artikel 

56). lndien die "Intermediate Examination" suksesvol afgele is en die kandidaat se 

klerkskap voltooi is, kon die kandidaat die "Final Examination" afle (artikel 57). Die 

kandidaat kon na suksesvolle aflegging van die eksamen en voltooiing van die 

klerkskap, as lid van die TSA registreer (artikel 65). Daar was dus in daardie stadium 

glad nie sprake van spesifieke eienskappe waaroor 'n potensiele rekenmeester moes 

beskik nie en die vereistes het slegs op aspekte soos akademiese status en ouderdom 

gefokus. 

"Schedule A" van die "By-Laws of the Society" het ook 'n proforma klerkskapkontrak 

ingesluit, waarin die klerk onder andere moes onderneem om die prinsipaal opreg en 
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ywerig te dien, die rekords van die prinsipaal veilig te bewaar, inligting vertroulik te hou 

en eerlik op te tree. Die prinsipaal het ook in die kontrak onderneem om die klerk na die 

beste van sy vermoe op te lei. 

Met verloop van jare het bykomende beroepsverenigings in die ander provinsies 

ontstaan wat uiteindelik tot die stigting van die SAIGR in 1980 gelei het (Coates 

1998:1). Die OROR, wat die professie reguleer, is in 1951 in die lewe geroep. 

2.3 VEREISTES RAKENDE OPLEIDINGSKONTRAKTE 

Kragtens die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, Wet 80 van 1991, artikel 

15 (2)(b ), moet iemand wat begerig is om as rekenmeester en ouditeur geregistreer te 

word, onder andere, vir die voorgeskrewe periode onder 'n opleidingskontrak dien en 

die voorgeskrewe eksamens geslaag het. Opleidingskontrakte moet ingevolge artikel 

18 van die Wet by die OROR geregistreer word, nadat die toestemming om 'n 

leerlingrekenmeester in diens te neem van die OROR verkry is. 

2.3.1 OPLEIDINGSRIGL YNE 

Met die herposisionering van die SAIGR word verskillende vlakke van kwalifikasies 

binne die lnstituut erken (SAICA Training manual:2/97). 'n Nuwe struktuur is ontwikkel 

in die lig van voorstelle wat deur die projek "Future of Accounting Education in South 

Africa" (FAESA) gemaak is. Die hele rekenmeestersprofessie is in oenskou geneem en 

daar is verskillende vlakke in die professie ontwikkel, elkeen met sy unieke 

opleidingsvereistes. Die GR(SA) word bo-aan die vlakke gestel en daar word daarna 

verwys as die spesialisvlak. Vervolgens is daar 'n algemene vlak, 'n intermediere vlak 

en 'n grondvlak. Hierdie opleiding sal in goedgekeurde opleidingsinstansies in handel 

en nywerheid, openbare praktyk en die publieke sektor plaasvind (SAICA Training 

manual:2/97; Interim Representative Council of Accountants Report 1997:1-3; MANEO, 

May 1996:1.) 
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Deur die inwerkingstelling van goedgekeurde opleidingsinstansies word daar 

onderskeid gemaak tussen die opleidingsvereistes vir toelating as 'n geregistreerde 

rekenmeester en ouditeur en toegang tot die professie as 'n geregistreerde finansiele 

rekenmeester, 'n geregistreerde algemene rekenmeester of 'n geregistreerde 

boekhouer. Vir die doeleindes van hierdie navorsing, gaan daar op die werwing van 

leerlingrekenmeesters in openbare praktyk wat die attestfunksie uitvoer, gekonsentreer 

word. 

Die Opleidingsreels definieer 'n goedgekeurde opleidingsinstansie as 'n 

geakkrediteerde firma van geregistreerde rekenmeesters en ouditeure in openbare 

praktyk wat deur die Raad goedgekeur is as 'n omgewing wat aan die 

opleidingsvereistes vir 'n geregistreerde rekenmeester en ouditeur voldoen. 

Die minimum opleidingsperiode vir persone wat hulself as geoktrooieerde 

rekenmeesters en ouditeure wil bekwaam, is drie jaar by 'n goedgekeurde 

opleidingsinstansie, indien hulle in besit van 'n graad of akademiese ekwivalent is. Nie

gegradueerdes moet vyf jaar opleiding by 'n goedgekeurde opleidingsinstansie 

ondergaan en afslag word toegestaan met die behaling van die toepaslike graad. 

(SAICA Training manual:2/97.) Kandidate wat opleiding in die attestfunksie by 'n firma 

van geregistreerde rekenmeesters en ouditeure ondergaan, se opleidingskontrakte 

word steeds by die OROR geregistreer. TOPP-leerlingrekenmeesters se kontrakte word 

by die SAIGR geregistreer (SAICA Training manual:3/97). Daar is tans ongeveer 700 

geregistreerde ouditeursfirmas onder die Training Inside Public Practice (TIPP)-stelsel 

en 19 maatskappygroepe, wat 127 maatskappye verteenwoordig, onder die TOPP

stelsel geregistreer (Rogers 1998:53; SAICA List of approved training organisations, 

June 1998). 

2.3.2 AARD VAN 'N GEOKTROOIEERDE REKENMEESTER EN OUDITEUR 

SE WERK 

Die geoktrooieerde rekenmeester en ouditeur se werk kan, onder andere, uit die 

volgende bestaan: 
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• Die bestudering en die verifikasie van die akkuraatheid en volledigheid van die 

finansiele state van private organisasies en staatsdepartemente en 

verslagdoening oor hulle finansiele posisie 

• Die uitvoering van 'n verskeidenheid rekeningkundige pligte 

• Die ontwerp en beheer van finansiele stelsels in 'n organisasie 

• Die lewering van konsultdienste in verband met finansiele aangeleenthede en 

optrede in die hoedanigheid van belastingadviseur, konsultant in 

rekeningkundige en finansiele aangeleenthede, eksekuteur, likwidateur en 

trustee in bestorwe en insolvente boedels 

• Die hantering van 'n klient se finansiele rekords, belastingopgawes, beleggings 

en optrede as trustee in likwidasies en trustfondse 

• Boedelbeplanning 

• Opleiding van leerlingrekenmeesters 

• Ontwikkeling van nuwe en beter rekeningkundige stelsels 

2.3.3 HOOFKATEGORIEE VAN KERNONDERVINDING DEUR DIE OROR 

VERE IS 

Die Opleidingsreels, wat in Bylaag 3 deel 5 oor opleidingsriglyne handel, lys die 

hoofkategoriee van die kernondervinding ten grondslag van die werksaamhede van 

geregistreerde rekenmeesters en ouditeure. Daar is vier fundamentele hoofkategoriee, 

naamlik ouditkunde, rekeningkunde en rekeningkunde-verwante onderwerpe, 

besigheidsinligtingstelsels en belasting. Leerlingrekenmeesters moet ondervinding 

opdoen in minstens drie van hierdie kategoriee, waarvan twee ouditkunde of 

rekeningkunde en rekeningkunde-verwante onderwerpe moet wees. Opleiding op 
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hierdie terreine moet sodanig wees dat dit aan leerlinge die geleentheid bied om, onder 

meer, die volgende vaardighede te ontwikkel: 

• lntellektuele vaardighede 

Die vermoe tot ondersoek en navorsing, abstrakte en logiese denke, induktiewe 

en deduktiewe beredenering en kritiese ontleding; 

Die vermoe om ongestruktureerde probleemstellings in 'n onbekende omgewing 

te identifiseer en op te las en probleemoplosvaardighede in 'n proses van 

raadpleging toe te pas; 

Die vermoe om prioriteite te kies en toe te wys in 'n situasie van beperkte 

hulpbronne en werk so te organiseer dat moeilike sperdatums gehaal word; 

Die vermoe om by verandering aan te pas; en 

Die vermoe om rekeningkundekennis toe te pas in die oplossing van werklike 

probleme 

• lnterpersoonlike vaardighede 

Die vermoe om met ander saam te werk, veral in groepsverband, ander te 

be·invloed en te lei, en konflik te weerstaan en op te las; 

Die vermoe om interaktief te verkeer met mense van ander kulture en 

intellektuele vermoens; 

Die vermoe om aanvaarbare oplossings deur onderhandeling te beding. 

• Kommunikasievaardighede 

Die vermoe om standpunte effektief voor te le, te bespreek en te verdedig deur 

middel van formele en informele, en gesproke en skriftelike taalgebruik; 
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Die vermoe om met insig te luister; en 

Die vermoe om inligting uit menslike, gedrukte en elektroniese bronne na te 

spoor, te vind, te orden, te gebruik en daaroor verslag te doen. 

• Verantwoordelikheidsin 

'n Toename in verantwoordelikheid moet veral aandag geniet. 

2.3.4 VEREISTES VIR DIE OPLEIDINGSKONTRAK 

'n Firma wat leerlingrekenmeesters in diens wil neem, moet by die OROR as 'n 

opleidingskantoor geakkrediteer word. Om geskik te wees vir akkreditasie as 'n 

opleidingskantoor moet minstens een residente praktisyn van die kantoor 'n 

geregistreerde rekenmeester en ouditeur wees en die voornemende opleidingskantoor 

moet, na die mening van die Komitee vir Opleidingsvereistes van die Raad (OPKOM), 

oar die potensiaal beskik om opleiding te gee in die kernondervinding soos in hierdie 

reels uiteengesit. (Opleidingsreels 5.3.) 

Die huidige toelatingsvereistes tot 'n opleidingskontrak is in die Opleidingsreels (1998) 

vervat: 

Die toelatingsvereistes vir 'n opleidingskontrak is geskrewe bewys, in die vorm van 'n 

gesertifiseerde afskrif, tot die bevrediging van die Raad, dat die leerlingrekenmeester-

• in besit is van 'n Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde (STR), of 

ekwivalent, OF 

• 'n gegradueerde wat geregistreer is vir 'n STR of ekwivalente kursus, OF 

• by 'n universiteit geregistreer is vir 'n graadkursus wat erken word vir toelating 

tot 'n STR of ekwivalente kursus, insluitend 'n graadkursus waarvoor addisionele 

studie vereis word voordat toelating tot 'n STR-kursus verkry mag word, OF 
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• met die aanvang van die volgende akademiese jaar onmiddellik nadat hy/sy as 

'n leerlingrekenmeester aangestel is, by 'n universiteit vir 'n graadkursus 

aanvaar sal word wat erken word vir toelating tot 'n STR of ekwivalente kursus, 

insluitend 'n graadkursus waarvoor addisionele studie vereis word voordat 

toelating tot 'n STR-kursus verkry mag word, EN 

• bevestiging deur die leerlingrekenmeester, op Vorm TR6, dat hy/sy 'n 

dienskontrak met die firma aangegaan het. 

Die toelatingsvereistes vir 'n voorlopige opleidingskontrak is-

• 'n geskrewe bewys, tot die bevrediging van .die Raad, dat daar 'n redelike 

moontlikheid bestaan dat die leerlingrekenmeester binne 24 maande vanaf die 

aanvang van 'n voorlopige opleidingskontrak geregtig kan word om in te skryf 

vir 'n graadkursus wat erken word vir toelating tot 'n STR of ekwivalente kursus; 

EN 

• bevestiging deur die leerlingrekenmeester, op Vorm TR6, dat hy/sy 'n 

dienskontrak met die firma aangegaan het. 

2.3.5 SPESIFIEKE BEPALINGS VAN DIE OROR TEN OPSIGTE VAN 

WERWING 

Die spesifieke bepalings ten opsigte van werwing word in Afdeling 14-WERWING van 

die Professionele Gedragskode van die OROR (1998) vervat. 

Opvoedkundige instansies 

14.1 'n Praktisyn mag beurse en pryse vir studente aan opvoedkundige inrigtings 

aanbied en mag toelaat dat sy/haar firma se naam aan die beurse en pryse 

gekoppel word. 
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14.2 'n Praktisyn mag 'n leerstoel in die rekeningkunde of verwante onderwerpe aan 

'n universiteit befonds en mag toelaat dat sy/haar en sy/haar firma se steun in 

die openbaar deur die universiteit erken word. 

Mededingers se personeel 

14.3 'n Lid of assosiaat mag nie, hetsy direk of indirek, 'n diensaanbod aan 'n 

werknemer van 'n ander praktisyn maak sander om laasgenoemde eers skriftelik 

daarvan in kennis te stel nie. 'n Werknemer van 'n praktisyn wat in reaksie op 

'n advertensie of op eie inisiatief aansoek doen vir indiensneming, mag egter 

aangestel word mits die aansoeker se huidige werkgewer daarvan in kennis 

gestel word. 

2.3.6 SPESIFIEKE BEPALINGS VAN DIE SAIGR TEN OPSIGTE VAN 

WERWING 

Die spesifieke bepalings ten opsigte werwing word in Afdeling 18-WERWING van die 

Professionele Gedragskode van die SAIGR, ET (Maart 1998) vervat. 

Opvoedkundige inrigtings 

.01 'n Lid of assosiaat mag beurse en pryse vir students aan opvoedkundige 

inrigtings aanbied, en mag sy of die firma se naam aan die beurse en pryse 

koppel. 

.02 'n Lid of assosiaat mag 'n leerstoel aan 'n universiteit befonds, en mag toelaat 

dat sy of sy firma se steun in die openbaar deur die universiteit erken word. 

Mededingers se personeel 

.03 'n Lid of assosiaat mag nie direk of indirek 'n diensaanbod aan 'n werknemer 

van 'n ander lid of assosiaat doen sander om laasgenoemde eers daarvan in 
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kennis te stel nie. 'n Werknemer van 'n ander lid of assosiaat, wat in reaksie op 

'n advertensie of op eie inisiatief by horn om indiensneming aansoek doen, kan 

egter aangestel word mits hy die aansoeker se werkgewer daarvan kennis gee. 

Paragraaf .01 en .02 was ook in die gewysigde Januarie 1995 weergawe van die 

Professionele Gedragskode (as paragraaf . 03 en . 04) vervat. 

Afdeling 17-WERWING van die Januarie 1995 weergawe van die Professionele 

Gedragskode van die SAIGR, wat sedertdien herroep is, het die volgende bepalings 

ten opsigte van besoeke aan skole en universiteite vervat: 

Besoeke aan skole en universiteite 

.01 .Ondervinding het getoon dat werwing by skole liefs institusioneel gedoen moet 

word. Lede mag nie skole besoek om personeel te werf nie . 

. 02 Ander oorwegings geld vir universiteite. Indian geriewe deur universiteits

owerhede beskikbaar gestel word, mag lede personeel op universiteitskampusse 

werf. 

Dit wil dus voorkom of daar nie meer 'n spesifieke verbod op besoeke aan skole in die 

Maart 1998 weergawe van die Professionele Gedragskode van die SAIGR vervat word 

nie. Dit open dus addisionele werwingsgeleenthede vir ouditeursfirmas deurdat skole 

besoek kan word om belowende kandidate reeds in 'n vroee stadium te identifiseer en 

aan die firma te verbind. 

2.4 SAMEVATTING 

Daar bestaan breedvoerige statutere bepalings met betrekking tot goedgekeurde 

opleidingsinstansies en die vereistes waaraan leerlingrekenmeesters moet voldoen 

voordat 'n opleidingskontrak aangegaan kan word. Daar bestaan egter geen statutere 
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beperkings op die spesifieke werwingsmetodes wat deur ouditeursfirmas gebruik word 

nie, en die Professionele Gedragskode is ook in 1998 gewysig deurdat skole in die 

toekoms deur ouditeursfirmas besoek kan word. 

Die opleidingsreels gee 'n duidelike aanduiding van interpersoonlike, intellektuele en 

kommunikasievaardighede wat tydens die opleiding van leerlingrekenmeesters 

ontwikkel moet word. Die opleidingsriglyne gee dus reeds aan ouditeursfirmas 'n 

aanduiding van watter eienskappe gesog is in voornemende leerlingrekenmeesters, 

wat kan bydra tot die daarstelling van 'n profiel van 'n suksesvolle rekenmeester. Dit 

impliseer dat die werwings- en keuringsproses sodanig ontwikkel moet word dat 

kandidate wat reeds oor hierdie eienskappe beskik, of die potensiaal het om hierdie 

eienskappe te ontwikkel, op 'n objektiewe regverdigbare wyse, ge'identifiseer moet 

word. Die werwings- en keuringsproses en alternatiewe keuringsmetodes gaan 

vervolgens in hoofstuk drie ondersoek word, in samehang met die profiel van 'n 

suksesvolle rekenmeester wat in die studies deur Cilliers & Roodt (1992) en Van der 

Walt (1995) daargestel is. 
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HOOFSTUK 3 

WERWING, KEURING EN 

AL TERNATIEWE METODES VAN 

POTENSIAALIDENTIFISERING 

3.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstuk het dit geblyk dat leerlingrekenmeesters volgens die 

opleidingsriglyne, onder andere, hulle intellektuele, interpersoonlike en kommunikasie

vaardighede tydens die leerkontrak moet ontwikkel. Daar kan 'n groat mate van 

subjektiwiteit in die evaluering van hierdie eienskappe voorkom en dit is dus 

noodsaaklik om aan onderhoudvoerders behoorlike maatstawwe waarteen voor

nemende kandidate geevalueer kan word, te verskaf. Daar gaan in hierdie hoofstuk 

verwys word na twee studies (Cilliers & Roodt 1992; Van der Walt 1995) wat in Suid

Afrika onderneem is, waarin 'n profiel van 'n voornemende leerlingrekenmeester wat 

suksesvol in die professie behoort te vaar, daargestel is. Daar gaan ook verwys word 

na 'n studie deur Wessels ( 1997) wat ondersoek ingestel het na faktore wat sukses in 

die kwalifiserende eksamen kan voorspel. Daar bestaan dus reeds wetenskaplik 

gefundeerde suksesindikators van 'n leerlingrekenmeester wat geskik is vir opleiding 

in die professie. Die resultate van hierdie studies is volgens die OROR aan firmas in 

Suid-Afrika bekend gemaak. Die werwings- en keuringsproses van voornemende 

leerlingrekenmeesters kan dus s6 ontwerp word dat daar tydens die aanvanklike 

keuringsfase op bewese suksesindikators en aspekte van potensiaalidentifisering gelet 

word. 

Die feit dat ouditeursfirmas deesdae in multidissiplinere professionele diensfirmas 
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Die feit dat ouditeursfirmas deesdae in multidissiplinere professionele diensfirmas 

verander (McKay 1996: 11 ), betaken verder dat kandidate wat oar multidissiplinere 

vaardighede beskik, in die huidige dinamiese omgewing in diens geneem moet. word. 

Dit stel nuwe eise aan die keuringsproses aangesien tradisionele vorme van keuring 

aangepas moet word om hierdie vaardighede behoorlik te evalueer en regverdige 

vergelykings tussen aansoekers te tref. In hierdie hoofstuk gaan daar eerstens gefokus 

word op wat werwing en keuring behels, waarna die spesifieke toepassing op die 

rekenmeestersprofessie ondersoek sal word. 

3.2 WERWING EN KEURING 

Menslikehulpbronbestuur vorm 'n integrale deel van enige organisasie en die bestuur 

daarvan. Die menslikehulpbronafdeling is verantwoordelik vir die: 

• beplanning en organisering van die werk wat verrig moet word en die mense wat 

daarvoor verantwoordelik is 

• die verkryging van die verlangde menslike hulpbronne wat die werwing, keuring, 

indiensneming en vestiging van nuwe werknemers behels en die 

• beheer en ondersteuning van die menslikehulpbronfunksie. (Swanepoel et al. 

1998: 12-14.) 

In hierdie studie word daar spesifiek op die werwing en keuring van 

leerlingrekenmeesters gefokus. 

Die werwings- en keuringsproses bestaan uit 'n reeks stappe wat die voornemende 

aansoeker moet deurloop (Cascio 1998: 170). Die proses kan soos volg skematies 

voorgestel word: 
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Stap 1 

Voorlopige evaluering, 
aansoekvorm en onderhoud 

I 
Stap2 

lndiensnemingsonderhoud 

I 
I I 

Stap3 Stap4 

lndiensnemingstoetse Kontrolering van agtergrond 
en toets van verwysings 

I I 
I 

Stap5 

lndiensnemingsl:Yesluit 

I 
Stap6 

Fisiese ondersoek 

(lvancevich 1998:236) 

3.2.1 ·WERWING 

Werwing word beskryf as daardie aktiwiteite in menslikehulpbronbestuur wat 

onderneem word om voldoende kandidate te lok wat oor die nodige potensiaal, 

vaardighede en eienskappe beskik om aan die vereistes van die werk te voldoen en 

die organisasie kan help om sy doelwitte te bereik. Werwingsmetodes sluit, onder 

andere, advertensies, werwing by spesiale geleenthede en vakansiewerk in. Die doel 

van werwing is die daarstelling van 'n poel van aansoekers waaruit geskikte 

werknemers gekies en in diens geneem kan word. (Swanepoel et al. 1998:291-301; 

lvancewich 1998:202.) 

Ouditeursfirmas in Suid-Afrika stel die meeste nuwe leerlingrekenmeesters met ingang 

1 Januarie van die kalenderjaar aan, na bekendmaking van die vorige jaar se 

akademiese resultate. Werwingsaktiwiteite word gedurende die jaar onderneem en 
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aansoekvorms word aan voornemende kandidate beskikbaar gestel ten einde die 

inname vir die daaropvolgende jaar te bepaal. 

Firmas werk aktief op universiteitskampusse, aangesien die meeste 

leerlingrekenmeesters wat in diens geneem word, reeds oor 'n graad moet beskik. 

Kampuskontak behels, onder andere, besoeke deur werwingsverteenwoordigers van 

firmas aan die onderskeie universiteitskampusse, die reel van sosiale funksies vir 

studente, die borg van studenteaktiwiteite, persoonlike onderhoude met belowende 

studente en kontak met universiteitsdosente by universiteite (lvancewich 1998:214). 

Dit is belangrik dat potensiele kandidate bewus gemaak word van die geleenthede wat 

die professie bied. Kontak word met studente op hoerskool- en universiteitsvlak 

gemaak om aan studente inligting te verskaf en die werwing van rekenmeesters aan 

te moedig. Seide ouditeursfirmas en studente kan by kampusbesoeke baat, aangesien 

studente eerstehandse inligting oor die professie kry en die ouditeursfirma terselftertyd 

toegang tot potensiele kandidate kry. (Larkin 1991 a:41.) Daar bestaan baie negatiewe 

persepsies oor die beeld van die tipiese rekenmeester by studente en kampusbesoeke 

is een manier om op 'n aangesig-tot-aangesig basis kontak met studente te maak. 

Studente kan s6 ingelig word oor die gesofistikeerde vlak van dienste wat deur firmas 

vir hul ouditkliente verrig word. Dit behoort selfs vroeer, op hoerskoolvlak, by 

beroepsvoorligtingonderwysers, te begin. (Yeager 1991:18.) 

Die onderskeie metodes word vervolgens bespreek: 

• Besoeke deur werwingsverteenwoordigers 

Die meeste universiteite reel op 'n gereelde basis beroepsgerigte 

loopbaanuitstallings waar potensiele werkgewers uit die verskillende dissiplines 

die geleentheid kry om uitstallings aan te bied. Ouditeursfirmas het dus ook die 

geleentheid om 'n loopbaanuitstalling te reel en te beman. Sodoende word 

kandidate op 'n groat skaal van aangesig tot aangesig ontmoet. Daar moet 

gevolglik van die geleentheid gebruik gemaak word om reeds tydens die 

aanvanklike fase 'n mate van sifting uit te voer, anders is daar nie 'n manier om 
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studente met genoegsame potensiaal tussen al die belangstellendes wat die 

uitstalling gaan bywoon, te identifiseer nie. 

Metodes om dit te bewerkstellig wat die navorser al tydens sodanige uitstallings 

in die praktyk teegekom het, behels: 

• Gebruik van rekenaars/draagbare rekenaars. 

Die student word die geleentheid gebied om 'n kort vraelys op die 

rekenaar te voltooi. lnligting aangaande belangstellings, die vorige jaar 

se akademiese resultate, sport- en kulturele vaardighede, motivering vir 

belangstelling in die rigting, adres en telefoonnommer kan ingelees word. 

Die werwingspan kan dus alle resultate evalueer en kandidate met 'n 

belowende profiel kan na afloop van die uitstalling genader word vir 

gestruktureerde onderhoude. 

• Betrokkenheid van huidige ingeskrewe leerlingrekenmeesters. 

Die loopbaanuitstallings bied 'n guide geleentheid om leerling

rekenmeesters wat tans onder opleidingskontrak staan, te betrek. 

Studente sal normaalweg beter met leerlingrekenmeesters as met 

vennote kan identifiseer, gevolglik behoort gesprekvoering en interaksie 

meer openhartig te wees. 'n Kort voorafopgestelde onderhoud waar meer 

inligting op 'n informele wyse verkry kan word, kan sodoende met 

belangstellende kandidate gevoer word. 

Die huidige leerlingrekenmeesters word vooraf behoorlik ingelig oor 

tersaaklike aspekte waaroor studente en voornemende leerling

rekenmeesters vrae kan stel. Dit sal normaalweg aspekte soos vereistes 

vir klerkskap, omstandighede by die ouditeursfirma, ontwikkelings

geleenthede binne die betrokke firma, en vakansiewerk-, beurs- en 

leerkontrakmoontlikhede insluit. 
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• Brosjures of inligtingstukke van die firmas moet beskikbaar wees sodat 

studente dit kan saamneem. Die inligtingstukke moet tersaaklike 

statistiek en ander insiggewende inligting oar die betrokke firma en oak 

moontlike beroepsmoontlikhede insluit. 

• Sosiale funksies vir studente 

Ouditeursfirmas maak van die geleentheid gebruik om studente na hul kantore 

of 'n ander geskikte lokaal uit te nooi. Sodoende word aan personeel van die 

ouditeursfirma die geleentheid gebied om studente te ontmoet en te evalueer, 

veral ten opsigte van hul sosiale vaardighede en kommunikasievermoens wat 

nie op grand van 'n aansoekvorm geevalueer kan word nie. 

Daar kan oak, soos hierbo genoem, brosjures en inligtingstukke oar die firma 

uitgedeel word sodat studente dit kan saamneem. Daar behoort voorsiening 

gemaak te word vir die aanteken van sekere noodsaaklike inligting deur 

studente. 'n Standaardvraelys kan vir die doel voorsien word. Daar behoort oak 

aansoekvorms vir klerkskap, beurse en vakansiewerk beskikbaar te wees. 

• Borg van studenteaktiwiteite 

Ouditeursfirmas kan betrokke raak by die borg van sport- en ander aktiwiteite 

waaraan studente deelneem. Bestaande personeel, wat spesifiek ten opsigte 

van werwingsvaardighede geTdentifiseer is, moet hierdie funksies bywoon en 

geskikte kandidate identifiseer. Dit kom daarop neer dat ouditeursfirmas as 

sigbaar en toeganklik beskou moet word deur voornemende leerling

rekenmeesters. 

• Persoonlike onderhoude 

Ouditeursfirmas kan oak deur, onder andere, persoonlike verwysings of deur 

middel van kontak met doserende personeel aan universiteite 'n paging 



34 

aanwend om belowende studente te identifiseer en dan 'n persoonlike 

onderhoud te reel. Die inisiatief kom dus in hierdie geval van die kant van die 

ouditeursfirma self. 

• Kontak met doserende personeel 

Werwingsbestuurders en vennote by ouditeursfirmas wat vir werwing 

verantwoordelik is, moet poog om kontak met doserende personeel aan 

universiteite wat voornemende leerlingrekenmeesters oplei, te bewerkstellig. Dit 

sal hulle 'n beter begrip van die omgewing waaraan 'n student gewoond is, gee. 

Studente doen ook in baie gevalle navraag by dosente oor 'n moontlike firma om 

by aansoek te doen en die dosent kan dan die student adviseer. 

Daar is 'n studie deur Kirsch, Leathers et al. (1993:58) in die VSA onderneem om die 

verskille tussen persepsies van werwingspersoneel en studente te toets. Die studie het 

gepoog om die relatiewe belangrikheid van kommunikasievaardighede, 

interpersoonlike vaardighede, uitvoering van roetinetake, konsepsionele begrip, 

professionalisme en die aanvaarding van verantwoordelikhede onderskeidelik vir 

studente en werwings-personeel te bepaal. Studente en werwingspersoneel het 

saamgestem oor die belangrikheid van interpersoonlike vaardighede, die uitvoering van 

roetinetake, konsepsuele begrip en professionalisme. Studente het egter meer klem op 

kommunikasievaardighede gele en werwingspersoneel het verantwoordelikheid hoer 

op die lys geplaas. Die verrassende aspek van die studie was die lae waarde wat 

werwingspersoneel aan kommunikasievaardighede geheg het, aangesien daar 

algemeen aanvaar word dat dit 'n belangrike vereiste is. Die navorsers erken dat die 

bewoording van die vraelys moontlik 'n rol kon gespeel het in 'n misverstand oor die 

betekenis van kommunikasievaardighede. 'n Ander verduideliking is dat die studente 

wat deur die werwingspersoneel ondervra is, almal oor gemiddelde tot goeie 

kommunikasievaardighede beskik het en die werwingspersoneel aangedui het dat dit 

voldoende is en uitsonderlike vaardighede nie noodwendig belangrik is nie. Die studie 

het bevind dat dit vir studente en studenteraadgewers baie belangrik is om die 
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verwagtinge ten opsigte van werksvereistes noukeurig te formuleer. Werwings

personeel moet oak die vereistes baie duidelik oordra tydens die onderhoude. (Kirsch 

et al. 1993:66.) 

In teenstelling met bogenoemde studie het Larkin (1990:84) 'n soortgelyke studie onder 

werwingspersoneel en studente in Philadelphia onderneem en bevind dat 

gesprekvoering en optrede tydens die onderhoud by beide die groepe as die 

belangrikste faktor gelys is. Prestasie, voorkoms en uitdrukking is van kritiese belang 

tydens die onderhoud. Studente het 'n hoer waarde as die werwingspersoneel aan 

akademiese prestasie geheg. (Larkin 1990:85.) 

Die voordele en nadele van kampuskontak word in tabel 3.1 uiteengesit. 

Tabel 3.1 Voorde/e en nade/e van kampuskontak 

Voordele Nadele 

1. Meer persoonlike kontak met voornemende 1. Die proses kan baie tydrowend wees, aangesien die 

leerlingrekenmeesters, wat nuttig kan wees in die individuele kontak baie "duur'' tyd in beslag neem. 

uiteindelike evaluering van moontlike kandidate. 

2. Huidige leerlingrekenmeesters, asook ouditvennote en 2. Daar kan moontlik 'n groot mate van subjektiwiteit by die 

bestuurders, word by die werwingsproses betrek, wat 'n evaluering van geskikte kandidate betrokke wees, 

breer basis van moontlike besluitnemers oor suksesvolle aangesien daar sterk op die oordeel van mense 

kandidate verteenwoordig. staatgemaak word in die identifisering van kandidate vir 

moontlike onderhoude. Daar bestaan 'n neiging om 

subjektiewe indrukke bo objektiewe data te stel in die 

evaluering van die aansoeker. Onderhoudvoerders kan 

geneig wees om die persone te kies waarvan hulle hou en 

wat soos hulle is. Onderhoudvoerders kan ook deur 'n 

kandidaat se fisiese voorkoms belnvloed word. (Bell 

1992:4-7.) 

3. 'n Groot aantal kandidate word op een geleentheid ontmoet, 3. Die wedywering wat moontlik tussen firmas kan ontstaan 

waartydens vergelykings tussen kandidate getref kan word. ten einde die beste kandidate by universiteite te werf, kan 

implikasies op 'n etiese vlak inhou deurdat daar moontlike 

bevoordeling van sekere firmas kan plaasvind. 

4. Die grootste gedeelte van die organisasiewerk word deur 

die betrokke universiteit gedoen, terwyt die firmas van hul 

infrastrutuur gebruik maak. 
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3.2.2 KEURING 

Keuring word gedefinieer as die proses waardeur vasgestel moet word watter individue 

die geskikste is vir die paste in die betrokke organisasie, met die inagneming van 

individuele verskille, werkvereistes en die organisasie se interne en eksterne omgewing 

(Swanepoel et al. 1998:311-312). Die evaluering van fisiese eienskappe is op sigself 

nie genoeg nie. Daar word ook op voorbeelde van gedrag gelet word, hetsy deur 

middel van toetse, persoonlike onderhoude en getuigskrifte (Cascio 1998: 170). Die 

keuringsproses bestaan minstens die volgende stappe (Swanepoel et al. 1998:315): 

• Voorlopige onderhoud 

• Aansoekvorm 

• lndiensnemingstoetse 

• Werkonderhoud 

• Toets van verwysings 

• Fisiese ondersoeke (bepaal of kandidaat liggaamlik vir die pos geskik is) 

• Aanbieding/afkeuring van werkaanbod 

Vir die doeleindes van hierdie studie gaan daar veral op die voorlopige onderhoud, die 

aansoekvorm, indiensnemingstoetse en die werkonderhoud gefokus word, aangesien 

dit die fases is waartydens potensiaalidentifisering plaasvind. 

Keuring benels die voorspelling van toekomstige gedrag in terme van individuele 

verskille en dit is daarom belangrik dat die kennis, vaardighede en vermoens wat 

benodig word om die werk behoorlik doen, vooraf ge"identifiseer moet word. Dit 

impliseer dat 'n analise van wat die pos behels, gedoen moet word ten einde kriteria 

vir suksesvolle kandidate daar te stel (Swanepoel et al. 1998:312; lvancewich 

1998:206,230). 

Die vernaamste posvereistes wat met die suksesvolle beoefening van die GR-professie 

verband hou, kan volgens Esterhuyse en Van der Walt ( 1995: 131) soos volg saamgevat 

word: 



37 

• 'n Groot mate van verantwoordelikheid word vereis aangesien bestuursfunksies 

soos beheer, beplanning en besluitneming 'n inherente deel van die GR se werk 

vorm. Gevolglik word hoe eise aan die GR se intellektuele vermoe gestel. 

• Weens die verskeidenheid dienste wat gelewer moet word en die ontwikkeling van 

nuwe rekeningkundige stelsels, word 'n groot mate van kreatiewe denke vereis. 

• Die GR moet kliente adviseer en leiding gee oor finansiele stelsels en probleme 

en daarom is verbale redeneervermoe belangrik. 

• Ten einde die onderlinge samehang van finansiele inligting te identifiseer en tot 

logiese gevolgtrekkings te kom, word van die GR verwag om oor konvergente 

redeneervermoe te beskik. 

• Rekenkundige redeneervermoe word vereis ten einde rekenkundige probleme te 

hanteer. 

'n Voorspeller is 'n keuringsinstrument (soos 'n onderhoud, toets of aansoekvorm) wat 

organisasies bystaan in hul keuringsbesluite (Swanepoel et al. 1998:312). Esterhuyse 

en Van der Walt ( 1995: 131) het die volgende instrumente gebruik om die eienskappe 

van voornemende rekenmeesters te meet: 

• Verstandelike vermoe 

Toets 1 (Verbale begrip) van die senior aanlegtoets (SAT) 

Toets 4 (Matematiese wetenskappe) van die akademiese bekwaamheidsbattery 

• Persoonlikheid 

16 Persoonlikheidsfaktorvraelys (16PF) 

• Belangstelling 

Geselekteerde velde van die 19 Veld-belangstellingsvraelys (19VBV) 
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• Studiehoudings 

Opname van studiegewoontes en -houdings (OSGH) 

• Biografiese en voorkeurvraelys. 

Daar is sodoende 'n omvattende evalueringsbattery saamgestel wat evaluerings van 

potensiele rekenmeesters se verstandelike vermoe, persoonlikheidstrekke, 

belangstellings, studiehoudings en biografiese gegewens verskaf en die resultate 

daarvan is gebruik om 'n profiel van 'n suksesvolle voornemende leerlingrekenmeester 

daar te stel. Die profiel word vervolgens bespreek. 

3.3 PROFIEL VAN 'N SUKSESVOLLE REKENMEESTER 

"Intellectual ability is no longer enough; interpersonal and communication skills 

and the ability to be creative and imaginative are equally significant. There is a 

need to look at factors other than degrees" (Golzen 1995a:17). 

Die eerste beskikbare literatuur aangaande die daarstelling van suksesindikators by 

leerlingrekenmeesters is vervat in die bevindinge van die destydse Loopbaan

voorligtingskomitee van die SAIGR wat versoek is om 'n dokument (Rekeningkunde SA, 

Augustus 1987:246) wat die karaktereienskappe waaroor 'n kandidaat vir die 

rekenmeestersprofessie behoort te beskik, op te stel. Die profiel van 'n geoktrooieerde 

rekenmeester is soos volg uiteengesit: 

• Kommunikasievermoens - aangesien geoktrooieerde rekenmeesterskap 'n 

beroep is waar met mense gewerk word, is tegniese vaardigheid sander die 

vermoe om te kan kommunikeer van weinig nut. Daar moet op 'n duidelike en 

eenvoudige wyse met mense gekommunikeer kan word, gesien die wye 

spektrum van kliente waaraan geoktrooieerde rekenmeesters blootgestel word. 

• Syfervaardigheid - kandidate moet tuis voel in syferwerk en vinnig en akkuraat 
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kan werk. 'n Goeie simbool in matriekwiskunde is dus belangrik. 

• Analitiese vermoens - kandidate moet oar die vermoe beskik om analities te kan 

dink, probleme sistematies te benader en die belangrike van die onbelangrike 

te kan onderskei aangesien daar vinnig tot die kern van probleme deurgedring 

moet word. 

• Aanpasbaarheid - daar word in die loop van 'n tipiese werksdag van probleem 

na probleem oorgeskakel en oak op 'n gereelde basis tussen verskillende 

uiteenlopende kliente gewissel. 

• lntegriteit is oak noodsaaklik, gesien die konfidensiele aard van klientinligting 

waarmee gewerk word en die streng etiese vereistes waaraan lede van die 

professie moet voldoen. 

Die opleiding van geoktrooieerde rekenmeesters skiet tradisioneel tekort in 

bestuursopleiding, menslike hulpbronne en bemarking (Thwaits 1994: 16). Dit is dus 

belangrik dat kandidate oar die potensiaal moet beskik om sodanige eienskappe te 

ontwikkel, aangesien hulle nie tans enige formele opleiding in kommunikasie- en ander 

interpersoonlike vaardighede ontvang nie. Die SAIGR het in 1998 die eerste 

menslikehulpbronnedirekteur aangestel om die personeeladministrasie, opleiding en 

arbeidsverhoudinge van die lnstituut te administreer. Sy het oak die leemte in 

menslikehulpbronneopleiding van leerlingrekenmeesters ge·identifiseer en is van 

mening dat sodanige opleiding noodsaaklik is. Leerlingrekenmeesters moet leer om 

konflik en prestasie-evaluerings te hanteer en om mense te bestuur. (Brink 1998:59.) 

Die ondergenoemde vereistes waaroor 'n suksesvolle kandidaat moet beskik, is 

volgens Wilson (1995:30) gesog onder potensiele werkgewers van rekenmeesters en 

ouditeure: 

Veelsydigheid - "because whatever got you there today is no longer sufficient 

to keep you there" 
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'n Gebrek aan veelsydigheid dui op 'n onvermoe tot buigsaamheid en 'n weerstand teen 

verandering. 'n Hoe mate van veelsydigheid bevorder kommunikasie, wat voordelig is 

vir die verlaging van spanning in die werksomgewing en 'n groter begrip vir die 

bereiking van maatskappydoelwitte daarstel. 

Respek en geloofwaardigheid - "not inherited but earned" 

Vertroue word geskep deur openhartige, eerlike en opregte interaksie met alle mense. 

Dit is ook bevorderlik vir die spanpoging en die bou van langdurige werkverhoudinge. 

Kommunikasie 

In die "nuwe ge·integreerde samelewing" is dit van die uiterste belang dat 

kommunikasievaardighede ten opsigte van medewerknemers verbeter word tot die 

mate waarin alle werknemers begrip kan toon vir mekaar se behoeftes en aspirasies, 

ongeag etniese en agtergrondsverskille. Meer doeltreffende kommunikasie sal die 

algehele produktiwiteit verbeter deur die aanvaarding van gemeenskaplike doelwitte, 

gedeelde waardes en bevorder die uitruil van nuwe idees. (Wilson 1995:30.) 

Alhoewel die bogenoemde artikel meer gerig is op rekenmeesters wat reeds 

gekwalifiseer het, is die navorser tog wel van mening dat dit 'n meer universele kwaliteit 

het, aangesien dit betrekking het op 'n fase wat maar net drie tot vyf jaar in die toekoms 

le en ook in die lig van die geweldige kompeterende omgewing waarin leerling

rekenmeesters hulself tans bevind. Ouditeursfirmas het die uiteindelike oogmerk om 

reeds op opleidingskontrakvlak die leerlingrekenmeesters wat eendag suksesvolle 

geoktrooieerde rekenmeesters behoort te wees, in diens te neem. 

3.3.1 STUDIES WAT IN OPDRAG VAN DIE OROR UITGEVOER IS 

Cilliers & Roodt van die RGN (1992) het in opdrag van die OROR 'n studie onderneem 

waarin die akademiese vordering van rekeningkundestudente aan universiteite 

nagevors is. Die doel van hierdie navorsing was drieledig, naamlik om: 
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• Faktore wat beperkend op akademiese vordering inwerk, te identifiseer. 

• Opleidingsbehoeftes van studente te bepaal. 

• Aanbevelings na aanleiding van bevindinge van die ondersoek te doen. 

lngeskrewe studente aan alle deelnemende universiteite in Suid-Afrika, sowel as 

gegradueerdes wat reeds die STR- of 'n ekwivalente eksamen afgele het, is by die 

studie ingesluit. 

Die verdeling van gekose kandidate was soos volg: 

• Een duisend een honderd en tagtig studente wat reeds die STR- of 'n 

ekwivalente eksamen suksesvol afgele het. 

• Agt honderd nege en dertig studente wat nie suksesvol in die STR- of 'n 

ekwivalente eksamen was nie. 

• Ongeveer 3 000 voorgraadse studente wat aan een van die 15 universiteite wat 

die STR of 'n ekwivalente kwalifikasie aanbied, vir die vak rekeningkunde, met 

die oog op die behaling van die STR of 'n ekwivalente kwalifikasie, geregistreer 

was. 

In hierdie studie is die volgende eienskappe van 'n kandidaat wat 'n redelike kans op 

sukses in die STR- of 'n ekwivalente eksamen het, soos volg uiteengesit (Cilliers & 

Roodt 1992:60): 

• Die kandidaat moet 'n relatief hoe gemiddeld in die matriek-eindeksamen en 'n 

A of 'n B simbool in rekeningkunde en/ of wiskunde behaal het. Kandidate wat 

wiskunde as 'n matriekvak geneem het, het 'n beter kans om te slaag as die 

kandidate wat nie wiskunde as vak gehad het nie. 

• Die kandidaat moet oak oar die vermoe beskik om minstens vier matriekvakke 

op die hoer graad te bemeester. Suksesvolle kandidate kom dus uit die boonste 

kategoriee van matriekkandidate. 
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• Kandidate wat Engels magtig is en in staat is om effektief te kommunikeer, het 

'n groot voordeel. 

• 'n Kandidaat wat voltyds studeer, het 'n beter kans op sukses as 'n deeltydse 

student. 

• Persons wat sonder enige problems by die universiteitsomgewing aangepas het, 

het ook 'n redelik goeie kans op sukses in die STR- of 'n ekwivalente eksamen. 

• Die kandidaat moet 'n toegewyde student wees. 

• Students wat reeds minstens vyf vakke in die tweede jaar van akademiese 

studies geslaag het, het ook 'n redelike kans op sukses in die STR- of 'n 

ekwivalente eksamen. 

• Die leiding wat leerlingrekenmeesters van professionele praktisyns ontvang en 

die indiensopleiding wat hulle gaan kry, speel ook 'n belangrike rol in die sukses 

van leerlingrekenmeesters. 

Die volgende aanbevelings is na aanleiding van die studie deur Cilliers & Roodt 

(1992:61) gemaak: 

• Daar kan reeds vanaf die tweede akademiese jaar voorspel word of 'n kandidaat 

oar die vermoe beskik om die STR- of 'n ekwivalente kwalifikasie te behaal al 

dan nie. Students wat uiteindelik die STR- of 'n ekwivalente eksamen druip, het 

gemiddeld minder vakke in die tweede akademiese jaar deurgekom as die wat 

uiteindelik die STR- of 'n ekwivalente eksamen deurgekom het. Hierdie kriteria 

moet deur die OROR en deur universiteite toegepas word om te verhoed dat 

students drie of vier jaar tevergeefs probeer om die STR- of 'n ekwivalente 

eksamen te slaag. 

Ouditeursfirmas kan dit oak gebruik as moontlike kriteria wanneer die 
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akademiese kwalifikasies van voornemende kandidate nagegaan word. 

• Daar kan aan die hand van matriekuitslae voorspel word of 'n kandidaat wel 'n 

kans het om die STR- of 'n ekwivalente eksamen te slaag, of nie. lndien 'n 

kandidaat 'n simbool laer as 'n C-simbool vir rekeningkunde of wiskunde behaal 

het, kan daar voorspel word dat die kandidaat se kans om die STR- of 'n 

ekwivalente eksamen deur te kom, skraal is. Daar behoort dus stranger 

toelatingsvoorwaardes ten opsigte van toelating tot die kursus te geld. 

• In die lig van die beter kans wat voltydse studente het om te slaag, moet 

studente aangemoedig word om, minstens vir die verwerwing van die basiese 

graad, voltyds te studeer. Dit kan meer koste-effektief wees om beurse aan 

studente toe te ken, eerder as om hulle as gevolg van 'n gebrek aan fondse, 

geen ander keuse as deeltydse studie te gee nie. 

• Gesien in die lig van die probleme wat universiteite ondervind om 

gekwalifiseerde rekenmeesters as dosente te werf, behoort die OROR die 

rekenmeesterstoelaag wat aan universiteitsdosente toegestaan word, te 

verhoog. Baie van die rekeningkundestudente wie se opleiding deur die OROR 

gesubsidieer word, is werksaam in die handel- en nywerheidsektor. Handel en 

nywerheid moet moontlik genader word om tot die opleiding van studente by te 

dra. Hierdie bydraes behoort nie net in die vorm van finansiele bystand te wees 

nie, maar indiensopleiding moet ook aan die studente gegee word wat nie beoog 

om uiteindelik as ouditeure te praktiseer nie. Met die inwerkingstelling van die 

goedgekeurde opleidingsorganisasies in 199711998 is hierdie voorstelle in 'n 

mate gerealiseer. 

• Die kursusvereistes vir die STR of 'n ekwivalente kursus moet heeltemal hersien 

word om die omvangryke volume van die werk wat in 'n beperkte periode deur 

studente bemeester moet word, te verminder. Die toepaslikheid van sekere 

kursusse wat tans by die leerplan ingesluit is, moet ondersoek word en daar 

moet ernstige aandag aan die moontlike insluiting van sekere 
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geesteswetenskaplik verwante kursusse, byvoorbeeld kommunikasie

vaardighede en personeelbestuur, geskenk word. 

• Die OROR moet maniere ondersoek om meer swart rekenmeesters na die 

professie te lok om aan die verwagte toenemende vraag teen die jaar 2000 te 

voldoen. Daar bestaan op die oomblik verskeie aksieplanne wat deur die OROR 

en ABASA geloods word om die getal swart rekenmeesters in Suid-Afrika te 

verhoog. Die spesifieke problems random die werwing van swart rekenmeesters 

gaan in hoofstuk vyf bespreek word. 

In die tweede studie het Van der Walt ( 1995: 11; Van der Walt et al. 1989; Van der Walt 

et al. 1987; Esterhuyse & Van der Walt 1995) die volgende gevolgtrekkings wat betref 

die eienskappe van kandidate wat suksesvol in die professie behoort te vaar, gemaak. 

Kandidate moet oor die volgende beskik: 

• Hoe algemene verstandelike vermoens en wiskundige vaardigheid. 

• 'n Gesonde persoonlikheidsamestelling, veral pligsgetrouheid, selfbeheersing 

en 'n lae vlak van spanning of angsgeneigdheid. 

• 'n Belangstelling om in numeriese aktiwiteite in die algemeen betrokke te wees. 

Dit is ook noodsaaklik dat daar 'n belangstelling in spesifieke aspekte van 'n 

geoktrooieerde rekenmeester se funksies, soos persoonlike/wetlike/finansiele 

dienste, inherente aspekte van die werk (aard van die werk, geleenthede om 

vermoens te gebruik en verantwoordelikhede daarby betrokke) moet wees. 

• Spesifieke beroepseienskappe, naamlik die geleentheid vir vooruitgang of 

vorderingsmoontlikhede, 'n goeie salaris en die aansien en prestige van die 

werk (eksterne werkaspekte) was aantreklik vir die kandidate wat uiteindelik 

goed gevaar het. 
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• Kennis aangaande die inhoud van die universiteitskursus en die aard van 'n GR 

se werk, die tyd wat die kandidaat geneem het om inskrywing vir die GR-kursus 

te oorweeg, en die verwagte tyd wat dit neem om die kursus te voltooi en 

uiteindelik as GR te registreer is ook belangrik. Hierdie aspekte is 'n aanduiding 

van 'n weldeurdagte, ingeligte beroepskeuse en 'n sterk motivering om dit te 

voltooi, wat belangrike aanduidings van sukses is. 

• 'n Goeie skoolrekord is ook 'n baie sterk aanduiding van sukses. Dit is te 

verwagte, aangesien dit 'n aanduiding gee van die mate waartoe 'n persoon in 

staat is om verskillende karaktereienskappe soos aanleg, belangstelling, 

persoonlikheid en motivering te integreer om 'n spesifieke doel te bereik. 'n 

lnteressante aspek wat tydens die ondersoek van Cilliers en Roodt (1992:28) 

bevind is, handel juis oor kandidate wat leiereienskappe op skoolvlak 

geopenbaar het. Bykans 64% van die gegradueerdes wat in hulle studie 

ingesluit was, het leierskaprolle op skoal beklee, maar 'n laer persentasie (39%) 

van skoolleiers as nie-leiers (46%) het in hulle eerste paging tot die behaling 

van die STR of 'n ekwivalente kwalifikasie geslaag. 'n Moontlike verduideliking 

kan wees dat leiers gewoonlik meer mens- as syfergeorienteerd is, of dat hulle 

oor oormatige selfvertroue beskik, of te veel ander afleidings het (byvoorbeeld 

sport- of kultuuraktiwiteite) en gevolglik nie genoegsame aandag aan hulle 

universiteitstudies skenk nie. Een van die hoofredes vir die hoe druipsyfer in die 

STR of 'n ekwivalente eksamen is juis dat studente volgens die dosente bloat 

nie hard genoeg werk nie. 

'n Aantal studente het nie rekeningkunde en/ of wetenskap as skoolvakke 

geneem nie en dit behoort in ag geneem te word indien voorspellingsprosedures 

ontwikkel word. Rekeningkunde is egter een van die kursusse wat 'n kandidaat 

op universiteit gaan volg en verdere ontledings is gedoen om die uitwerking van 

die feit dat die student nie rekeningkunde as 'n matriekvak te gehad het nie, te 

ondersoek. Die studie onder bespreking is in 1995 voltooi, voor die wysiging van 

matriek na graad 12, en die navorser sal gevolglik vir doeleindes van 

teksgetrouheid steeds na matriek verwys. 
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Die resultaat het aangedui dat om nie rekeningkunde as matriekvak te gehad 

het nie, van minder belang is as om dit wel te gehad het, maar swak daarin te 

gevaarhet. 

• Goeie studiegewoontes is oak belangrik. 

Die profiel van 'n suksesvolle rekenmeester stem dus grootliks ooreen tussen die 

studies. Daar is geen verdere navorsing rakende die profiel van 'n suksesvolle 

rekenmeester deur die OROR onderneem nie en behalwe die feit dat resultate van 

hierdie twee studies volgens die OROR aan firmas beskikbaar gestel is, is daar geen 

verdere opvolgwerk gedoen om die huidige situasie te evalueer nie. Gevolglik sal die 

resultate van empiriese navorsing wat deur die navorser onderneem en in hoofstuk ses 

bespreek word, die huidige situasie aanspreek. 

Keuring en spesifiek die gestruktureerde onderhoud moet dus s6 ontwerp word dat 

daar bepaal kan word in watter mate die potensiele leerlingrekenmeesters reeds oar 

die gewenste eienskappe beskik. Die eienskappe kan dan tydens die periode van die 

opleidingskontrak tot die maksimum voordeel vir die firma en die leerlingrekenmeester 

ontwikkel word. 

Bogenoemde twee studies asook die bevindinge van die Loopbaanvoorligtingskomitee 

het dus, onder andere, waardevolle bevindings aangaande die eienskappe van 'n 

kandidaat wat suksesvol in die rekenmeestersprofessie behoort te vaar, gemaak. 

Opsommenderwys kan die eienskappe soos volg saamgevat word: 

• Akademiese vermoe 

• Pligsgetrouheid/toewyding 

• Selfbeheersing 

• Lae vlak van spanning of angsgeneigdheid 

• Numeriese vaardigheid 

• Analitiese vaardighede/probleemoplosvermoe 
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• Belangstelling in en kennis van die werk van 'n rekenmeester 

• Aanpasbaarheid 

• Kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede 

• lntegriteit 

3.3.2 FAKTORE WAT SUKSES IN DIE KWALIFISERENDE EKSAMEN KAN 

VOORSPEL 

Wessels ( 1997) het 'n studie rakende sukses in die kwalifiserende eksamen onder 113 

leerlingrekenmeesters, 96,5% blankes en 3,5% lndiers, wat by een van die vyf groot 

ouditeursfirmas opleidingskontrakte gesluit het, onderneem. Daar is bepaal of daar 

verskille tussen die eienskappe van suksesvolle en onsuksesvolle kwalifiserende 

eksamenkandidate bestaan met spesifieke verwysing na persoonlikheid (16PF-vraelys 

is gebruik), beroepbelangstelling ("Rothwell-Miller Interest Blank" is gebruik), 

intelligensie ("Mental Alertness score of the High Level Battery" is gebruik) en 

matriekwiskunde- en matriekhuistaalpunte. Die resultate van die studie was soos volg 

(Wessels 1997: 107-113): 

16PF 

Rekeningkundevraestel (Deel I) 

• "Perfectionism" (Q3 van die 16PF) het 'n negatiewe korrelasie met sukses in 

die eksamen. 

Ouditkundevraestel (Deel II) 

Faktore wat 'n positiewe korrelasie met sukses in die eksamen getoon het: 

• "Warmth" (A) 

• "Liveliness" (F) 

• "Rule-consciousness" (G) 

• "Self-reliance" (Q2) 
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Faktore wat 'n negatiewe korrelasie met sukses in die eksamen getoon het: 

• "Apprehension" (0) 

• "Social Boldness" (H) 

• "Tension" (Q4) 

Beroepbelangstel Ii ngs 

Rekeningkundevraestel (Deel I) 

• Belangstelling in rekenkunde is 'n aanduider van eksamensukses. 

Ouditkundevraestel (Deel II) 

Geen verskil in beroepbelangstellings is gevind nie. 

"Mental Alertness score of the High Level Test Battery" 

Rekeningkundevraestel (Deel I) 

Geen verskil in intelligensie is gevind nie. 

Ouditkundevraestel (Deel II) 

• Kandidate wat hoer punte in hierdie toets behaal, het 'n beter kans op sukses 

in Deel II van die KE-eksamen. 

Matriekwiskunde en -huistaalresultate 

Rekeningkundevraestel (Deel I) 

• 'n Hoer matriekpunt in die kandidaat se huistaal is 'n aanduider van sukses 

in Deel I van die eksamen. Matriekwiskundepunte was nie 'n aanduider van 

sukses nie. 

Ouditkundevraestel (Deel II) 

• 'n Hoer matriekpunt in die kandidaat se huistaal is 'n aanduider van sukses 
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in Deel II van die eksamen. Geen verskil ten opsigte van 

matriekwiskundepunte is gevind nie. 

Die studie wat op 'n baie beperkte populasie uitgevoer is, stem in die meeste gevalle 

met die RGN-studies ooreen, behalwe wat F aktor Q3 en matriekwiskundepunte betref, 

wat deur die RGN-studies as suksesindikators beskou is. Ander suksesindikators 

korreleer in 'n groat mate met die eienskappe soos hierbo opgesom: 

• "Warmth" (kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede) 

• "Liveliness" (interpersoonlike vaardighede- spontaan en entoesiasties) 

• "Rule-consciousness" (pligsgetrou en integriteit) 

• "Self-reliance" (selfstandigheid) 

3.3.3 STUDIE DEUR DIE UNIVERSITEIT VAN DURBAN-WESTVILLE 

Daar is oak 'n studie deur die Universiteit van Durban-Westville (Samkin 1996: 117) 

uitgevoer om te bepaal of 'n student se matriekuitslae die enigste toelatingsvereiste tot 

voorgraadse universiteitstudie in rekeningkunde aan die universiteit behoort te wees. 

Eerstejaarstudente wat onder die beheer van die onderwysdepartemente van die 

voormalige Departement van Onderwys en Opleiding en die Huis van 

Verteenwoordigers gematrikuleer het, is gebruik. 

Alhoewel daar 'n verwantskap tussen studente se matriekresultate as 'n geheel en hul 

finale rekeningkunderesultate gevind is, was die verwantskap nie oortuigend nie. Geen 

ander korrelasies wat getoets is, naamlik die Engelse begripstoets en die numeriese 

vaardigheidstoets van die akademiese aanlegtoets van die RGN, het aanvaarbare 

alternatiewe keurings-maatstawwe vir toelating tot eerstejaarstudie in rekeningkunde 

aan 'n universiteit verskaf nie. Die Engelse begripstoets en die numeriese 

vaardigheidstoets het wel redelike voorspellingswaarde vir studente van die voormalige 

Huis van Verteen-woordigers gehad, maar nie vir studente van die Departement van 

Onderwys en Opleiding nie. (Samkin 1996: 117, 122.) 
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3.4 KEURINGSPROSES 

3.4.1 VOORLOPIGE ONDERHOUD 

Die voorlopige onderhoud is kart en saaklik. Die hoofdoel is voorafkeuring en die 

uitskakeling van kandidate wat op die oog af nie vir die pas geskik is nie. Dit geskied 

gewoonlik tydens die aanvanklike werwingsproses en kan na regte deel daarvan 

uitmaak (Swanepoel et al. 1998:316). Die voorlopige onderhoud met potensiele 

rekenmeesters vind dus gewoonlik tydens navrae van studente of tydens 

kampuskontaksessies plaas. 

3.4.2 AANSOEKVORM 

Die aansoekvorm word deur die aansoeker voltooi en inligting aangaande opleiding, 

werkgeskiedenis, persoonlike gegewens, mediese geskiedenis, stokperdjies, ens., 

word verskaf (lvancewich 1998:237-238). Aansoekvorms vir opleidingskontrakte, 

beurse en vakansiewerk wat deur ouditeursfirmas gebruik word, kan ontwerp word om 

genoegsame inligting oar akademiese prestasies (akademiese rekord op skoal- en 

universiteitsvlak), toepaslike ondervinding (byvoorbeeld vakansiewerk), belangstellings 

en buitemuurse aktiwiteite en 'n motivering vir die keuse van studie- en beroepsrigting 

in te win. Studies het bewys dat die aansoekvorm 'n geldige voorspeller van 

werkprestasie en duur van diens is (Swanepoel et al. 1998:316). Op grand daarvan kan 

daar dus 'n ingeligte keuse gemaak word oar watter kandidate op grand van die 

inligting tot die ouditeursfirmas se beskikking vir persoonlike onderhoude genooi moet 

word. 

Die aansoekvorm gee aan potensiele werknemers hul eerste indruk van die firma en 

daar moet gevolglik deeglike oorweging aan die behoorlike ontwerp en uiteensetting 

daarvan geskenk word (MacKay 1993: 1; lvancewich 1998:237 -238). Personeelvennote 

en ander werwingspersoneel van ouditeursfirmas moet dus besef dat die aansoekvorm 

self oak 'n belangrike rol speel in die keuring van gesogte kandidate en dat die vorm 

gestruktureerd opgestel moet word ten einde hulle in staat te stel om op 'n regverdige 
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basis tussen aansoekers te kan onderskei. 

In die lig van die toenemende getalle en kwaliteit van aansoeke van potensiele 

leerlingrekenmeesters, moet daar gepoog word om die standaard van 

onderhoudvoering met kandidate wat uit die aanvanklike aansoekvorms wel die nodige 

potensiaal toon, te verhoog. Daar bestaan gestandaardiseerde toetse wat in 

samewerking met onderhoude en die evaluering van verwysings gebruik kan word om 

'n voorlopige sifting van voornemende aansoekers te doen (Osborne 1998:6). 

Sodoende kan die onderhoudvoerder dus die tyd wat aan die onderhoude bestee 

word, maksimaal benut en die kandidate wat die meeste potensiaal toon, identifiseer 

uit 'n groep wat alreeds aan 'n eerste keuringsfase onderwerp is. 

3.4.3 INDIENSNEMINGSTOETSE 

'n lndiensnemingstoets is 'n instrument wat gebruik word om inligting oor persoonlike 

karaktereienskappe te verkry. Aspekte soos vermoe, aanleg, belangstelling en 

persoonlikheid word gemeet. (lvancewich 1998:242.) Die doe I van indiensnemings

toetse is om werkprestasie onder 'n aantal aansoekers te voorspel. Psigometriese 

toetsing kan 'n sleutelrol speel in die plasing van kandidate in die regte beroepe en die 

versekering dat hulle die regte opleiding ontvang. Die volgende terreine word spesifiek 

aan toetsing onderwerp: 

Kognitiewe vermoe (intelligensie) 

'n Aanduiding van algemene intelligensie word deur middel van 'n telling weergegee. 

Die volgende toetse word in Suid-Afrika gebruik (Swanepoel et al. 1998:317): 

• Die Suid-Afrikaanse lndividuele lntelligensieskaal van Wechsler vir 

volwassenes 

• Die "Mental Alertness Scale of the National Institute for Personnel 

Research" 

• Die "New South African Group Test" 
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• Die senior en junior Suid-Afrikaanse lndividuele lntelligensieskaal 

Aanleg 

Aanlegtoetsing word gebaseer op verbale vermoe, vloeiende uitdrukkingsvermoe, 

geheue, deduktiewe redenering, numeriese vermoe, persepsuele spoed, vorm

persepsie, ruimtelike aanleg en ko6rdinasie. Die volgende toetse word gebruik: 

• Senior aanlegtoets (SAT) 

• Hoervlakskaal 

Persoonlikheidstoetsing 

Persoonlikheid het 'n invloed op werkprestasie. Persoonlikheidsvraelyste word gebruik 

om karaktereienskappe te identifiseer, aangesien mense in staat is om hul eienskappe 

aan te dui. Die volgende toetse word in Suid-Afrika gebruik (Swanepoel et al. 

1998:318): 

Projektiewe tegnieke 

• "Thematic Apperception" -toets (TAT) 

• Rorschach-toets 

• "Structured Objective Rorschach"-toets 

Vraelyste 

• Die 16PF 

• Die Jung-persoonlikheidsvraelys 

• Die Suid-Afrikaanse persoonlikheidsvraelys (SAPQ) 

• Die Beroepspersoonlikheidsvraelys (OPQ) 

Prestasietoetsing 

Die doel van prestasietoetsing is om te bepaal hoe die kandidaat se prestasie wat 
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betref 'n spesifieke taak, verband hou met die werklike pos. Prestasietoetsing word vir 

spesifieke beroepe opgestel. Prestasietoetsing is 'n goeie aanduiding van sukses en 

studies het bewys dat dit meer geldig is as geskrewe toetse. (Swanepoel et al. 

1998:318.) Opleibaarheidstoetse is 'n vorm van prestasietoetse wat meer breedvoerig 

bespreek word onder alternatiewe keuringsmetodes. 

Belangstelling 

Belangstelling hou verband met 'n kandidaat se motivering en werksbevrediging. Die 

volgende toetse word gebruik (Swanepoel et al. 1998:318): 

• "Strong Vocational Interest Blank" 

• "Kuder''-belangstellingsvraelys 

• "Field Interest Inventory" 

• "Self-Directed Search" 

3.4.4 PERSOONLIKE ONDERHOUD 

"Unfortunately we often treat an interview just like a routine audit or contract, and 

simply go through a checklist of questions. It's only when interviewers move 

beyond that, probing deeper into specific examples, that they uncover a 

candidate's true success tendencies and traits (Koltin 1997:13). 

Die doel van die onderhoud is die identifikasie en indiensname van kandidate wat goed 

sal presteer en by die firma sal aanbly (Pascarella 1996:570). Die kandidaat se 

geskiktheid vir die pos word bepaal deur vas te stel of die inligting wat deur die 

onderhoudvoerder verkry word, met die vereistes van die pos ooreenstem. Onderhoude 

kan gestruktureerd of ongestruktureerd wees (Swanepoel et al. 1998:318-319; 

lvancewich 1998:239-240). Tradisionele onderhoude is ongestruktureerd en in die 

vorm van 'n gesprek. Dit fokus meestal op opleiding, kwalifikasies en ondervinding. 

Tradisionele onderhoude is tot 14% akkuraat en 'n spanonderhoud kan tot 35% 

akkuraat wees. Gedragbeskrywende onderhoude, wat onder alternatiewe 
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keuringsmetodes bespreek word, het 'n akkuraatheidskoers van 55%. (Pascarella 

1996:570.) 

Thibadoux & Jeffords (1991 :94) sit die elemente van die tradisionele onderhoudproses 

soos volg uiteen: 

• Evaluering van die biografiese inligting en prestasies in die kandidaat se 

curriculum vitae, aansoekvorm en persoonlike verwysings. 

• Evaluering van die kandidaat se opleiding en werkondervinding. 

• 'n Evaluering van die kandidaat se tegniese vaardighede wat op akademiese 

prestasie, grade en getuigskrifte gebaseer is. 

• 'n Subjektiewe evaluering van die kandidaat se sosiale vaardighede en 

karaktereienskappe wat op die persoonlike interaksie met die kandidaat, 

gewoonlik tydens die onderhoud, gebaseer is. 

• 'n Oorsig van die werkgewer se inligting wat verband hou met die werkgewer 

se werkvereistes en voordele. 

• lnligting met betrekking tot selfevaluering: 

1. Persoonlike doelwitte 

2. Sienswyse en filosofie 

3. Vrae gebaseer op hipotetiese of spekulatiewe stellings. 

Die tradisionele onderhoud is dus baie beperkend en stel nie die onderhoudvoerder in 

staat om die individu se werksvaardighede optimaal te evalueer nie. Dit impliseer dus 

dat die gebruik van alternatiewe keuringsmetodes ondersoek moet word. 

In 'n studie wat deur Harvey-Cook & Taff I er ( 1997: 40-41 ) onderneem is, word st erk 

kritiek uitgespreek teen die subjektiewe oordeel wat tydens onderhoude met 
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voornemende rekenmeesters gefel word. Hulle is van mening dat die uitvalkoers van 

leerlingrekenmeesters wat met leerkontrakte begin en nie uiteindelik kwalifiseer nie, tot 

een-derde beloop, en sien dit as 'n direkte gevolg van die indiensname van kandidate 

wat 6f nie vir die professie geskik is nie, 6f nie oar die akademiese vermoens beskik 

om die eksamens te slaag nie. Hulle het deur middel van 'n statistiese proses 'n 

metodologie ontwerp, waardeur daar baie klem gele word op die behoorlike evaluering 

van aansoekvorms en die toekenning van punte op grand van die kandidaat se 

persoonlike geskiedenis wat aanleg, vaardighede en ondervinding insluit. Hierdie 

evalueringsproses kan deur middel van 'n rekenaarprogram gedoen word deurdat die 

firma 'n aantal suksesindikators identifiseer en aansoekers dan op grand daarvan 

evalueer. In hul studie is bevind dat bewese akademiese sukses op skoal- en 

universiteitsvlak, leierseienskappe en die tipe skoal wat die aansoeker bygewoon het, 

as voorspellers van sukses by voornemende rekenmeesters gebruik kan word. Die 

onderhoud word dan bloat gebruik om te bepaal of die kandidaat by die kultuur van die 

firma sal aanpas. (Harvey-Cook & Taffler 1997:40-41.) 

3.5 AL TERNATIEWE KEURINGSMETODES 

"I crunched a zillion numbers. But I never had 30 seconds worth of council about 

interviewing techniques - Most accountants would say the same about their 

recruiting training" (Golzen 1995b:29). 

Die dae van skyfievertonings en vae beloftes van groat vooruitsigte is verby volgens 

die werwingsbestuurder van gegradueerdes by Price Waterhouse in Landen. 

Kandidate verlang wel werksekuriteit, maar dit verskil van die persepsie van sekuriteit 

wat in die verlede bestaan het volgens die werwingsbestuurder van gegradueerdes by 

Arthur Anderson. Kandidate wil genoegsame ondervinding opdoen om hulself meer 

bemarkbaar te maak, eerder as wat hulle 'n lewenslange loopbaan by 'n enkele 

werkgewer verwag. Hu lie het in die geval van die generasie van hul ouers gesien dat 

werknemers maklik oorbodig verklaar word en hulle verkeer meer onder die besef dat 

die individu vir sy eie beroepsontwikkeling verantwoordelik is. (Golzen 1995a:17.) 
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Die verskillende metodes gaan vervolgens uit die oogpunt van keuring wat deur 

ouditeursfirmas onderneem word, bespreek word. 

3.5.1 PSIGOMETRIESE EN PERSOONLIKHEIDSTOETSE 

Sielkundige toetse (psigometriese en persoonlikheidstoetse) behels die meting van 

fasette van menslike gedrag waar beramings van die toetsling se natuurlike vermoens 

en persoonlikheidstrekke vir diagnostiese, prognostiese en voorspellingsdoeleindes 

gemaak kan word (Smit 1991 :25). Psigometriese toetsing kan 'n goeie aanduiding gee 

van waar die individu in die werkomgewing ge·integreer behoort te word. Dit gee ook 

'n aanduiding van die kandidaat se mening oor gesagstrukture en verskaf 'n aanduiding 

met watter tipe gesagsfiguur die individu goed oor die weg sal kom, asook hoe sy 

vermoens optimaal ontwikkel kan word. (Jones 1991 :46.) 

Sielkundige toetse meet menslike gedrag in die wydste sin van die woord en is objektief 

en gestandaardiseer (Smit 1991 :25). lndien sielkundige toetse as deel van die 

keuringsproses ge·inkorporeer word, impliseer dit dat 'n geregistreerde sielkundige 

verantwoordelik sal wees vir die afneem van die toepaslike toetse, aangesien 

wetenskaplik geformuleerde toetse afgeneem word. Daar kan ook van 'n menslike

hulpbronkonsultant gebruik gemaak word om psigometriese toetse af te neem 

(Armstrong 1994: 16). Dit betaken dat die grater ouditeursfirmas dit kan oorweeg om 'n 

menslikehulpbronafdeling in die lewe te roep, wat onder andere deels vir die 

administrasie random werwing en keuring en die afneem van psigometriese toetse 

verantwoordelik sal wees. lndien van die kleiner firmas die afneem van psigometriese 

toetse as deel van hulle keuringsproses wil inkorporeer, sal daar dalk eerder van 'n 

eksterne menslikehulpbronkonsultant gebruik gemaak word om psigometriese toetse 

af te neem. 

Kragtens die "Employment Equity Act" wat in 1998 in Suid-Afrika ter tafel gele is, word 

psigometriese toetsing verbied "unless it has been validated and measures have been 

taken to ensure that it is culturally fair and unbiased towards members of designated 

groups" (Kriek 1998:8). Daar is internasionaal 'n toename in voorindiensnemingstoetse 
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as gevolg van die objektiewe standaarde wat sodoende aan alle aansoekers gestel 

word en die verbetering in die geldigheid van hierdie toetse. Nuwe arbeidswetgewing 

in Suid-Afrika sal heel moontlik dieselfde resultaat he. (Wessels 1997:28.) 

Volgens Van der Walt (1995:6-7) toon kognitiewe toetse (verbale begrip en wiskundige 

wetenskappe), belangstelling in syfers (19VBV) en al die gebiede van die Opname van 

studiegewoontes en -houdings (OSGH) 'n betekenisvolle korrelasie met voornemende 

geoktrooieerde rekenmeesters se prestasie op universiteit. In die geval van 

persoonlikheidsfaktore wat deur die 16PF-vraelys gemeet word, het die volgende 

faktore duidelik met akademiese prestasie ooreengestem: 

• Hoer skolastiese verstandelike vermoens (Faktor 8) 

• Konsensieusheid en deursettingsvermoe (Faktor G) 

• Selfdissipline of beheersing (Faktor Q3) 

• Faktor Q4 (spanning en prikkelbaarheid) het 'n betekenisvolle negatiewe 

korrelasie getoon. 

Die inligting wat uit die korrelasies verkry is, is in die studie deur Van der Walt gebruik 

om die beste veranderlikes wat sukses op universiteit voorspel, te selekteer. 

Regressieontledings is aangewend om vergelykings te ontwikkel deur die beste 

veranderlikes te gebruik en te weeg. 

Van der Walt (1995:7) het drie regressievergelykings ontwikkel ten einde die 

waarskynlikheid dat 'n student die 8 Com (Rek)-kursus in drie jaar sal voltooi, te meet. 

Die eerste vergelyking is die omvattendste, maar aangesien dit psigologiese toetsdata 

bevat, kan dit slegs deur 'n geregistreerde sielkundige gebruik word. Indian voorligting 

dus deel van die toetssproses is, kan die 16PF en OSGH, wat deel van die vergelyking 

uitmaak, waardevolle inligting aan die gebruikers en ontleders daarvan verskaf. Dit 

betaken dat daar aan die voornemende kandidaat terugvoering gegee sal kan word 

aangaande karaktereienskappe wat ge"identifiseer is en die mate waarin die gekose 

studierigting by die kandidaat se persoonlikheidsamestelling pas. Dit betaken ook 

verder dat indien ouditeursfirmas hierdie tipe toetse tydens die keuringsproses wil 
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gebruik, daar van die dienste van 'n geregistreerde sielkundige gebruik gemaak moet 

word. 

Die tweede en derde vergelykings wat korrelasies van 0,5 en 0,45 opgelewer het, kan 

deur nie-sielkundiges aangewend word, aangesien dit net skoolvakke insluit wat 'n hoe 

voorspellingswaarde van sukses op universiteit bevat. Die tweede vergelyking met 'n 

hoe veelvuldige korrelasie lewer beter voorspellings en moet indien moontlik eerder as 

die derde vergelyking gebruik word. Die kandidaat moes dus rekeningkunde en 

wiskunde op skoolvlak geneem het om hierdie vergelyking te kan gebruik. Die derde 

vergelyking moet egter gebruik word indien die kandidaat nie rekeningkunde op skool 

gehad het nie. (Van der Walt 1995:7.) 

Die tabel wat in die studie ontwikkel is, word ontleed deur die aantal vakke wat 'n 

kandidaat op skool op die hoer graad geneem het en die persentasies wat vir die 

onderskeie vakke behaal is na 'n telling op 'n gewone skaal om te skakel. Hierdie 

waardes word dan in 'n vergelyking omgeskakel (E2). Sodoende word 'n ekwivalente 

waarskynlikheid van sukses in die tweede kolom van die tabel afgelees. Die student 

val dus in 'n ooreenstemmende groep van diegene wat hul graad in drie jaar sal voltooi. 

(Van der Walt 1995:9.) 

Hierdie drie vergelykings om sukses op universiteit te voorspel kan vir verskillende 

doeleindes aangewend word: 

• Die voomemende student kan sy kanse op sukses in die voorgenome kursus 

evalueer en dit in gedagte hou wanneer hy op 'n studierigting besluit. 

• Beroepsvoorligters kan die bykomende inligting gebruik om meer spesifieke 

leiding aan voornemende studente te gee. 

• Geoktrooieerde rekenmeesters in die praktyk kan die inligting gebruik by die 

oorweging van kandidate vir klerkskap of by die toekenning van beurse. 
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• Universiteite kan ook die inligting implementeer wanneer students vir toelating 

tot die kursus geevalueer word. 

Daar word tans al hoe meer verwys na die sogenaamde "soft skills" waaroor potensiele 

rekenmeesters behoort te beskik. Rekeningkunde fakulteite is nie altyd toegerus om 

hierdie vaardighede op 'n akademiese basis te doseer nie. Die Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI) is die instrument wat die meeste gebruik word vir die evaluering van 

individuele persoonlikheidsverskille. Hierdie toets word gebaseer op Jung se teorie dat 

daar agt psigologiese funksies bestaan. Alie mense gebruik vier basiese verstandelike 

prosesse, aanvoeling (sensing-S), intuisie (intuition-N), dink (thinking-T) en gevoel 

(feeling-F). Alie individue het ook 'n spesifieke wyse waarop hul verstandelike prosesse 

op hul innerlike en uiterlike omgewing reageer, naamlik ekstroversie (E) of introversie 

(I). Elke mens beskik ook oor 'n bepaalde orientasie in die wyse waarop na buite 

opgetree word - oordeel Oudgement-J) of persepsie (perception-P). Die MBTI toets hoe 

die individu hierdie funksies aanwend. Dit is egter noodsaaklik dat 'n gekwalifiseerde 

sielkundige by die uitvoering en interpretasie van hierdie toetse betrek word. (Nikolai 

1996:193-197.) 

Vroeere studies (Kreiser et al. 1990:29-34) het bevind dat die persoonlikheidstipe van 

41 % praktiserende Certified Public Accountants (CPA) in die VSA die van ST J is, 

terwyl 72% van CPAs wat nie in openbare praktyk is nie as ST J toets. 63% van CPAs 

in openbare praktyk is as introvert (I) geklassifiseer teenoor 56% van die CPAs nie in 

openbare praktyk nie. 

Daar bestaan dus alreeds sekere bewese empiriese maatstawwe waarteen kandidate 

se waarskynlikheid om sukses in die professie te behaal, geevalueer kan word. 

Die voordele en nadele van psigometriese toetse word in tabel 3.2 uiteengesit. 
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Tabel 3.2 Voordele en nadele van psigometrfese toetse 

Voordele Nadele 

1. Kan 'n doeltreffende aanduiding wees van hoe om leerling- 1. Studies wat in die VSA onderneem is (Kirkpatrick et al. 

rekenmeesters te bestuur soda! hul maksimum potensiaal bereik 1968:3-4), het gevind dat psigometriese en ander toetse 

kan word. Sommige persone sal byvoorbeeld tot die maksimum teen sekere minderheidsgroepe diskrimineer as gevolg van 

van hul potensiaal funksioneer en goed presteer onder 'n agtergrondsverskille. Gesien in die lig van die huidige 

outokratiese bestuurstyl, terwyl ander baie meer effektief sal probleme in Suid-Afrika ten opsigte die uitbreiding van die 

funksioneer onder 'n meer gemaklike deelnemingsproses. getal swart rekenmeesters kan dit komplikasies skep, en 

Sommige individue is van nature ekstrovert, terwyl andere moontlik slegs in 'n mindere mate toegepas word. Meer 

introvert is. Sommige is op detail ingestel, terwyl ander na die onlangse data stel egter voor dat rasverskille drasties 

grater prentjie kyk. Party is oorwegend logies, ander emosioneel. afgeneem het oor die afgelope aantal jare (Noe et al. 

Ander versamel inligting, terwyl sommiges tot gevolgtrekkings 1997:323). 

kom. (Bell 1992:40.) Die hantering van leerlingrekenmeesters 

word in 'n groot mate gelndividualiseer. 

2. Die werwingsproses word uitgebrei en hou meer voordeel vir die 2. Die felt dat 'n eksterne geregistreerde sielkundige by die 

potensiele leerlingrekenmeesters in deurdat 'n sekere mate van opleidingsproses betrek word, bring 'n toename in 

beroepsvoorligting deel van die onderhoudsproses word. werwingsuitgawes mee (lvancewich 1998:242; Wessels 

1997:29). 

3. Daar kan voorkom word dat kandidate aangestel word wat nie oor 3. Die moontlikheid bestaan dat aannames en voorspellings 

die persoonlikheidsamestelling beskik om in 'n bepaalde aangaande 'n kandidaat se gedragspatrone gemaak word, 

organisasie se omgewing en kultuur in staat te wees om hulle terwyl daar steeds 'n element van onvoorspelbaarheid oor 'n 

maksimum potensiaal te bereik nie. individu se gedragspatrone bestaan. Dit is gevaarlik om 

psigometriese toetse op leerlingrekenmeesters se 

intreestadium toe te pas, aangesien hulle persoonlikhede in 

'n professionele omgewing in daardie stadium nog nie ten 

voile ontwikkel is nie (CPA Personnel Report, June 1992:5). 

3.5.2 GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE 

'n Gestruktureerde onderhoud word deur twee noodsaaklike elemente, naamlik 

deeglike sistematiese beplanning en die eksklusiewe gebruik van tegnies vaardige 

onderhoudvoerders gekenmerk (Swanepoel et al.1998:319). 

Gestruktureerde onderhoude beteken dat 'n standaardvraelys opgestel word, wat op 

dieselfde wyse aan al die kandidate gevra word (lvancewich 1998:239-240). Sekere 

voorafgedefinieerde aspekte word ingesluit, byvoorbeeld fisiese vaardighede, 

psigologiese vaardighede (onder andere, kommunikasie, sosiale aanpassing, 

doelwitstelling en selfbeeld), verwagtinge en bestuursvaardighede. 
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'n Effektiewe onderhoud bestaan uit drie fases, naamlik die aanvanklike voorbereiding, 

die onderhoud self en die fase na afloop van die onderhoud (MacKay 1993: 137). 

Die onderhoud met alle voornemende kandidate moet op dieselfde wyse gevoer word 

en 'n metode van puntetoekenning en daaropvolgende evaluering moet neergele word. 

Die onderhoudvoerders moet behoorlik opgelei word om relatiewe konsekwentheid in 

die evaluering van kandidate te verseker. Sodoende kan meer as een 

onderhoudvoerder van die ouditeursfirma tegelykertyd onderhoude met verskeie 

kandidate voer, maar terugvoering en bespreking van resultate moet 'n integrale deel 

van die proses vorm. Dit impliseer dus dat die onderskeie spanne wat vir die 

gestruktureerde onderhoude verantwoordelik is, na afloop van die onderhoude al die 

kandidate se resultate op 'n skaal random 'n tafel bespreek en terugvoering verskaf. 

(Bell 1992:89-91.) 

Daar moet deeglike aandag aan die formulering van die vrae geskenk word aangesien 

die bogenoemde eienskappe nie aan die hand van die tradisionele vorm van 

onderhoudvoering bepaal sal kan word nie. Vrae word geformuleer aan die hand van 

'n noukeurige ontleding van watter vaardighede en vermoens die belangrikste is in die 

werklike uitvoering van die werk. Dit betaken oak dat die onderhoud baie meer prakties 

van aard moet wees, deur byvoorbeeld sekere tipiese situasies aan 'n kandidaat te 

skets en hy dan gevra word hoe hy sal reageer. Daar kan oak van die v-09rnemende 

leerlingrekenmeester verwag word om voorbeelde te gee van hoe hy in 'n gegewe 

situasie sal reageer. Vir die doeleindes word 'n stel kritiese insidente gedefinieer. 'n 

Kritiese insident is 'n spesifieke probleem of uitdaging wat uit die werk voortspruit 

tesame met 'n beskrywing van die gedrag wat die probleem oplos of die uitdaging 

aanspreek. (Bell 1992:75-76.) Hierdie situasieonderhoude fokus dus meer op 

hipotetiese vrae en daar word van die kandidaat verwag om vorige ondervinding toe 

te pas en hy word beoordeel op grand van die toepaslikheid van die antwoorde op die 

werksituasie (lvancewich 1998:240). 

Ontwikkeling van kritiese insidente 
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Dit betaken dat die firma 'n aantal kritiese insidente moet ontwikkel wat dan by die 

gestruktureerde onderhoud ingesluit gaan word. Die ontwikkeling van kritiese insidente 

word vervolgens bespreek. 

Die kritiese insidente word eenmalig beskryf, solank as wat die aard van die posisie 

waarvoor die onderhoud plaasvind, nie wesenlik verander nie. Die taak om die kritiese 

insidente te formuleer kan aan bestaande suksesvolle werknemers en hul toesighouers 

gedelegeer word, aangesien hulle die huidige vereistes van die posisie die beste ken. 

(Bell 1992:76-77.) Die vrae moet dus s6 gestruktureer wees sodat baie spesifieke en 

beskrywende antwoorde van die kandidate verkry kan word. 

Ontwikkeling van geldige onderhoudsvrae 

Onderhoudvoerders moet kundig wees in die formulering van onderhoudsvrae. Daar 

kan verskillende tipes vrae tydens die onderhoud gevra word ten einde die kandidaat 

se vermoe om vrae van 'n uiteenlopende aard te beantwoord, te evalueer (Bell 

1992:84-85). 

Die verskillende tipes vrae is kortliks bespreek: 

• Omskrywende vrae 

Daar word byvoorbeeld gevra wat met 'n sekere term bedoel word. Dit sal dus ti pies 

vrae van 'n meer tegniese aard wees waar die kandidaat se tegniese vermoens 

geevalueer word, byvoorbeeld ouditkundedefinisies of kennis van nuwe 

rekeningkundige standpunte wat onlangs uitgereik is. 

• Oorsaak/Gevolgvrae 

Vrae word in die formaat van "Wat sal gebeur as ........ " gevra. "n Praktiese situasie 

by 'n ouditklient kan vir die voornemende kandidaat gaskets word en daar word van 

haar verwag om aan te dui hoe sy sal optree . 
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• Hipotetiese vrae 

'n Situasie kan vir die voornemende kandidaat gaskets word en haar reaksie kan 

gevra word. Hipotetiese vrae toets die kandidaat se vermoe om toekomstige 

situasies in die lig van vorige ondervinding en blootstelling te hanteer, byvoorbeeld 

indien die leerlingrekenmeester in die praktyk 'n fout ontdek en die klient probeer 

haar oorreed om dit nie aan die vennoot te rapporteer nie. 

• Situasievrae 

Die tipe vrae is verwant aan hipotetiese vrae waar die voornemende kandidaat 

haarself in 'n realistiese situasie wat deur die onderhoudvoerder gaskets word, moet 

plaas, bv hoe sal die leerlingrekenmeester optree indien 'n onreelmatigheid by die 

klient ontdek word. 

• Gesimuleerde vrae 

Met hierdie tipe vrae word die situasie nie verbaal aan die kandidaat beskryf nie, 

maar sekere aspekte van die werksituasie word geskets. Daar word dan van die 

kandidaat verwag om haar reaksie of optrede te beskryf. 

• Vrae oor interpersoonlike verhoudinge 

Daar kan deur middel van rolspel bepaal word hoe kandidate interpersoonlike 

situasies sal hanteer. 

• Verduidelikende vrae 

Daar word van die kandidaat verwag om 'n rede vir 'n sekere stap te gee of om 'n 

konsep te verduidelik. Sodoende kan 'n kandidaat se ondervinding, tersaaklike 

opvoeding, gewilligheid om te werk, vermoe om met ander saam te werk, integriteit 

en voorkeure wat betref toesighoudingsmetodes byvoorbeeld in 'n groat mate 
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geevalueer word. 

Evaluering van antwoorde 

Dit is nutteloos om goeie vrae te ontwikkel en te stel sender om voldoende tyd aan die 

formulering van gepaste antwoorde te bestee. Daar kan moontlik van 'n onafhanklike 

paneel gebruik gemaak word om volledige antwoorde op al die onderhoudsvrae te 

formuleer (Bell 1992:86). Vrae kan in die proses verfyn word as dit te dubbelsinnig of 

onduidelik is. Alternatiewe antwoorde kan in volgorde van belangrikheid geklassifiseer 

word. 

Die antwoorde kan ook eers getoets word deur bestaande werknemers deur die 

onderhoudsproses te laat gaan en nie van die werklike kandidate proefkonyne te maak 

nie. Die duur van die onderhoud en die moeilikheidsgraad van vrae kan ook sodoende 

geevalueer word. 

Hantering van onderhoud 

Alie vrae moet in dieselfde volgorde en verbatim aan alle kandidate gestel word. 

Sodoende word die regverdige hantering van alle kandidate verseker. 'n Paneel van 

drie of meer onderhoudvoerders moet gebruik word ten einde vooroordeel en 

subjektiwiteit uit te skakel (Bell 1992:88-89). Gewoonlik stel net een onderhoudvoerder 

die vrae sodat daar nie verskille in die benadering van die kandidate deur die 

verskillende onderhoudvoerders insluip nie. Al die ander lede van die paneel maak 

uitvoerige aantekeninge oor die applikante se antwoorde en terugvoering op vrae, 

sodat daar by die finale evaluering van kandidate duidelik tussen kandidate onderskei 

kan word. 

Puntetoekenning in die gestruktureerde onderhoud 

Daar bestaan 'n voorafbeplande stelsel van puntetoekenning vir elke vraag wat tydens 

die onderhoud gevra word (Bell 1992:90). Daar kan byvoorbeeld van 'n vyfpuntskaal 
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gebruik gemaak word, waar vyf geed, drie gemiddeld en een swak is. Daar word dus 

'n gemiddelde punt in totaal bereken sodat verskillende kandidate se antwoorde op 

meriete met mekaar vergelyk kan word. 

Formula vir suksesvolle onderhoudvoering 

Navorsing (Wilson 1995:29-30) het bewys dat die volgende persentasies nuttige riglyne 

oor suksesvolle kandidate tydens die analisering van 'n formula vir suksesvolle 

onderhoudvoering verskaf : 

60% - Indian 'n kandidaat by die maatskappy se kultuur inpas en 'n verhouding met sy 

onmiddellike bestuurders daargestel het. 

35% - Tegniese kennis, 'n suksesvolle werkgeskiedenis in 'n soortgelyke funksie en die 

vooruitsig op vooruitgang in die beroep. 

5% - Tydsberekening 

Die faktore meet dus in die gestruktureerde onderhoud ge·inkorporeer word, sodat dit 

na behore tydens die onderhoud geevalueer kan word. 

Dit is dus belangrik dat die ouditeursfirma nie alleenlik tydens die gestruktureerde 

onderhoud meet besluit of die kandidaat 'n uitstekende kandidaat is nie. Daar meet ook 

in gedagte gehou word of die kandidaat wel by die firma se kultuur sal kan aanpas. 'n 

Leerlingrekenmeester sal nie tot sy volle potensiaal funksioneer in 'n ouditeursfirma 

waarin hy nie werklik tuis voel nie. 

Die verantwoordelikheid berus dus in 'n groat mate by die firma om die nodige 

integriteit en professionaliteit aan die dag te le en in die beste belang van die 

voornemende leerlingrekenmeester op te tree. Die gevaar bestaan egter dat daar 'n 

baie subjektiewe oordeel oor die kandidaat gefel kan word bloat omdat daar, 

byvoorbeeld, in sekere gevalle botsings tussen persoonlikhede of persoonlike 
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voorkeure kan insluip. Dit kan in 'n mate ondervang word deur twee redelik 

uiteenlopende onderhoudvoerders per voornemende kandidaat te gebruik (Bell 

1992:89). Daar bestaan dan twee onafhanklike evaluasies van die kandidaat se 

antwoorde (Pascarella 1996:570). 

Tegniese kennis is 'n meer voor die hand liggende faktor om te oorweeg en sal in 'n 

groat mate reeds by die aanvanklike evaluering van aansoekvorms in oorweging 

geneem word. In die geval van leerlingrekenmeesters sal die evaluering van tegniese 

kennis in 'n groat mate beperk wees tot die akademiese resultate tot op hede behaal. 

Dit sal ook uit die aard van die saak in die kandidaat se guns tel as hy reeds 

vakansiewerk by 'n geregistreerde rekenmeester en ouditeur gedoen het en 'n 

positiewe getuigskrif of goeie terugvoering gekry het. 

Tydsberekening, wat 'n baie klein deel van die formula uitmaak, dui bloat daarop dat 

dit die regte persoon op die regte tyd op die regte plek is. 

Die voordele en nadele van gestruktureerde onderhoude word in tabel 3.3 uiteengesit. 
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Tabe/3.3 Voordele en nade/e van gestruldureerde onderhoude 

Voordele Nadele 

1. Bell (1992:75; lvancewich 1998:240) verwys na noukeurig 1. Daar word nie vir die onderhoudvoerder voorsiening gemaak 

ontwerpte empiriese studies wat bevind het dat die om tydens die onderhoud inisiatief te gebruik na aanleiding van 

onderhoude 60 persent doeltreffend is in die voorspelling van 'n kandidaat se reaksie op die onderhoudsvrae nie, aangesien 

hoe 'n kandidaat uiteindelik in die werksituasie sal vaar. Twee daar streng by die standaardvraelys gehou word. 

of meer onderhoudvoerders wat dieselfde onderhoudsdata op 

die gestruktureerde benadering nagaan, sal in 88 persent van 

gevalle tot dieselfde gevolgtrekkings kom. Sodoende word die 

rol van persoonlike vooroordeel grootliks uitgeskakel. 

2. Onderhoudvoerders het minder opleiding en ondervinding 2. Kandidate kan ontsenu word deur die formele vorm van 

nodig (Bell 1992:93). onderhoudvoering en die feit dat die onderhoudvoerder nie 

veronderstel is om veel reaksie te toon en aanmoediging by die 

aanhoor van antwoorde te gee nie (Bell 1992:92; lvancewich 

1998:240). 

3. 'n Standaardvraelys word opgestel wat op presies dieselfde 3. Evaluering en aantekening van die onderhoud meet baie 

wyse aan alle voornemende werknemers gestel meet word noukeurig wees, andersins word daar nie regverdig tussen 

(lvancewich 1998:240). Dit voorkom die persoonlike kandidate onderskei nie (Bell 1992:93). 

vooroordele wat met die tradisionele onderhoude gepaard 

gaan, naamlik dat ondervoerders die kandidate aanstel 

waarvan hulle hou en wat socs hulle is (Bell 1992:6). 

Gestruktureerde onderhoude is dus meer regverdig teenoor 

alle aansoekers (Bell 1992:74). 

4. Kan in 'n groter mate geregverdig word in terme van 4. Daar kan moontlik steeds teen minderheidsgroepe 

arbeidswetgewing aangesien die vrae wat gevra word, gediskrimineer word as gevolg van aspekte socs aksent, 

spesifiek betrekking het op die vereistes van die pos waarom kleredrag, ligging en regstellende aksie (Bell 1992:211-212). 

aansoek gedoen word (Bell 1992:74-75), veral gesien in die lig 

van die strenger arbeidswetgewing wat tans in Suid-Afrika 

gelmplementeer word en aangesien 'n potensiele werknemer in 

die nuwe wetgewing ook ender die definisie van 'n werknemer 

val. 

3.5.3 GEDRAGBESKRYWENDE ONDERHOUDVOERING 

Daar is gedurende die afgelope dekade 'n nuwe tegniek van onderhoudvoering, wat 

die tekortkominge van die tradisionele onderhoud aanspreek, in die VSA ontwikkel. 

Hierdie tegniek, wat "behaviour description interviewing" of "situational interviewing" 

(vertaal as gedragbeskrywende onderhoudvoering) genoem word, is ontwikkel om 

optimum inligting aangaande vorige optrede of gedrag van die kandidaat wat op die 
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huidige spesifieke werksvaardighede betrekking het, te kry. Daar word dus op 'n 

hipotetiese basis bepaal hoe die kandidaat in 'n gegewe toekomstige situasie sal 

reageer deur verwysing na hoe daar in die verlede in 'n soortgelyke situasie gereageer 

is. Gedragbeskrywende onderhoude is op die beginsel gebaseer dat vorige optrede die 

beste aanduiding van 'n kandidaat se toekomstige optrede is (Pascarella 1996:570). 

Die vrae wat gevra word is deur 'n proses van veelvuldige stappe, wat met die 

versameling van werkverwante optrede of "kritiese insidente" verband hou, ontwikkel 

(Thibadoux & Jeffords 1991 :94; lvancewich 1998:240). Ten einde die proses van 

gedragbeskrywende onderhoudvoering behoorlik te illustreer sit die navorser die 

stappe uiteen soos dit in die artikel van Thibadoux & Jeffords verskyn (1991 :94-95): 

Stap 1: Definiering van doeltreffende werksgedrag/optrede 

Daar word van "kritiese insidente" in die werksituasie gebruik gemaak. lnsidente word 

dus sorgvuldig ontleed ten einde gewenste karaktereienskappe waaroor kandidate 

behoort te beskik, wat deur die insidente openbaar word, te identifiseer. 

Dit betaken dus dat 'n aantal kritiese insidente in die werksomgewing geformuleer moet 

word. Hierdie insidente kan versamel word deur vraelyste te sirkuleer of onderhoude 

met huidige personeel te voer (Pascarella 1996:571 ). Dit hou ook die bykomende 

voordeel in dat huidige werknemers noodgedwonge oor die ingesteldheid sal beskik 

om bedag te wees op situasies wat doeltreffende gedrag in die werksituasie 

verteenwoordig. Sodoende word huidige werknemers se eie werk verbeter en word 

hulle ook aktief by die keuringsproses betrek. Die voer van onderhoude behoort 

gewoonlik meer doeltreffend in die versameling van die kritiese insidente as vraelyste 

te wees, aangesien die insident spesifiek en deeglik omskryf moet wees. Dit dwing ook 

die werkgewer om vooraf te besin oor wat hy van suksesvolle werknemers verwag. 

Die kritiese insidente moet werklike optrede of handelinge en gebeurtenisse wees, 

soos waargeneem deur toesighouers of bestuurders. Ter illustrasie van wat met die 

identifikasie van kritiese insidente bedoel word, word 'n voorbeeld in die artikel 

genoem waar 'n leerlingrekenmeester goeie klientverhoudinge gehandhaaf het. Die 
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klient het omgeskakel na 'n nuwe rekenaarstelsel en het in die proses data in verband 

met voorraadrekords verloor. Die leerlingrekenmeester het, deur eie inisiatief te 

gebruik, die vorige jaar se ouditleers nagegaan en die relevante inligting aan die klient 

verskaf. Die klient het daarna 'n brief van waardering vir die onverwagte maar 

gewaardeerde optrede aan die vennote gestuur. Hierdie optrede verteenwoordig 'n 

spesifieke situasie waar 'n werknemer doeltreffende gedrag geopenbaar het. Daar word 

ook voorbeelde van ander sodanige gebeurtenisse in die artikel aangehaal. 

Wat opvallend van hierdie metode is, is dat daar wegbeweeg word van die evaluering 

van algemene karaktereienskappe wat deel van die tradisionele onderhoud vorm. 

Spesifieke beskrywende voorbeelde van gedrag wat gewenste karaktereienskappe van 

potensiele werknemers demonstreer, word verlang. 

Stap 2: Definieer doeltreffende werkvaardighede 

Die volgende stap is om die kritiese insidente te ontleed en vas te stel presies watter 

vaardigheid deur die betrokke situasie geopenbaar word. Die volgende insident van 'n 

leerlingrekenmeester wat 'n baie druk program gehad het, is as voorbeeld gebruik. Sy 

het 'n lys van al die take wat sy in 'n bepaalde tydsbestek moes verrig, gemaak en dit 

in volgorde van belangrikheid en beraamde voltooidatum geklassifiseer. Die eienskap 

wat daardeur gedemonstreer is, is dat sy oor die vermoe beskik om te prioritiseer en 

dus doeltreffend te funksioneer. 

Stap 3: Die ontwikkeling van doeltreffender onderhoudvrae. 

Die kritiese insidente word dan gebruik om bepaalde onderhoudsvrae in 'n gegewe 

situasie te formuleer. Daar moet egter in gedagte gehou word dat onderhoude in baie 

gevalle gevoer word met kandidate wat nog nie oor ondervinding in 'n werksituasie 

beskik nie. Die vrae moet dus s6 ontwikkel moet word dat kandidate wel, gegewe hulle 

toepaslike blootstelling, in staat sal wees om die vrae te beantwoord. Daar moet dus 

na insidente hetsy in 'n skoal- of universiteitsituasie verwys word. 
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Stap 4: Die voer van die onderhoud 

Daar moet in gedagte gehou word dat die gedragbeskrywende onderhoud nie die 

tradisionele onderhoud heeltemal vervang nie, maar bykomend gebruik kan word. Daar 

moet egter nag steeds 'n oorsig van die kandidaat se verwysings en vorige 

ondervinding verkry word. Die kandidaat se optrede tydens die onderhoud, sosiale 

vaardighede en interaksie met die onderhoudvoerder verskaf oak baie waardevolle 

inligting oar die voornemende kandidaat. Desnieteenstaande kan die vrae wat spesifiek 

op vorige optrede gemik is, inligting verskaf wat nie op 'n ander wyse bekom kan word 

nie. 

Dit kan aanvanklik moeilik wees om die gewenste reaksie te verkry deur 

onderhoudvoerders wat aan die tradisionele vorm van onderhoude gewoond was. Die 

kandidaat moet toegelaat word om vrae te beantwoord sander te veel inmenging deur 

die onderhoudvoerder, maar daar moet oak verseker word dat antwoorde spesifiek 

genoeg is. Genoegsame inligting moet dus deur die onderhoudvoerder verkry word vir 

'n deeglike evaluering. Daar moet oak gesorg word dat alle antwoorde op 'n 

konsekwente basis geevalueer word. 

Die volgende vaardighede kan tydens gedragbeskrywende onderhoude geevalueer 

word: 

• Organisatoriese vaardighede 

• lnterpersoonlike vaardighede 

• Tegniese vaardighede 

• Vooruitgang in die werksituasie 

• Kommunikasievermoens 
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• Toewyding 

Hierdie vaardighede kan deur die volgende moontlike vrae in die onderhoud 

geevalueer word: 

ORGANISATORIESE V AARDIGHEDE 

Doelwitte Vrae 

1 . Vermoe om take te beplan Vertel van 'n groot projek wat jy in die skool/werk "i'oes beplan. 

Watter stappe het dit behels? 

Wat was die resultaat? 

2. Vermoe om prioriteite te stel Beskryf 'n situasie waar jy 'n hele aantal take in 'n beperkte tyd 

moes uitvoer, byvoorbeeld, eksamenstudies. 

Wat het daartoe gelei? 

Hoe het jy dit gehanteer? 

Wat was die resultaat daarvan? 

3. Vermoe om te delegeer Vertel my van 'n situasie waar jy in beheer van iets was en waar 

ander mense jou moes help. 

Wat was die omstandighede? 

Hoe het jy besluit om die werk toe te deel? 

Wat het gebeur? 
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INTERPERSOONLIKE V AARDIGHEDE 

Doelwitte Vrae 

1 . Klii!ntverhoudinge Vertel van omstandighede waar jy met lede van die publiek te doen 

gehad het. 

Wie was betrokke? 

Wat het jy gedoen? 

Hoe het hulle gereageer? 

2. Spanspeler Vertel van 'n keer waar jy in groepsverband gehelp het om 'n 

probleem op te los. 

Wat het die probleem veroorsaak? 

Wat het jy gedoen? 

Hoe is die probleem toe opgelos? 

3. Vermoe om met persone op alle vlakke te werk Vertel van 'n tyd toe jy met iemand op 'n hoer (of laer) vlak moes 

saamwerk. 

Wie was die persoon? 

Wat moes jy doen? 

Wat was die resultaat? 

TEGNIESE V AARDIGHEDE 

Doelwitte Vrae 

1 . Probleemoplossing Vertel my van die mees ingewikkelde werks/skoolprobleem 

waarmee jy ooit te kampe gehad het. 

Hoe het jy die probleem benader? 

Wat was die resultate? 

2. Vermoi! om kennis toe te pas Vertel my van 'n situasie waar jy nuutverkrei! kennis of vaardighede 

moes toepas. 

Wat was die kennis of vaardigheid? 

Wat was die omstandighede? 

Wat was die resultate? 

3. Beperkte kennis Vertel van 'n keer toe jy by iemand anders moes aanklop om 

hulp/bystand. 

Wat was die omstandighede? 

Wie het jy om hulp gevra? 

Wat was die resultaat? 
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VOORUITGANG IN DIE WERKSITUASIE 

Doelwitte Vrae 

1 .Verm~ om leiding te neem Vertel van 'n keer toe jy die leiding moes neem om 'n moeilike 

situasie op te los. 

Wat het gebeur? 

Wat het jy gedoen? 

2. Verm~ om by die werk te leer Vertel van 'n keer toe jy iets nuuts in 'n kort tydjie moes bemeester. 

Wat was die omstandighede? 

Wat moes jy leer? 

Wat was die resultaat? 

KOMMUNIKASIEVERMOE:NS 

Doelwitte Vrae 

1 . Verm~ om te kommunikeer Vertel van 'n keer toe iemand iets wat jy gesl! het, verkeerd 

verstaan het. 

Hoe het jy jouself duideliker uitgedruk? 

Wat was die resultaat? 

2. Vermoe om te luister Mense luister soms sonder om te verstaan wat hulle hoor. Vertel 

van 'n keer toe jy 'n onderwyser/dosent verkeerd verstaan het. 

Hoekom was daar 'n misverstand? 

Hoe het jy dit opgelos? 

TOEWYDING 

Doelwitte Vrae 

1 . T oewyding Vertel van 'n keer toe jy alleen iets moes voltooi, al het almal reeds 

moed opgegee. 

Hoe het jy daarin geslaag om dit te voltooi? 

Wat was die uitslag daarvan? 

2. Toewyding aan diens Vertel van diens wat jy in die gemeenskap of skoolorganisasie 

verrig het. 

Wat het jy gedoen? 

Wat was die uitslag daarvan? 
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Stap 5: Evaluering van die onderhoud 

Daar word in die praktyk probleme ondervind om in die tradisionele onderhoud tussen 

verskillende kandidate te onderskei aangesien subjektiwiteit so 'n groat rol speel. 

Hierdie probleem word tydens gestruktureerde gedragbeskrywende onderhoude in 'n 

groat mate uitgeskakel deurdat evaluering op 'n voorafopgestelde evalueringsvorm 

volgens die voorafbepaalde vaardighede geskied. 

'n Voorbeeld van die evalueringsvorm word hieronder uiteengesit. Elke kandidaat se 

antwoorde word beoordeel en 'n persentasie word aan elke vaardigheid toegeken. 

Sodoende kan kandidate se gedragbeskrywende vrae en antwoorde op 'n regverdiger 

basis met mekaar vergelyk word. 

Voorbeeld van evalueringsvorm: 

Uitstekend Bogemiddeld 

Organisatoriese 

vaardighede 

lnterpersoonlike 

vaardighede 

Tegniese 

vaardighede 

Vooruitgang in 

die werksituasie 

Kommunikasie= 

vermoens 

Toewyding 

Kandidaat se beste eienskap: 

Kandidaat se mees ooglopende swak eienskap: 

Besluit: Aanbeveel Afgekeur_ 

Beoordeling (In verge!vking met die ander kandidate) 

1. Uitstekend 

_ 2. Bogemiddeld 

3. Gemiddeld 

_ 4. Ondergemiddeld 

5. Swak 

(Top 20%) 

(Volgende 20%) 

(Middel 20%) 

(Volgende 20%) 

(Onderste 20%) 

Gemiddeld Ondergemiddeld Swak 
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Die tradisionele onderhoud slaag dus dikwels nie daarin om inligting wat noodsaaklik 

is om te verseker dat die beste kandidaat gewerf word, te verkry nie. Die 

gedragbeskrywende onderhoudsvrae wat op grand van werklike situasies wat in 

ouditeursfirmas ondervind is, ontwerp word, is ontwikkel om vas te stel hoe 

voornemende werknemers sal reageer wanneer hulle, hulle in soortgelyke situasies 

bevind. (Thibadoux & Jeffords, 1991 :94-98.) 

Die voordele en nadele van gedragsbeskrywende onderhoude word in tabel 3.4 

uiteengesit. 

Tabe/3.4 Voorde/e en nadele van gedragsbeskrywende onderhoude 

Voordele Nadele 

1. Baie waardevol vir die voorspelling van toekomstige gedrag of 1. Ontwikkeling van gedragbeskrywende onderhoudsvrae is 'n 
optrede. 

duurproses 

2. Gedragbeskrywende vrae verhoog die waarskynlikheid dat die 2. Subjektiwiteit kan voorkom by die evaluering van voornemende 

beste kandidate geldentifiseer sal word. kandidate se antwoorde. 

3. Huidige werknemers word betrek en gevolglik lei dit ook tot hul 

ontwikkeling. 

3.5.4 OPLEIBAARHEIDSTOETSE 

'n Opleibaarheidstoets ("trainability testing") kan beskryf word as 'n metode waardeur 

'n voornemende werknemer aan 'n kart periode van noukeurig gestruktureerde 

gestandaardiseerde opleiding ten opsigte van 'n spesifieke element of aspek van die 

werk onderwerp word (Downs 1985:1-2). In die Deloitte & Touche: Job suitability 

assessment Discussion leader's guide word daar oak na soortgelyke toetsing verwys. 

Daar word oak na die tipe toetse as "Job sample performance tests" verwys aangesien 

dit betrekking het op 'n taak in 'n beheerde situasie wat deur die aansoeker uitgevoer 

moet word (lvancewich 1998:243). 

Na die kart opleidingsperiode moet die kandidaat, sander hulp, 'n taak wat die 

spesifieke element of aspek inkorporeer, uitvoer. Sy prestasie word dan op 'n 

sistematiese basis geevalueer. Die besluit om die voornemende kandidaat vir 

opleiding aan te stel sal dus berus op die mate waarin die kandidaat tydens die kart 
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periode van onderrig geleer het om die proeftaak uit te voer, eerder as gevolg van 

vorige ondervinding en kennis. 

Die keuringsmetode berus dus op die beginsel dat die kandidaat se vermoe om 'n 

proeftaak aan te leer 'n sterk aanduiding is van sy vermoe om 'n taak in 'n uiteindelike 

werksituasie aan te leer en daarna suksesvol uit te voer. 

Die opleibaarheidstoetse kan as 'n bykomende hulpmiddel tydens die evaluerings

proses aangewend word en behoort nie psigometriese toetse en ander geldige 

keuringsmetodes te vervang nie. (Downs 1985:"Conclusion".) 

Eienskappe van opleibaarheidstoetse (Downs 1985:7): 

1. Taakgerig en taakspesifiek. 

2. Beskik oor 'n gestruktureerde leerperiode. 

3. Word aangebied deur 'n opleidingsbeampte wat ook vir die evaluering verantwoordelik is. 

4. Word deur opleidingsprestasie bekragtig. 

5. Baie prakties van aard. 

6. Die aansoeker word net geevalueer op dit wat sy geleer het. 

7. Die persoon wat vir die evaluering verantwoordelik is, gebruik 'n kontrolelys tydens die toetsperiode. 

8. Geen aannames word ten opsigte van vorige ondervinding gemaak nie. 

9. 'n Ontspanne atmosfeer heers aangesien daar nie teen die tyd gewerk word nie. 

10. Word op 'n individuele basis of in klein groepe toegepas. 

11. Die aansoeker word aangemoedig om gedurende die leerproses vrae te vra. 

12. Daar word van die aansoeker verwag om tydens die uitvoering van die taak vrae te vra en foute te maak. 

13. lndien 'n oefenlopie nodig is, kan dit beheer word. 

14. Behels memorisering, gewoonlik van 'n prosedure. 

15. Behels die erkenning en regstelling van foute. 

16. Die toetsperiode volg onmiddellik na die instruksieperiode. 

17. Word, waar moontlik, in realistiese werksomstandighede uitgevoer. 

18. Vorige ondervinding van die betrokke vaardighede het 'n aanvaarbare invloed op prestasie. . 
19. Maatstawwe word nie op normale prestasies van die gemiddelde persoon gebaseer nie, maar op die vermoe om opgelei te word. 

20. Holisties, aangesien 'n aantal faktore gelyktydig oorweeg word. 
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Opleibaarheidstoetse kan in die volgende omstandighede gebruik word (Downs 

1985:12): 

1. lndien 'n hoe voorkoms van mislukking bestaan en indien baie persone gedurende 'n opleidingsproses uitval. 

2. Sommige persone onder opleiding neem le lank om 'n aanvaarbare standaard le bereik. 

3. Beide manlike en vroulike kandidate word vir opleiding gewerf 

4. Kandidate van verskillende etniese groepe word vir opleiding gewerf. 

5. Persone van verskillende ouderdomsgroepe word vir opleiding gewerf. 

6. Baie kandidate misluk in 'n wesenlike komponent van 'n lang opleidingsperiode in 'n laat stadium van die periode. 

7. 'n Hele aantal opleidingsmoontlikhede is in 'n organisasie beskikbaar. 

8. 'n Voorsmakie van die werk kan kandidate wat oor min kennis aangaande die werk beskik, bevoordeel. 

Dr Terry Taylor het die Apil Battery ontwikkel wat deur sommige ouditeursfirmas in Suid

Afrika gebruik word in die toetsing van potensiaal vir opleibaarheid. 

Opleibaarheidstoetse kan moontlik met sukses tydens die keuring van swart 

leerlingrekenmeesters gebruik word, aangesien bestaande keuringsmetodes in die 

verlede nie altyd suksesvol was nie. Die verskille in agtergrond en ondervinding kan oak 

deur middel van deeglik geformuleerde opleibaarheidstoetse ondervang word. Die 

praktiese toepassing van opleibaarheidstoetse in die keuring van swart 

leerlingrekenmeesters word verder in hoofstuk vyf bespreek. 

Die voordele en nadele van opleibaarheidstoetse word in tabel 3.5 uiteengesit. 

Tabet 3.5 Voordele en nadele van oplelbaarheldstoetse 

Voordele Nadele 

1. Hierdie toetse he! van die hoogste geldigheidswaardes van 1. Vereis duur opleidingstyd (lvancewich 1998:243). 

alle toetse aangesien di! met die werklike werksituasie 

verband hou (lvancewich 1998:243). 

2. Ekonomies voordelig aangesien werwing meer suksesvol is 2. Ontwikkeling van opleidingstake kan tydrowend wees 

in die identifisering van geskikte kandidate. aangesien elke taak ontwikkel, getoets en geldig verklaar 

moet word. 

3. Kan 'n plaasvervanger wees vir 'n proeftydperk. 3. Geldige opleibaarheidstoetse was eers beperk tot 'n 

verskeidenheid take wat handvaardighede vereis he!. 

lvancewich (1998:243) lys onder andere ook toetse vir 

rekenaarprogrammeerders, sekretariele en klerklike werk en 

bestuursvaardighede. 
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4. Die opleidingskomponent het voordele vir huidige werknemers. 4. 'n Geldige opleibaarheidstoets berus op die veronderstelling 

Dit verleen bykomende verantwoordelikheid aan die dat stelselmatige opleiding sal volg. Opleiding meet dus op 'n 

werknemers en hulle is van mening dat daar eerstens 'n beter formele basis geskied. 

opleidingsgroep verkies word en tweedens is hulle meer 

betrokke by nuwe werknemers, aangesien hulle deel van die 

keuringsproses was. Die nuwe werknemers voel ook meer 

ontspanne, aangesien hulle minstens een bestaande 

personeellid reeds ontmoet het. 

5. Aansoekers is van mening dat die toetse 'n aanduiding van die 5. Ontwikkeling van die toets kan problematies wees. Toetse kan 

uiteindelike werksituasie gee. Dit bied dus aan die kandidate aanvanklik 6f te maklik 6f te moeilik wees. 

wat besef dat dit nie die rigting of tipe werk vir hulle is nie, die 

geleentheid om vroegtydig hul aansoeke terug te trek. 

6. Die aantal kandidate wat tydens opleiding suksesvol is, neem 6. Toetse meet altyd op dieselfde wyse en in dieselfde volgorde 

toe. aangebied word. 

7. Geldigheidsverklaring van die toetse meet aanvanklik op 'n 

gestruktureerde basis met genoegsame waarnemings 

geskied. 

8. Persone wat die kursus aanbied, meet oor genoegsame 

opleiding beskik om kursus aan te bied, voortdurend te monitor 

en kwaliteit en professionalisme van opleiding te evalueer. 

3.6 SAMEVATTING 

Wetenskaplik gefundeerde navorsing in Suid-Afrika het reeds suksesindikators vir 

potensiele rekenmeesters ge"identifiseer en 'n profiel van 'n suksesvolle kandidaat is 

daargestel. Studies is ook reeds gemaak van die karaktereienskappe waaroor 

voornemende rekenmeesters behoort te beskik. Akademiese vermoe, 

pligsgetrouheid/toewyding, selfbeheersing, 'n lae vlak van spanning of 

angsgeneigdheid, numeriese vaardigheid, analitiese vaardighede en probleem

oplosvermoe, belangstelling in en kennis van die werk van 'n rekenmeester, 

aanpasbaarheid, kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede en integriteit is as 

belangrike suksesindikators aangedui. 

Hierdie profiel kan deur ouditeursfirmas gebruik word tydens die keuring van 

leerlingrekenmeesters. Elemente van die keuringsproses kan s6 ontwerp word dat daar 

'n evaluering van die gewenste eienskappe gedoen kan word. Gestruktureerde 

onderhoude en psigometriese toetse kan hier van nut wees. Die gestruktureerde 
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onderhoudsvrae moet dus noukeurig geformuleer word om die geloofwaardigheid van 

'n kandidaat se antwoorde te kan beoordeel. Vrae wat as dubbeltoetsing van vorige 

antwoorde dien, moet oak by die gestruktureerde onderhoud ingesluit word. 

Alternatiewe vorme van potensiaalidentifisering soos sielkundige toetsing, 

gestruktureerde onderhoude en opleibaarheidstoetse kan oak met sukses in die 

keuringsproses aangewend word. Daar sal in die volgende hoofstuk na aspekte van 

suksesindikators en werwings- en keuringsmetodes in die VSA, Engeland en Australia 

verwys word. 
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I HOOFSTUK 4 I 

WERWING EN KEURING DEUR OUDITEURSFIRMAS 

IN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA, 

ENGELAND EN AUSTRALIE 

4.1 INLEIDING 

Die huidige posisie ten opsigte van die werwing en die gebruikmaking van alternatiewe 

metodes tydens die keuring van leerlingrekenmeesters in die Verenigde State van 

Amerika (VSA), Engeland en Australia is deur middel van 'n literatuurstudie van 

tersaaklike vaktydskrifte, boeke en ander toepaslike bronne nagevors. Daar is op 

hierdie drie lande besluit aangesien al die groat firmas in Suid-Afrika noue 

internasionale verbintenisse met die genoemde lande het. Daar kan oak parallelle 

tussen Suid-Afrika en hierdie lande getrek word en die meeste artikels, alhoewel 

sommige nie so onlangs nie, is in hierdie lande gepubliseer. Daar word oorsee verwys 

na die "Groot Ses" firmas, naamlik Arthur Anderson, Coopers & Lybrand, Deloitte & 

Touche, Ernst & Young, KPMG en Price Waterhouse, maar die onlangse samesmelting 

van Coopers & Lybrand en Price Waterhouse het die getal sogenaamde groat firmas 

tot vyf te staan gebring. Daar sal eerstens na die agtergrond en huidige situasie in elke 

land verwys word en daarna word die werwings- en alternatiewe keuringsmetodes van 

leerlingrekenmeesters ondersoek. Dan word daar gepoog om te bepaal watter 

spesifieke suksesindikators in elkeen van die onderskeie lande bestaan, wat sal bydra 

tot die aanbevelings ten opsigte van die toepassingsmoontlikhede in Suid-Afrika wat 

in hoofstuk 7 behandel sal word. 
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4.2 VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 

4.2.1 AGTERGROND 

Volgens die "American Institute of Certified Public Accountants" (AICPA) is die 

werwing, indiensneming en behoud van personeel op die oomblik die grootste bron van 

kommer vir Amerikaanse ouditeursfirmas (Fuller 1998:3). Firmas regoor die land is 

besorg oor hul onvermoe om genoegsame geskikte kandidate in diens te neem. Dit is 

waarskynlik daaraan toe te skryf dat die aantal rekeningkundige gegradueerdes sedert 

1992 redelik stabiel gebly het, terwyl die eise van die werksomgewing in beide die 

openbare praktyk en die industrie steeds toegeneem het. Die professie is self deels 

daarvoor verantwoordelik deurdat hulle hul kampuswerwing baie afgeskaal het tydens 

die resessie in die vroee negentigerjare. (Scholl 1997: 1; Beltran 1997: 1.) 

Gegradueerdes wat die arbeidsmark in 199711998 betree, het die voordeel van een van 

die mees positiewe indiensnemingsklimate in jare. Firmas het weer aktief op 

universiteits-kampusse begin werf en daar bestaan dus baie geleenthede vir students 

wat oor sterk kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede beskik (Messmer 1997:4-

5; Scholl 1997:2). 

Die AICPA speel ook 'n aktiewe rol in die bemarking van die professie as 'n moontlike 

loopbaan onder students. Verslae wat oor die "Supply of Accounting Graduates and 

the Demand for Public Accounting Recruits-1996" handel, sowel as die "Report on 

Minority Accounting Graduates and the Demand for Public Accounting Recruits-1996" 

is in die VSA vrygestel. Gedetailleerde inligting aangaande grade wat deur die 

verskillende universiteite toegeken is, sowel as indiensneming deur die ouditeursfirmas 

word verstrek. Die inligting onderskei tussen manlike en vroulike kandidate, en tussen 

die verskillende rassegroepe. Resultate van hierdie inligting kan deur firmas in hul 

werwings- en keuringsbesluite gebruik word. (The CPA Letter, March 1997:8.) 

Die werwings- en keuringsmetodes wat in die VSA toegepas word, word vervolgens 

bespreek. 
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4.2.2 WERWINGSMETODES 

4.2.2.1 Kampusbesoeke 

Kampusbesoeke speel 'n integrale rol in die werwing van rekenmeesters in die VSA en 

dit geskied op 'n baie gespesialiseerde en georganiseerde basis. Die feit dat die 

meeste studente in die VSA aanvanklik in 'n meer algemene rigting studeer en eers 

aan die einde van hul studies spesialiseer, is 'n bydraende faktor in hierdie benadering. 

'n Belangrike element van kampuswerwing is dus 'n bewusmaking van wat die professie 

behels en watter voordele dit vir potensiele kandidate inhou. In 'n studie (Blank et al. 

1991 :285) wat bepaal het watter faktore 'n student se beroepsbesluit ten gunste van 

een van die Groot Ses firmas in die VSA be·invloed, is bevind dat dosente die grootste 

rol speel in die bewusmaking by studente van intemasionale firmas en die voordele van 

'n loopbaan daar. Mede-studente en rekeningkundige verenigings is die tweede 

grootste inligtingsbron. Die faktor wat die meeste gewig dra in studente se besluit in die 

keuse van 'n internasionale firma is die invloed van mede-studente. (Blank et al. 

1991 :294-295.) Dit is dus vir die groat firmas belangrik om onder die studente bekend 

te wees. Werwingspersoneel van Amerikaanse ouditeursfirmas besoek die 

Rekeningkunde-fakulteit en -dosente gereeld op 'n individuele basis. Urbach, Kahn & 

Werlin nooi byvoorbeeld die dosente van plaaslike universiteite na hul kantore vir 

opedagbesoeke. Sommige van die kleiner firmas kritiseer die openlike voorkeur wat 

baie universiteitdosente vir die Groot Ses firmas toon, aangesien dit nie in alle gevalle 

tot voordeel van die studente is nie. (CPA Personnel Report, November 1994:7.) 

Grater firmas het wel 'n voordeel bo die kleiner firmas, aangesien grater firmas meestal 

oor professionele werwingspersoneel beskik, wat byna voltyds met werwing op 

kampusse besig is, terwyl kleiner firmas nie al die tyd en geld aan kampuswerwing kan 

bestee nie (CPA Personnel Report, June 1997:2). Die meeste van die Groot Ses firmas 

besoek 15 tot 17 kampusse per jaar en beskik oor 'n uitgebreide verwysingsnetwerk. 

Werwing by kleiner firmas word gewoonlik deur personeel gedoen wat ook klient

verantwoordelikhede het en hul werwing word op 'n meer sporadiese grondslag gedoen 
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aangesien hulle personeelbehoeftes nie so voorspelbaar is nie. (Jordan 1990:70.) 

Kandidate wat onlangs gewerf is, is baie waardevol in die identifikasie van uitblinkers 

in die volgende jaar se klas. lndien senior werwingspersoneel van 'n firma 'n kampus 

besoek, word hulle vergesel van jonger personeel. Students voel meer gemaklik om 

loopbaangeleenthede met persons wat onlangs gegradueer het as met senior 

personeel te bespreek. Die junior personeel word vroegtydig ingelig oor die doelwitte 

van die werwingsproses. Daar word ook aan hulle verduidelik waarom die firma 'n 

kreatiewe geleentheid vir nuwe kandidate bied. Na afloop van die besoeke word die 

junior personeel ook ingelig oor watter sleutelterreine van belang is vir die nuwe 

rekrute. Firmas reel ook dat sommige van die junior personeellede op 'n deeltydse 

basis by die universiteite klasgee. Die firmas vestig sodoende 'n identiteit by die 

students. (Meeting & Bakale 1996:42.) 'n Studie onder die nuwe rekrute van die 

grootste nasionale firmas in die VSA (Larkin 1991 b:76) het bevind dat 'n ouditeursfirma 

se personeel die belangrikste faktor in 'n voornemende kandidaat se keuse van 'n 

bepaalde firma is. Die ontwikkeling van opleidingsprogramme vir personeel wat by 

werwing betrokke is, is 'n doeltreffende metode om hul vaardighede te verbeter. Hierdie 

opleidingsprogram sluit gesimuleerde onderhoude en aanbiedings in. 

Die mees ekstroverte en uitgaande personeellede word gewoonlik gekies om by die 

werwingsproses betrokke te raak. Personeellede wat fiks en sportief is, welsprekend 

is en oor leierseienskappe en sosiale vaardighede beskik, dra 'n baie positiewe beeld 

na students uit. Werwingspersoneel word voorberei om die interessante fasette van 

rekeningkundige werk, nuwe en uitdagende ontwikkellinge en interaksie met mense 

deur finansiele, belasting- en boedelbeplanning te beklemtoon. (Yeager 1991:19.) 

Alumni van die betrokke universiteit word gebruik wanneer 'n kampus besoek word, 

aangesien hulle iets in gemeen het met die huidige students. Richard A. Eisner & Co 

in New York het 'n databasis saamgestel van al die universiteite waar hul werknemers 

afgestudeer het en hierdie kampusse word dan deur hulle besoek. Rogoff, Diamond & 

Walker in Albuquerque verskaf opleiding aan werwingspersoneel en hulle ontvang 

dokumentasie wat handel oor feitelike inligting oor die firma en hoe om met studente 
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te kommunikeer. (CPA Personnel Report, August 1995:6-7.) Baird, Kurtz & Dobson se 

plaaslike kantore in Little Rock en Pine Bluff in die staat Arkansas, lys die name van 

die alma mater-universiteite van die firma se 34 werknemers in daardie kantore, in 'n 

brosjure aan studente (CPA Personnel Report, October 1995:7). 

Clark, Schaefer, Hackett & Co. gebruik gewoonlik ouditbestuurders vir die 

kampusonderhoude, terwyl Le-Master & Daniels net ouditvennote by hul onderskeie 

alma mater universiteite gebruik. Die firma maak ook gebruik van die kontakte van 'n 

voormalige dosent wat tans by die firma in diens is. Deloitte & Touche gebruik 

professionele personeel wat 'n belangstelling en aanleg vir werwing toc;>n en in staat is 

om talent te evalueer. Alie nuwe bestuurders ondergaan opleiding in werwing wat 

lesings, gesimuleerde onderhoude en video-opnames insluit. (CPA Personnel Report, 

November 1994:6.) 

Die Veertiende Jaarlikse Studie van Rekeningkunde Professors (CPA Personnel 

Report, October 1995: 1) het egter bevind dat die Groot Ses firmas hul kampusbesoeke 

afskaal na aanleiding van veranderende klientbehoeftes. Kliente verlang meer 

gesofistikeerde bydraes van hul ouditeure en gevolglik bestee ouditbestuurders en 

vennote meer tyd by hul kliente. Sommige professors is van mening dat studente beter 

daaraan toe is by van die kleiner firmas, aangesien daar meer geleenthede is en die 

kompetisie vir bevordering nie so straf is nie. Die studie het egter bevind dat die 

meeste kandidate (32%) graag by Arthur Anderson wil werk, 13,6% elk by Deloitte & 

Touche en Ernst & Young, 10,5% by Price Waterhouse, 8,6% by KPMG en 4,9% by 

Coopers & Lybrand. Die res van die studente (16,8%) wil by kleiner firmas of in die 

handel en nywerheid werk. (CPA Personnel Report, August 1995:6.) 

Kampusbesoeke word op die volgende wyses in die VSA uitgevoer: 

• Toesprake by rekeningkundige verenigings 

Die meeste Amerikaanse universiteite het 'n rekeningkundige vereniging en/of 'n Beta 
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Alpha Psi (ere rekeningkundige studentegilde). Hierdie groepe benodig altyd sprekers 

vir hulle programme en hulle gee aan lede van firmas die geleentheid om voorleggings 

te doen. Die Groot Ses firmas is baie betrokke by die aktiwiteite van die verenigings en 

is dus bekend aan studente, aangesien students in hul tweede en derdejaar reeds 

vanaf die aanvang van hul studies aan die firmas blootgestel word. 86 word 'n firma se 

naam op die kampus bekend en vestig ouditeursfirmas 'n identiteit met studente wat 

in die rekeningkunde studeer. (Meeting & Bakale 1996:41.) 

• lnformele geleenthede 

Amerikaanse universiteite reel informele geleenthede waarby ouditeursfirmas betrokke 

kan raak. Die Cleveland Universiteit reel byvoorbeeld 'n byeenkoms "Evening with the 

Accountants", waar ouditeursfirmas 'n tafel kan beman en beskikbaar kan wees om 

studente se vrae te beantwoord (Meeting & Bakale 1996:41 ). 

• Aanbieding van lesings 

Die meeste universiteite in die VSA maak gebruik van professionele personeel wat in 

diens van ouditeursfirmas is om 'n paar lesings as 'n gasdosent aan te bied (Meeting 

& Bakale 1996:41 ). Die direkteur van die Skoal vir Rekeningkunde by die Universiteit 

van Clemson gebruik vrywillige sprekers in hulle program. Junior lede van firmas word 

saamgeneem om students se vrae na afloop van die formele toespraak te beantwoord. 

Sprekers woon die Beta Alpha Psi vergaderings gereeld by en word dus 'n bekende 

gesig onder die students. (CPA Personnel Report, March 1996:2.) 

• Publikasies 

Ohio se vereniging van geoktrooieerde rekenmeesters publiseer 'n boek waarin 

plaaslike en nasionale firmas wat posisies vir voornemende rekenmeesters beskikbaar 

het, kan adverteer (Meeting & Bakale 1996:42). Plaaslike en nasionale firmas se 

besonderhede verskyn in hierdie publikasie en students kan hulle dan kontak. 
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• Advieskomitees 

Baie universiteite se rekeningkundedepartemente het professionele advieskomitees 

wat die departement bystaan in die ontwikkeling van langtermynbeplanning. Personeel 

van ouditeursfirmas dien in hierdie komitees en lewer sodoende 'n bydrae tot die 

toekoms van onderrrig in die rekeningkunde. (Meeting & Bakale 1996:42). 

• Kantoortoere 

Rekeningkundeverenigings en die Beta Alpha Psi bied, in samewerking met sekere 

ouditeursfirmas, aan studente die geleentheid om kantoortoere by verskillende firmas 

te onderneem om sodoende meer van die praktiese werksaamhede van 'n 

rekenmeester te wete te kom (Meeting & Bakale 1996:42). In 'n studie wat onder 225 

leerlingrekenmeesters wat pas met hul leerkontrak begin het, gemaak is, is bevind dat 

kandidate die reputasie en persepsie van die firma, bevorderingsgeleenthede binne die 

firma, en opleiding as die drie belangrike aspekte in die keuse van 'n firma beskou. Die 

personeel wat tydens die kantoorbesoek ontmoet is, is as die invloedrykste faktor 

beskou. Die personeel wat tydens amptelike kampusbesoeke en sosiale geleenthede 

ontmoet is, was volgende op die lys - belangriker as dosente, ander studente, vriende 

of familie. (Larkin 1991 b:76.) 

• Vakansiewerkgeleenthede en ko-opprogramme 

In die VSA bestaan ko-opprogramme waar studente vir ses maande studeer en daarna 

vir ses maande by 'n ouditeursfirma werk. Geleenthede vir vakansiewerk by 

ouditeursfirmas is ook beskikbaar en dit duur gewoonlik vir 'n periode van 10 tot 12 

weke. Studente word 'n vasgestelde bedrag soos deur die universiteit bepaal, betaal. 

Dit bied 'n uitstekende geleentheid vir die firma om die kandidaat in die werklike 

werksituasie te sien funksioneer en die kandidaat se gewoontes en vermoens te 

evalueer. Indian die firma tevrede is met die kandidaat, word daar na afloop van die 

vakansiewerkperiode 'n werkaanbod aan horn gemaak (Meeting & Bakale 1996:42; 
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Messmer 1997:10). 

• Toekenning van beurse 

Maksimum blootstelling teen 'n redelike koste word deur middel van die toekenning van 

beurse verkry. Hierdie beurse word gewoonlik by 'n banket van 'n rekeningkunde

vereniging of Alpha Beta Psi funksie toegeken wat addisionele blootstelling vir die firma 

aan die studente, fakulteit, universiteitsadministrasie en ouers van studente verskaf 

(Meeting & Bakale 1996:42). Mann Frankfort Stein & Lipp, 'n medium firma in Houston, 

borg 'n kombinasie van 'n beurs en 'n opleidingskontrak aan die Universiteit van 

Houston (CPA Personnel Report, June 1997:2). 

Finansiele bystand word ook aan die onderskeie studenteorganisasies of aan 

departementele programme van die universiteit verleen. Die Arthur Anderson Stigting 

borg alumni-professore deur hulle navorsingsuitgawes te dek. Die firma bied ook, in 

samewerking met uitgesoekte universiteite, beurse vir doktorale studies asook 

eenjarige akademiese klerkskapprogramme aan. (CPA Personnel Report, November 

1994:7.) 

• Voorafidentifikasie 

KPMG Peat Marwick plaas baie minder klem op die kampusonderhoud maar wend 'n 

uitgebreide paging aan om topstudente vooraf te identifiseer. Hulle gee voorkeur aan 

lede van studente-organisasies soos die Alpha Beta Psi of die Golden Key National 

Honour Society. Hulle reel afsprake met uitgesoekte studente en bou solank aan 'n 

verstandhouding met studente voordat hulle hul finale jaar bereik. Hulle bied ook in 'n 

vroeer stadium vakansiewerkgeleenthede aan junior studente. Deloitte & Touche begin 

ook in 'n vroee stadium van belowende studente se studies deur inligtingsbrosjures en 

'n interaktiewe disket aan hulle te stuur. Die pakket bied inligting wat oor die firma 

handel aan studente en versterk die persepsie dat Deloitte & Touche leiers op die 

gebied van tegnologie is. (CPA Personnel Report, November 1994:1.) Le-Master & 
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Daniels in Spokane, Washington, kontak kampusplasingskantore vooraf en versoek 

getuigskrifte van gekwalifiseerde kandidate. Hulle kies dan vooraf die students 

waarmee hulle kampusonderhoude wil voer. Urbach Kahn & Werlin in Albany kies ook 

studente met 'n goeie akademiese rekord en ondervinding van rekeningkundige werk 

en nooi hulle na die firma se kantore vir 'n inligtingsessie. (CPA Personnel Report, 

November 1994:6.) 

Clark, Schaefer, Hackett & Co. in Cincinnati waarsku egter dat firmas versigtig moet 

wees om tydens die proses van voorafidentifikasie teen sekere students te diskrimineer 

en daarom hou hulle een ope sessie en een geslote sessie wat slegs uitnodiging 

alleenlik bygewoon kan word. Voorafidentifikasie behels ook die keuse van die geskikte 

universiteite waar gewerf moet word. Clark, Schaefer, Hackett & Co. bepaal hoe 

hulpvaardig die plasingspersoneel by die universiteite is en wat die firma se historiese 

ondervinding met kandidate van die betrokke universiteite is. Arthur Anderson evalueer 

die kwaliteit van die dosente en die kurrikulum by die universiteit en vergelyk dit met 

verslae wat handel oor die prestasie van nuwe rekrute per alma mater wat deur die 

firma gegenereer is. Die ligging van die naaste universiteite speel ook 'n rol in die 

keuse van watter universiteite om te besoek. 

• MBA-werwingskonsortiums 

Sommige van die Groot Ses firmas in die VSA woon werwingskonsortiums wat vir MBA

kandidate gehou word, by. Sodoende kan hulle kandidate bereik wie se kampusse nie 

by hulle kampusprogram ingesluit was nie. 'n MBA-student was reeds aan 'n 

omvattende proses van keuring onderworpe en gevolglik is die meeste kandidate van 

'n hoe gehalte. Dit is goedkoper en minder tydrowend as kampuswerwing en word dan 

bykomend daartoe gebruik. Medium- en kleiner firmas woon ook hierdie konsortiums 

as 'n alternatief vir kampuswerwing by. (CPA Personnel Report, March 1996:2.) 

• Satellietuitsendings 
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Arthur Anderson het deur middel van 'n lewendige satellietuitsending vanaf die firma 

se kantoor na 66 universiteite uitgesaai. 'n Fasiliteerder het 'n gesprek met vier 

eerstejaarsklerke gevoer en die paneel het ook vrae van 'n gehoor van sowat 50 

studente, sowel as telefoniese oproepe, gehanteer. Die firma het ook 

verteenwoordigers by van die universiteite gehad, wat voor die uitsending 'n funksie 

gereel het en na afloop van die uitsending beskikbaar was om vrae van studente te 

beantwoord. Volgens die Direkteur van Menslike Hulpbronne van die firma was die 

reaksie van studente op die uitsending baie positief. (CPA Personnel Report, October 

1992:2.) 

• Beroepsbeplannings- en plasingskantore 

Baie universiteite in die VSA beskik oor beroepsbeplannings- en plasingskantore wat 

inligting oor permanente en vakansiewerkgeleenthede aan studente verskaf. Veral die 

ouditeursfirmas wat onder mannekrag- en monetere beperkings staan, kontak hierdie 

kantore om inligting oor studente te kry (Larkin 1991 a:42). 

• Gerekenariseerde inligtingsbestuurstelsels 

Universiteite in die VSA vorm deel van 'n gerekenariseerde inligtingsbestuurstelsel wat 

'n databasis met inligting oor potensiele kandidate bied. Studente kan hul 

besonderhede deur middel van deelnemende universiteite en deur 

beroepsvoorligtingskantore op hierdie stelsel registreer. Ouditeursfirmas skryf dan op 

hierdie databasis in en verkry bygewerkte inligting oor beskikbare students. (Larkin 

1991a:42.) 

• Rekenaartegnologie 

Coopers & Lybrand was die eerste ouditeursfirma wat rekenaartegnologie ingespan het 

in die werwing van gegradueerdes. Die firma het tydens 'n werwingveldtog interaktiewe 

diskette aan belangstellende students uitgedeel. Deur middel van die disket kon 
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studente inligting oor die firma se voordele, struktuur, interne opleiding en 

internasionale werkgeleenthede verkry. Coopers & Lybrand glo dat hulle sodoende die 

hedendaagse student sal bereik wat volgens hulle op soek is na firmas wat op die 

voorpunt van tegnologie staan. Die "Be part of the solution"-veldtog het die disket, 

nasionale advertensies en 'n loopbaanstalletjie ingesluit wat in 'n kleurvolle dramatiese 

verpakking verpak was om sodoende die konserwatiewe kleurlose beeld van die 

tradisionele rekenmeester uit die weg te ruim. (International Accounting Bulletin, 

November 1993:4.) 

• Brosjures 

Topstudente aan Amerikaanse universiteite word lank voor die geskeduleerde 

kampusonderhoude begin, oorval met reklamemateriaal en brosjures van 'n hele aantal 

ouditeursfirmas. Ouditeursfirmas poog om reeds vroeg in die werwingsiklus kontak met 

studente te bewerkstellig om op gelyke voet met ander firmas mee te ding. Baie firmas 

gebruik maatskappye wat in bemarking spesialiseer om 'n firma te posisioneer en die 

regte boodskap aan studente oor te dra. (CPA Personnel Report, August 1995: 1,6.) 

4.2.2.2 Tweede onderhoude 

Die kampusbesoeke is die eerste fase van die werwingsproses. Dit word opgevolg deur 

'n senutergende wagtydperk vir studente wanneer belowende kandidate vir onderhoude 

na die firma se kantore genooi word. Deloitte & Touche moedig hul werwingspersoneel 

aan om tydens die onderhoud klem te le op wat die werk in die praktyk behels. Le

Master & Daniels bele 'n vergadering met almal betrokke by die onderhoude en besluit 

vooraf watter vrae deur die onderskeie personeellede gevra gaan word. 

Onderhoudvoerders word ook gemaan om deeglike aantekeninge tydens onderhoude 

te maak, sodat 'n deeglike evaluering na afloop van die onderhoude gedoen kan word. 

Baie firmas stuur na afloop van die proses evaluasievorms aan al die universiteite, om 

vas te stel hoe die werwing in die toekoms verbeter kan word. Arthur Anderson stuur 
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'n persepsievraelys aan alle kandidate wat aanbiedinge van die firma ontvang het en 

hulle besoek weer die universiteite na afloop van die eerste kampusbesoeke om die 

sukses van kampusbesoeke te evalueer. (CPA Personnel Report, November 1994:7.) 

Urbach Kahn & Werlin stel 'n kontrolelys op van onderwerpe wat tydens die 

onderhoude bespreek moet word, lys spesifieke items wat nie tydens die onderhoud 

aangespreek behoort te word nie, en gebruik evaluasievorms na afloop van die proses 

om die daaropvolgende jaar se pogings te verbeter. Le-Master & Daniels poog om hul 

landswye werwing te koordineer en te verseker dat al die kantore dieselfde boodskap 

aan studente oordra. Die firma doen 'n oorsig van die vorige jaar se werwing voordat 

die huidige behoeftes van die firma bepaal word. (CPA Personnel Report, November 

1994:6.) 

4.2.2.3 Betaling van verwysingskommissie 

Deloitte & Touche betaal 'n verwysingskommissie aan personeel wat suksesvolle 

potensiele leerlingrekenmeesters verwys (Martin 1998:77). 

4.2.2.4 Gebruik van 'n bemarkingsmaatskappy 

Ouditeursfirmas in die VSA maak dikwels van bemarkingsmaatskappye gebruik om 

hulle byte staan in die ontwikkeling en bewoording van reklamedokumentasie. Baie 

firmas maak staat op maatskappye wat in bemarking spesialiseer om 'n tweede opinie 

oor kandidate te verskaf, voordat finale aanstellings gedoen word. (CPA Personnel 

Report, October 1995:6-7.) 

4.2.2.5 Advertensies 

Firmas poog om advertensies te ontwikkel wat uitstaan tussen die van ander firmas. 

Advertensies word meer onkonvensioneel in die huidige kompeterende mark (Scholl 

1997:1). 



95 

4.2.2.6 Internet 

Firmas begin van die Internet gebruik te maak om advertensies te plaas en ook na 

kandidate te soek wat hul getuigskrifte op die Internet adverteer. Die persepsie bestaan 

ook dat individue en firmas wat van die Internet gebruik maak, oor meer gevorderde 

tegnologiese vaardighede beskik (Scholl 1997: 1 ). Die Groot Ses firmas het groat 

bedrae aan hul loopbaanafdelings op die Internet spandeer en hulle ontvang baie 

aansoeke via die Internet (Nacinovich 1998:56). Coopers & Lybrand het 'n 

"Springboard website" bekendgestel wat hulle sal bystaan in die identifikasie van 

kandidate wat die meeste potensiaal toon om by die kultuur van die firma aan te pas. 

Hulle poog om sodoende reeds 'n aantal kandidate wat nie suksesvol by die firma sal 

vaar nie, te elimineer, sander om eerste onderhoude met hulle te voer (CPA Personnel 

Report, September 1997: 1 ). 

4.2.2.7 Nuusbriewe 

Firmas het begin om advertensies in hulle nuusbriewe aan kliente te plaas, om 

sodoende toegang tot die breer besigheidsgemeenskap te verkry (Scholl 1997: 1 ). 

4.2.2.8 Spesifieke fokus op vroulike studente 

Deloitte & Touche het 'n agt-bladsy-bylaag tot die tydskrif Fortune uitgereik waarin 

besonderhede oor die bevordering en behoud van hul vroulike werknemers verstrek 

is. 

Resultate van 'n eksklusiewe ondersoek wat gehandel het oor werkbevrediging en 

bevorderingsmoontlikhede van hul vrouewerknemers is gepubliseer. Daar is 'n 100 000 

afskrifte van hierdie ondersoek versprei om in Deloitte & Touche se werwings- en 

bemarkingspogings te gebruik, aangesien die nasionale werwingsvennoot die mening 

huldig dat Deloitte & Touche se inisiatiewe ter bevordering van geleenthede wat aan 

vroulike werknemers gebied word, hulle van ander ouditeursfirmas onderskei. Deloitte 

& Touche het universiteitskampusse besoek om die bylaag met hulle te bespreek. Hulle 
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het fokusgroepe met studente gereel en bevind dat studente reeds in daardie vroee 

stadium besorg is oor hoe hulle eendag 'n gebalanseerde gesinslewe met hul 

beroepsverpligtinge gaan kombineer. (CPA Personnel Report, June 1996:2.) 

4.2.2.9 Werwing deur AICPA 

Die AICPA het ook in samewerking met 'n advertensiemaatskappy 'n veldtog geloods 

wat gerig is op hoerskool- en universiteitstudente in hul eerste en tweede jaar. Die 

program is gerig op die bekendstelling en bevordering van die professie en bestaan uit 

'n loopbaangids in helder kleure, bonkige ontwerpe en baie foto's, 'n loopbaangids wat 

spesifiek op minderhede gerig is en 'n profiel verskaf van die loopbane van sewe 

suksesvolle rekenmeesters uit minderheidsgroepe, plakkate, skryfbehoeftes en 'n video 

van onderhoude met rekenmeesters. (Goldstein 1993:2.) Daar word deurgaans klem 

gele op die diversiteit van die werk van 'n rekenmeester. Ouditeursfirmas kan van 

hierdie materiaal bestel om tydens hul werwingspogings te gebruik (Journal of 

Accountancy, October 1993:113-114). Die AICPA het ook 'n MTV-tipe advertensie 

uitgereik om tophoerskool- en topuniversiteitstudente aan te moedig om tot die 

rekenmeestersprofessie toe te tree. Die advertensie is daarop gerig om die stereotiepe 

beeld van 'n rekenmeester wat alleen met 'n sakrekenaar sit en werk, die hoof te bied. 

Dit beeld 'n "tipiese" dag in 'n rekenmeester se werk uit, en beklemtoon veral die aspek 

van menslike kontak in die werk. (Public Accounting Report, October 1993:4.) 

Die AICPA het ook 'n lighartige, dog insiggewende, CD-ROM ontwikkel in 'n paging om 

universiteitstudente aan te moedig om 'n loopbaan in rekeningkunde te volg. Die 

interaktiewe CD bevat ongeveer 20 minute se video- en oudiomateriaal en stilfoto's met 

geskrewe dele en baie grafiese voorstellings. 'n lndeks van die ongeveer 800 

organisasies wat rekeningkundeprogramme verskaf, word ook ingesluit. Dit was ook 

'n paging van AICPA om die negatiewe beeld van die professie onder studente te 

verbeter. (Accounting Today, January 1996: 18,21.) 

4.2.2.10 Evaluering van werwingsmetodes 
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Werwing is 'n deurlopende proses en resultate word voortdurend gemonitor. Price 

Waterhouse het byvoorbeeld 'n program geloods waar hulle rekord hou van die 

vordering van alle nuwe rekrute, waar die prestasie op alle oudits gemonitor word, of 

hulle die kandidate oor die lang termyn behou en vir watter periode en van wanneer af 

die kandidaat bevorder word. Hulle wil hierdie resultate oor 'n tydperk monitor en 

sodoende hulle werwingsproses evalueer en enige vooroordele wat teenoor sommige 

kandidate kan bestaan, elimineer. (CPA Personnel Report, June 1996:2.) 'n Studie 

deur dosente van die Kansas State University (Ainsworth et al. 1990:82) is onderneem 

om te bepaal wat die relatiewe belangrikheid van sekere faktore in die keuse van 'n 

werkgewer is. Daar is bevind dat geleenthede vir bevordering en werksekuriteit die 

twee belangrikste faktore vir studente was. Die eienskappe van die werwingspersoneel 

wat vir studente die belangrikste was, was die belangstelling wat die 

werwingspersoneel in die individu getoon het en die werwingspersoneel se vermoe om 

'n ontspanne onderhoud te voer. 

4.2.3 KEURINGSMETODES 

4.2.3.1 Sielkundige toetsing 

Ongeveer 60% van rekenmeestersfirmas in Washington gebruik die een of ander vorm 

van sielkundige of persoonlikheidstoetsing tydens die keuring van personeel. Dit is nie 

die enigste vorm van toetsing nie, maar word bykomend tot ander keuringsmetodes 

gebruik om bevindinge aangaande 'n kandidaat te bevestig. Daar word seker gemaak 

dat die toetsinstrument 'n betroubaarheidskoeffisient van minstens 0,8 het en dat dit 

nie teen minderheidsgroepe diskrimineer nie. Die toetsinstrument is 'n beproefde een 

wat in staat is om prestasie in die werkomgewing akkuraat te voorspel, anders kan die 

maatskappy gedagvaar word in terme van die Wet op Menseregte van 1991 op grond 

van diskriminasie teenoor potensiele werknemers. Dit is egter gevaarlik om die vorm 

van toetsing te gebruik vir die aanvanklike indiensname van leerlingrekenmeesters, 
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aangesien hulle persoonlikhede in 'n professionele omgewing nog nie ten volle 

ontwikkel is nie. (CPA Personnel Report, June 1992:1,5.) 

lndien enige vorm van toetsing in die VSA onderneem word, bepaal die arbeidswet dat 

die toetsinstrumente betroubaar en geldig moet wees, behoorlik geadministreer moet 

word, betrekking moet he op die vaardighede en kennis om die werk suksesvol uit te 

voer, en nie op grand van ras, geslag, godsdiens, ouderdom, etniese agtergrond of 

gebrek mag diskrimineer nie (Bologna 1994:7). 

4.2.3.2 Gedragbeskrywende onderhoudvoering 

lnnoverende maatskappye maak al hoe meer van gedragbeskrywende onderhoud

voering gebruik (Holdeman et al. 1996:55). Volgens Thibadoux & Jeffords (1991 :93) 

verskaf die tradisionele vorm van onderhoudvoering weinig inligting aangaande 'n 

voornemende Certified Public Accountant (CPA) se spesifieke werkvaardighede. 

Personeelbestuurspesialiste in Amerika reken dat slegs vyf persent van die inligting 

wat normaalweg in 'n tradisionele onderhoud verkry word, betrekking het op 

vaardighede wat in werklikheid in die werksituasie vereis gaan word. Tradisionele 

onderhoude neig om die fokus op die werknemer se curriculum vitae, die werkgewer 

se werksvereistes, hipotetiese situasies en selfevaluering te plaas (Pascarella 

1996:570). Kandidate kan hulself vooraf voorberei om gepaste antwoorde op vrae te 

verskaf. 'n Kandidaat met 'n redelike akademiese rekord en 'n aanvaarbare voorkoms 

sal dan gewoonlik na alle waarskynlikheid 'n aanstelling as leerlingrekenmeester kry. 

Daar word gewoonlik geen, of bloat 'n mini male paging aangewend om die kandidaat 

se vermoe om veelvuldige opdragte, die lang werksure, streng tydsdruk en al die ander 

eise wat aan 'n leerlingrekenmeester gestel word, te hanteer te evalueer. Die gevolg 

hiervan is dat ouditeursfirmas en ander professionele persone wat in 'n 

rekeningkundige hoedanigheid werksaam is, jaarliks duisende dollars bestee aan die 

opleiding van nuwe leerlingrekenmeesters wat dikwels nie aan die vereistes wat die 

werk aan hulle stel, voldoen nie. Hierdie rekrute is dan ontnugter en word gewoonlik 

ondoeltreffende werknemers. Die proses van gedragbeskrywende onderhoudvoering 
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word volledig in hoofstuk drie bespreek. Daar word s6 gepoog word om meer van 'n 

kandidaat te wete te kom deur na spesifieke situasies en vorige prestasies te verwys, 

en dit aan die hand van voorafvasgestelde prestasie-indikators te evalueer (Koltin 

1997:13). 

Crowe Chizek & Company, 'n medium-firma in die Midde-weste, het 'n tipe 

gedragbeskrywende onderhoud ge·implementeer deur die identifisering van 'n stel 

sleutelvaardighede waaroor 'n suksesvolle werknemer moet beskik. Dit is in oorleg met 

die 12 vennote en huidige werknemers gedoen. Gedragbeskrywende onderhoude word 

reeds tydens kampusbesoeke gevoer. Studente word gevra hoe hulle sekere 

hipotetiese situasies sal hanteer, watter suksesse en mislukkings hulle al ondervind het 

en oor welke werksondervinding hulle beskik. Al die vrae word aan die 

sleutelvaardighede gekoppel en kandidate word direk na afloop van die onderhoud op 

'n voorafvasgestelde basis geevalueer. Die firma is baie optimisties oor die resultate 

van die proses van gedragbeskrywende onderhoudvoering en is van mening dat dit 'n 

bydrae tot langtermyn resultate sal I ewer. (Holdeman et al. 1996: 55.) 

Daar kan dus uit die bogenoemde afgelei word dat keuringsmetodes anders as die 

tradisionele vorm van onderhoude, reeds in die Verenigde State van Amerika toegepas 

word. 

4.2.4 SUKSESINDIKA TORS 

"Your students have strong technical skills, but need improvement in their 

thinking and communication skills" (Nikolai 1996:193). 

Universiteite in die VSA fokus tans op 'n verskeidenheid vaardighede om hul 

gegradueerdes beter voor te berei. Die Universiteit van Noordoos-Missouri moedig 

byvoorbeeld hul studente aan om oorsee verder te studeer en 'n ander taal aan te leer. 

lnternasionale ondervinding eR meertaligheid gaan al hoe belangriker word. (CPA 
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Personnel Report, November 1994:7.) Die tradisionele rol van die CPA het verander 

en kliente gaan in die toekoms van 'n rekenmeester verwag om 'n besigheidsvennoot 

te wees en veranderings in die ondernemings te bewerkstellig en nie bloat oor 

historiese inligting verslag te doen nie (Zarowin 1997:40-42; Siegel et al. 1997:44; 

Bandura 1998:14). 

Die feit dat die konsultafdelings van baie ouditeursfirmas in die VSA sterk groei toon, 

noodsaak firmas om kandidate in diens te neem wat vinnig in klientomgewings in 

uiteenlopende sektore kan aanpas, hetsy nasionaal of internasionaal. Daarom word 

leierseienskappe, uitstekende analitiese vermoens, mense wat in staat is om goed in 

groepe te funksioneer, oor "global brains" beskik en ontvanklik en bereidwillig is om 

meer van ander kulture te leer, al hoe belangriker. Kandidate moet ook in staat wees 

om toesig te hou oor mense en ander te motiveer. (CPA Personnel Report, October 

1995: 1 ). Bestuursrekeningkunde, inligtingstegnologie, bestuursadviesdienste en 

konsultasie en forensiese en omgewingsrekeningkunde is die nuwe groeipunte in die 

gebied van rekeningkunde en kandidate wat oor vaardighede in hierdie rigtings beskik, 

is sterk in aanvraag (Bandura 1998:14). Die Universiteit van Illinois het, in samewerking 

met die Universiteit van Notre Dame, 'n projek wat deur die "Accounting Education 

Change Commision" (AECC) gefinansier is, geloods om die rekeningkundeleerplan te 

hersien. Daar word nou reeds van die tweede jaar af van meer aktiewe leermetodes 

gebruik gemaak wat grater klem plaas op tegnieke om navrae te doen, oordeel en 

besluitneming en om vaardighede wat in ander vakke soos Engels en Sielkunde 

gedoseer word, in die rekeningkundeleerplan te integreer. Sodoende word 'n breer 

inleiding tot besigheid en die rol van rekeningkunde oorgedra. Die universiteit het 

bevind dat die eerste groep gegradueerdes wat hierdie program deurloop het, se 

gemiddelde slaagsyfer in die CPA eksamen beter was as die van vorige jare. Hierdie 

gegradueerdes was ook in groat aanvraag by ouditeursfirmas. (CPA Personnel Report, 

October 1995:6.) Die AECC finansier tans verskeie programme aan universiteite en 

kolleges om ondersoek in te stel na innoverende maniere om beide tegniese 

vaardighede en die breer besigheids- en kommunikasievaardighede wat deur 

werkgewers verlang word, te doseer (Gibson & Schroeder 1995: 15). Aktiewe 
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leermetodes, die verbetering van kommunikasie- en spanbouvaardighede en die 

koppeling van die akademiese teorie en praktiese werklikheid moet deel van die 

akademiese proses word (Gibson & Schroeder 1995:19). 

Deloitte & Touche let op 'n kandidaat se vorige werkondervinding, persoonlike 

prestasies en die vermoe om in 'n span te werk. Kommunikasievaardighede, 

oorredingsvermoe en 'n agtergrond van blootstelling aan verskillende soorte mense is 

ook belangrik. Volgens Ernst & Young se Nasionale Direkteur van Kampuswerwing is 

hulle minder besorg oor die evaluasie van tegniese vaardighede as die feit dat die 

kandidaat by die kultuur van die firma moet kan inpas. Daarom word hul onderhoude 

baie meer in die vorm van 'n gesprek gevoer. Hulle let ook op leierseienskappe, 

doeltreffende skryf- en verbale kommunikasievaardighede, motivering, 

aanpasbaarheid, probleemoplosvermoens, krisishanteringsvaardighede en spanwerk. 

Daar word ook gepoog om die kandidaat se vermoe om 'n probleem te identifiseer en 

'n oplossing te vind, te evalueer. KPMG Peat Marwick is op soek na 

entrepreneursvaardighede, kreatiwiteit en innovasie. Kandidate moet in staat wees tot 

strategiese denke. (CPA Personnel Report, March 1996:2.) Tegniese vaardighede word 

egter deur dosente oorbeklemtoon en students ontvang min of geen opleiding in 

entrepreneursvaardighede nie. Students word nie geleer hoe om behoorlik te luister, 

navrae te doen, onderhoude te voer, aanbiedings te doen, onderhandelinge te hanteer, 

konflik op te los, berading te doen en as mentor op te tree nie. 

Kommunikasievaardighede en die vermoe om mense te hanteer is baie belangriker en 

moet meer aandag geniet. (Belanger 1987:41.) 

Daar bestaan besliste verskille in die suksesindikators tussen die Groot Ses en die 

kleiner en medium-firmas. Die firma Clifton Gunderson & Co. in Peria het 'n konsultant 

aangestel om navorsing onder students te doen ten einde vas te stel wat studente van 

'n ouditeursfirma verlang. Die meeste students wou by een van die Groot Ses firmas 

werk, aangesien die persepsie bestaan dat goeie kontakte sodoende opgebou kan 

word en 'n goeie aanstelling na afloop van die leerkontrak by een van die 

klientmaatskappye van die Groot Ses firmas verkry kan word. Clifton Gunderson & Co. 
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stel meer belang in kandidate wat langtermynbevrediging en sukses by hul firma sal 

vind en het gevolglik hulle werwingstrategie verander deur te fokus op kleiner 

universiteite waar die Groot Ses firmas nie so aktief werf nie. Die firma is nie op soek 

na topstudente nie - eerder die student wat in staat is om goeie diens aan hul kliente, 

wat hoofsaaklik in die landboubedryf is te lewer. Daarom is hul ideale kandidaat 'n ouer 

student met 'n landelike agtergrond wat vir sy eie opleiding betaal het. (CPA Personnel 

Report, October 1995:4.) Die suksesindikators kan dus verskil na gelang van die 

behoeftes van die Groot Ses en die medium- en kleiner firmas. 

Kommunikasievaardighede 

Kommunikasievaardighede is van die uiterste belang (Drews-Bryan & Luoma 1997: 12-

15). Mondelinge en skryfvaardighede is noodsaaklik vir sukses in die huidige 

besigheidsomgewing. Die Universiteit van Noordoos-Missouri le oak klem op 

skryfvaardighede, navorsing, mondelinge aanbiedings en groepwerk. Die dekaan van 

die fakulteit Rekeningkunde van die Universiteit van Texas in Austin se dat 

gegradueerdes bykomend tot tegniese vaardighede, oak oar kommunikasie

vaardighede moet beskik. Sowel die Universiteit van Illinois as die Universiteit van 

Missouri in Columbia het hul voorgraadse leerplanne gewysig om gegradueerdes se 

analitiese en kommunikasievaardighede te verbeter. (CPA Personnel Report, 

November 1994:7.) 

Verantwoordelikheid 

Nasionale firmas is op soek na kandidate wat verantwoordelikheid kan hanteer, 

professioneel optree, betroubaar is en oar etiese waardes beskik (Turpen & Witmer 

1997:65; Bandura 1998: 16). 

Prestasiemotivering 

Kandidate wat na uitnemendheid strewe, deurlopend goed presteer en graag terugvoer 
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aangaande prestasies wil he, is gesog. lnnoverende en uitdagende doelwitstelling en 

dryfkrag deur die verkryging van resultate is belangrike indikators van toekomstige 

sukses. Hulle moet daarna streef om vooruit te gaan in hul loopbane en steeds hul 

tegniese en ander vaardighede verbeter. (Holdeman et al. 1996:55; Koltin 1997:13.) 

Dienslewering aan kliente 

Leerlingrekenmeesters moet in staat wees om behoeftes raak te sien en dadelik te 

bevredig en deurentyd hoflik op te tree (Holdeman et al. 1996:55). 

Aanpasbaarheid 

Voornemende kandidate moet effektief van die een situasie na die volgende kan 

beweeg en verandering as 'n uitdaging ervaar. Verskillende individue, spanne en 

kliente, sowel as projekte, omgewings en skedules moet afgewissel kan word 

(Holdeman et al. 1996:55; Bandura 1998: 16). 

Spanwerk en samewerking 

Leerlingrekenmeesters moet met kollegas kan saamwerk, verantwoordelikhede kan 

deel en nie slegs vir eie persoonlike voordeel kompeteer nie. Die kandidaat moet in 

staat wees om andere te ontwikkel, positief te motiveer en vryelik nuutverkree inligting 

aan andere oar te dra. (Holdeman et al. 1996:55; Drews-Bryan & Luoma 1997:12-15; 

Koltin 1997:13; Bandura 1998:16.) 

Konsepsuele denke 

Die kandidaat moet oar die vermoe beskik om 'n situasie op te som, kreatief te dink en 

nuwe oplossings en strategiee te bedink (Holdeman et al. 1996:55). 
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Selfvertroue 

Leerlingrekenmeesters moet oor 'n positiewe selfbeeld beskik en in hul eie vermoens 

glo. Hulle moet onafhanklik kan optree, verantwoordelikheid kan hanteer en van 

terugslae kan herstel. Kandidate moet oor oorredingsvermoe beskik en in staat wees 

om hul menings doeltreffend aan andere oor te dra. Hulle moet 'n situasie kan opsom 

en daarvolgens optree. (Holdeman et al. 1996:55.) 

Toewyding 

Kandidate moet lojaal teenoor die firma wees en die firma se doelwitte hul eie maak 

(Holdeman et al. 1996:55). 

Georganiseerd en metodies 

Voornemende leerlingrekenmeesters moet georden wees, akkuraat kan werk en werk 

van 'n hoe gehalte lewer (Holdeman et al. 1996:55; Koltin 1997:13). 

Rekenaarvaardighede 

Rekenaarvaardighede en opleiding in inligtingstelsels word al hoe belangriker vir 

kandidate wat as CPAs opgelei word (Scholl 1997:2; Bandura 1998:16). 

Bemarkingsvermoe 

Die kandidaat se vermoe om die firma te kan bemark is volgens die firma Rehmann 

Robson in Saginaw bo aan die lys wanneer onderhoude gevoer word. Die vaardigheid 

word onder meer geevalueer deur na die student se betrokkenheid by buitemuurse 

aktiwiteite, veral met betrekking tot leiersposisies, te verwys (CPA Personnel Report, 

October 1995:7). 
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Bree akademiese agtergrond 

Price Waterhouse in New York is op soek na kandidate wat oor 'n bree akademiese 

agtergrond, wat wissel van die vrye kunste tot stelselondersoeke, sowel as uitstekende 

kommunikasievaardighede, beskik (CPA Personnel Report, October 1995:1). Die 

National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) het 'n ondersoek 

ondemeem om te bepaal watter kandidate die CPA-eksamen slaag. Kandidate wat oor 

'n gevorderde nagraadse kwalifikasie beskik het, het baie beter in die eksamen gevaar 

as ander kandidate met 'n baccalaureus-graad. Die students wat meer as 150 uur 

werksondervinding gehad het, het ook beter gevaar as die daarsonder. Daar bestaan 

ook 'n sterk korrelasie tussen kandidate wat voorbereidende kursusse gevolg het en 

sukses in die eksamen. (CPA Personnel Report, October 1995:5.) 

Optimisms 

Price Waterhouse het 'n studie onder 60 huidige werknemers wat as rolmodelle beskou 

kan word, ondemeem om 'n profiel van die ideals professionele werknemer daar te stel. 

Die voorlopige resultate van die studie dui daarop dat optimisms 'n definitiewe 

aanduiding van sukses is. Topkandidate is entoesiasties oor die toekoms van die firma, 

oor hul toekoms by die firma en ook oor hul verdere loopbane. Dit is egter baie moeilik 

om hierdie eienskap onder voornemende kandidate te evalueer. (CPA Personnel 

Report, June 1996:2.) Suksesvolle rekenmeesters beskik oor positiewe gesindhede 

(Koltin 1997: 13). 

4.3 ENGELAND 

4.3.1 AGTERGROND 

As gevolg van die voortdurende groei in die Britse ekonomie, is die arbeidsmark vir 

rekenmeesters in die openbare praktyk in 'n bloeiende fase en daar bestaan baie 
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geleenthede vir onlangs gekwalifiseerde rekenmeesters (O'Riordan 1997:22; Grout 

1996:55; Accountancy Age, 16 October 1997:20; Williams 1997: 15; Management 

Accounting, March 1998:5; Greene 1998:2; Wheal 1998: 16). Sprake van same

smeltings tussen Coopers & Lybrand en Price Waterhouse (wat wel plaasgevind het) 

en die moontlike samesmelting van KPMG en Ernst & Young (wat nie gerealiseer het 

nie) het ook tot 'n toename in geleenthede vir voornemende kandidate gelei en firmas 

gebruik die moontlikheid van samesmeltings in hul werwingstrategiee deur, onder 

andere, te verwys na die voordele van globalisering, langtermyngroei, tegnologiese 

vaardighede en markaandeel. Die Groot Ses firmas het in 1998 ongeveer 3 000 nuwe 

gegradueerdes in diens geneem. In 1997 het die Groot Ses firmas in Engeland 55% 

van die totale leerlingrekenmeesters in hul diens gehad. (Anderson & Grindulis 

1998:24-25.) 

Daar bestaan tans ook byna geen tekort aan kandidate wat tot die rekenmeesters

professie in die Verenigde Koninkryk toetree nie. Dit is die gevolg van die toename van 

bykans 24% in die aantal gegradueerdes in die rigting vanaf 1991 tot 1994 soos deur 

die Association of Graduate Recruiters in die Verenigde Koninkryk bepaal. Daar was 

'n afname in werwing gedurende die resessie (Bunn 1996: 1 ), maar die ekonomie het 

begin herstel en die toename in die getal gegradueerdes moet in die lig van die 

ekonomiese herstel beskou word. Meer kandidate is dus beskikbaar om leerkontrakte 

aan te gaan, maar terselfdertyd word daar ook na meer gegradueerdes in die 

rekeningkundige rigtings as vantevore gesoek. Voornemende leerlingrekenmeesters, 

sowel as die ouditeursfirmas, gaan dus verhoogde eise aan die werwingsproses stel. 

(Golzen 1995a:17.) Die kompetisie tussen die Groot Ses firmas vir die beste kandidate 

is steeds besig om toe te neem en firmas konsentreer op die beste opleidings- en 

ontwikkelingsgeleenthede wat aan voornemende leerlingrekenmeesters gebied kan 

word. Die werwingsbestuurder by Arthur Anderson is van mening dat kandidate se 

keuse tussen firmas hoofsaaklik bepaal word deur die wyse waarop hulle tydens die 

werwingsproses behandel is. Poulton, senior werwingsbestuurder by KPMG, se dat die 

mense wat tydens die werwingsproses ontmoet word, 'n beslissende faktor is. (Perrin 

1997:48.) 
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Die mark ten opsigte van werwing en keuring verskil aansienlik van die in die laat 

tagtigerjare. Daar bestaan 'n vasbeslotenheid dat standaarde gehandhaaf moet word 

in die evaluering van die kwaliteit en kaliber van potensiele kandidate. Geoktrooieerde 

rekenmeesters ding ook toenemend met kandidate wat oor kwalifikasies van die 

"Chartered Institute of Management Accountants" (CIMA), "Chartered Institute of Public 

Finance Accountants" (CIPFA) en "Chartered Association for Certified Accountants" 

(ACCA) beskik, mee om posisies by ouditeursfirmas, aangesien firmas meer 

diversifiseer en gevolglik ander vaardighede verlang (O'Riordan 1997:22). Die verskil 

tussen die Groot Ses firmas raak ook groter, al is hulle dieselfde grootte, aangesien 

ouditeursfirmas hul identiteit verander om spesifiek by hul klientbasis aan te pas. Dit 

gaan dus in die toekoms ook 'n uitwerking he op die tipe rekenmeester wat deur elke 

firma aangestel gaan word. (Hawksley 1996:52.) 

Die besigheidsomgewing waarin rekenmeesters werksaam is, word ook in Engeland 

al hoe meer veeleisend en gesofistikeerd en om bloot oor goeie tegniese vaardighede 

te beskik, is net nie meer voldoende nie. Die dienskultuur het tot alle aspekte van die 

Britse besigheidsomgewing deurgedring en die vaardighede waaroor 'n rekenmeester 

moet beskik om sukses te behaal, word in heroorweging geneem. (Waxman 1995:49-

50.) Die werklading van professionele ouditeursfirmas verkeer jaarliks onder meer druk 

en daar word dus in 'n toenemende mate gesoek na kandidate wat oor interpersoonlike, 

sowel as akademiese vaardighede beskik. Die dae van blote pennelekkery gedurende 

die leerkontrak is verby. (The Accountant, March 1995:7.) In die lig van veranderende 

omstandighede maak Ernst & Young in Engeland glad nie meer van personeelvennote 

gebruik nie, maar gebruik slegs personeelbestuurspesialiste om werwing en 

personeelontwikkeling te hanteer (Perrin 1997:48). 

Voomemende leerlingrekenmeesters skenk deesdae meer oorweging aan die kwaliteit 

van die ondervinding en opleiding wat hulle gaan kry as in die verlede. 'n Verslag wat 

deur die Demos-dinkskrum ("Generation X and the new work ethic") uitgereik is, en oor 

die houding van die ouderdomsgroep 18-29 in Engeland ten opsigte van beroepe 

handel, dui aan dat die voomemende werksoeker tans nie meer verplig voel om die 
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eerste en beste redelike werksaanbod te aanvaar nie. (Golzen 1995a:17.) 

Werwing en keuring het uit die perspektief van die ouditeursfirmas ook wesenlik 

verander. In Engeland is die onderwysstelsel gewysig in die opsig dat daar nie meer 

tussen universiteite en technikons onderskei word nie. Na aanleiding daarvan het die 

werwingsbestuurder van gegradueerdes by Price Waterhouse gese dat die omvang en 

vlak van A-punte wat behaal is, 'n aanduiding is van die toelatingsvereistes van die 

betrokke universiteit en dus 'n aanduiding van die waarde wat aan 'n sekere universiteit 

se kwalifikasie geheg kan word. Dit kom dus daarop neer dat daar meer waarde aan 

die kwalifikasies van sekere instellings geheg word. (Golzen 1995a:17.) Ook in die 

veranderende omstandighede in Suid-Afrika kan dit gebeur dat daar toenemend tussen 

universiteite gedifferensieer gaan word. 

Die onderhoud word dus by die veranderende omstandighede aangepas, aangesien 

die vaardighede wat tans gesog is, nie net deur middel van 'n tradisionele onderhoud 

ge'identifiseer kan word nie. 

Die vemaamste werwings- en keuringsmetodes wat in Engeland toegepas word, 

word vervolgens bespreek. 

4.3.2 WERWINGSMETODES 

4.3.2.1 "Open day" (Kantoorbesoeke) 

Arthur Anderson nooi kandidate na die firma se kantore om 'n informele besoek af te 

le. Personeel van die firma word tydens hierdie besoeke ontmoet. Coopers & Lybrand 

nooi kandidate vir 'n funksie die aand voor die onderhoude begin en nooi kandidate vir 

middagete tydens die tweede onderhoud. 'n Formele ete word ook vir alle suksesvolle 

kandidate gehou. Price Waterhouse in Landen nooi voornemende kandidate na hul 

kantore, waar aanlegtoetse afgele word, hulle 'n kantoortoer doen en personeellede, 

veral ander leerlingrekenmeesters, ontmoet en 'n voorlopige onderhoud het. (Perrin 
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1997:49.) 

4.3.2.2 Advertensieveldtogte 

Coopers & Lybrand het na aanleiding van die oorweldigende vraag na rekenmeesters 

'n advertensieveldtog, wat 150 000 pond gekos het, geloods. Advertensies vir 

voornemende rekenmeesters is op reklameborde oor die land aangebring (Greene 

1998:2). 

4.3.2.3 Gebruik van ouditsagtewarepakkette 

Die Demos ondersoek wat hierbo aangehaal is, het uitgewys dat students verveling 

koppel aan swak konsentrasie. Die een uitsondering is om die geleentheid gebied te 

word om met rekenaars te kan werk. Students kan ure voor 'n rekenaar deurbring. 'n 

Rekenaarpakket waarmee hulle 'n probleem moet oplos, word tydens kampus- en 

kantoorbesoeke aan voornemende kandidate gedemonstreer. Dit verskaf meer 

bevrediging aan voornemende kandidate as om hulle op 'n denkbeeldige ouditspoor 

te lei. ( Golzen 1995a: 17.) 

4.3.2.4 Geldelike motivering 

In 'n artikel genaamd "UK Big Six compete for best brains" (The Accountant, March 

1995:7) word verwys na die toename in die reeks voordele wat aan gegradueerdes wat 

tot die ouditeursprofessie toetree, gebied word. Die skrywer beweer dat dit bewys dat 

die kompetisie vir die beste kandidate toeneem met die ekonomiese herstel in 

Engeland. 

Coopers & Lybrand bied byvoorbeeld aan voomemende leerlingrekenmeesters wat met 

'n leerkontrak begin, 'n rentevrye lening bo en behalwe 'n hoer beginsalaris vergeleke 

met die vorige jaar. 'n Prestasiebonus word ook aan die einde van die 

opleidingsprogram van 14 maande betaal. Arthur Anderson gee ook 'n lening aan 
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gegradueerdes en KPMG betaal 'n "settling-in allowance" bo en behalwe die 

beginsalaris. (The Accountant, March 1995:7.) Price Waterhouse bied 'n aanpasbare 

pakket aan waar kandidate kan kies tussen 'n motortoelae, aantal vakansiedae of 

kontant. KPMG laat kandidate ook toe om tyd te akkumuleer wat in 'n later stadium vir 

studie gebruik kan word (Perrin 1997:48). Daar kan uit bogenoemde voorbeelde afgelei 

word dat geldelike motivering 'n baie definitiewe rol speel in die werwingstrategie van 

sommige van die Groot Ses ouditeursfirmas in Engeland. 

4.3.2.5 Kampuskontak 

Die Groot Ses firmas werk aktief op universiteitskampusse en gegradeerdes van 

universiteite verteenwoordig 95% van die jongste inname van die "Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales" (ICAEW). Students word bewus gemaak van 

firmas deur die aanbieding van sosiale geleenthede, skenking van prestasiepryse, 

loopbaanuitstallings en vakansiewerkgeleenthede. Daar bestaan vasgestelde 

werwingseisoene soos byvoorbeeld, herfsinnames, "summer fairs" en "November entry 

points", waartydens die firmas die universiteite op 'n georganiseerde basis besoek en 

eerste onderhoude op die kampus voer. Die personeel wat firmas tydens hierdie 

besoeke gebruik, is van die uiterste belang aangesien die studente die firma evalueer 

op grond van die personeel wat hulle tydens die kampusbesoeke ontmoet. (Anderson 

& Grindulis 1998:24-25.) Kampuskontak en die borg van aktiwiteite van die 

rekeningkundige departemente het eers die laat tagtigerjare sy beslag in Engeland 

gekry, toe hoofsaaklik die grater firmas daarby betrokke was. Dit behels veral die 

volgende: 

• Leerstoele aan universiteite 

• Aanbieding van lesings 

• Navorsingsbeurse 

• Studentebeurse 

• Studentetoekennings 

• Borg van konferensies 
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• Borg van lesings 

• Voorsiening van spesialiskennis 

• Gesamentlike vergaderings en seminare. (Pike & Bradley 1989:124-125.) 

4.3.3 KEURINGSMETODES 

4.3.3.1 Tradisionele onderhoud 

Tradisionele vorme van onderhoudvoering word steeds in Engeland toegepas. 

Werwingspersoneel kla oor die feit dat kandidate goed voorbereid is op die tipe vrae 

wat hulle in onderhoude kan verwag en gevolglik kan daar nie so sterk op die 

geloofwaardigheid van antwoorde gesteun word nie. Alhoewel onderhoudvoerders 

veronderstel is om 'n objektiewe houding te handhaaf, gebeur dit steeds dat 

onderhoudvoerders reeds binne die eerste paar minute besluit of 'n voornemende 

kandidaat geskik is, al dan nie. Standaardvrae wat oor die kandidaat se ondervinding 

en bevoegdheid handel word gevra, maar daar word ook vrae gevra ten einde meer te 

wete te kom oor die kandidaat se belangstelling, motivering en bydrae tot die 

organisasie. Hipotetiese vrae wat die kandidaat se optrede in 'n praktiese situasie in 

die werksomgewing toets, word ook gereeld gevra. (Golzen 1995b:29.) Diestel van 

hipotetiese vrae is dus 'n metode waarop die verrassingselement steeds in onderhoude 

ingebou kan word. 

Die evaluasie van die kandidaat tydens die onderhoud bly in die meeste gevalle die 

bepalende faktor in die besluit om 'n kandidaat aan te stel, of nie. Eerste indrukke tel 

steeds, en aspekte soos kleredrag, liggaamshouding en kommunikasie be'invloed 

beslis die indiensnemingsbesluit (O'Riordan 1997:22). 

4.3.3.2 Psigometriese toetsing 

Psigometriese toetsing word al hoe meer in Engeland aanvaar, nadat dit reeds 'n 
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geruime tyd in Europa en in die VSA tydens die keuring van nuwe aansoekers gebruik 

is. Meer en meer maatskappye maak gebruik van psigometriese toetse om aansoekers 

wat op advertensies reageer te toets omdat hulle sodoende in staat gestel word om 

kandidate wat nie vir die posisies geskik is nie, op 'n meer objektiewe wyse te 

identifiseer. Personeelomset word sodoende verminder en menslike hulpbronne word 

optimaal benut deur die regte persoon onmiddellik in die regte posisie te plaas. 

Objektiwiteit en konsekwentheid van aanstellings word dus daarmee bereik. Die toetse 

fokus in Engeland op die visuele, verbale, numeriese, konsepsuele en instinktiewe 

eienskappe van die potensiele kandidaat. (Jones 1991:46.) Aangesien die kandidate 

wat tans deur ouditeursfirmas in Engeland gesoek word, ook oor ander eienskappe en 

vaardighede soos kommunikasievaardighede en goeie interpersoonlike vaardighede 

behoort te beskik, kan psigometriese toetsing baie waardevol wees in die behoorlike 

wetenskaplike evaluering van hierdie vaardighede. 

Pintab Associates voer 'n ses-uurlange stel psigoanalitiese toetse uit waarin daar, 

onder andere, bepaal word hoe mense dreigemente hanteer en of daar 'n verborge 

neiging bestaan om oorsensitief of prikkelbaar te wees, wat nie in 'n tradisionele vorm 

van onderhoud vasgestel kan word nie. Dit kan ook 'n gebrek aan selfvertroue aandui, 

sowel as die individu se vermoe om met ander mense in groepe saam te werk of sy 

liewer op haar eie werk, en of die persoon geneig sal wees om die organisasie vir eie 

gewin ten koste van die organisasie te gebruik. (Jones 1991:47.) 

Die toetse wat deur Pintab uitgevoer word, is meer kwalitatief van aard en daar word 

van stelle grafieke gebruik gemaak. Die toetse wat volgens die navorser baie geskik 

is in die evaluering van voornemende rekenmeesters, is die Ravens-toets en die 

Watson-Glaser toets. In die eersgenoemde toets word 'n stel matrikse gebruik wat 

progressief moeiliker word en die visuele probleemoplosvermoe van die kandidaat 

toets. Die Watson-Glaser toets meet die kandidaat se logika, probleemoplosvermoe, 

die vermoe om afleidings te maak, die vermoe om inligting te evalueer en tot 'n 

gevolgtrekking te kom. (Jones 1991 :47.) Hierdie eienskappe vorm 'n integrale deel van 

'n geoktrooieerde rekenmeester se werk en die behoorlike evaluering daarvan op 'n 
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wetenskaplike basis kan baie insiggewend wees in die voorspelling van sukses in die 

professie. 

4.3.4 SUKSESINDIKA TORS 

Daar het oor die afgelope aantal jare 'n betekenisvolle verandering ingetree met 

betrekking tot die ander vaardighede waaroor 'n rekenmeester moet beskik. Die vermoe 

om doeltreffend te kommunikeer en as deel van 'n span te kan werk, is nie volgens die 

tradisionele opvatting as noodsaaklik vir 'n persoon wat met syfers werk, beskou nie. 

Welsprekendheid en goeie bestuursvaardighede is deesdae 'n definitiewe vereiste vir 

rekenmeesters. (Waxman 1995:49-50.) Hierdie mening word ook deur Grout gehuldig 

(1995:51 ). Benewens tegniese vermoens en relevante ondervinding, behoort 'n 

voornemende rekenmeester ook oor deeglik ontwikkelde kommunikasievermoens, 

sowel as goeie rekenaarvaardighede en 'n besigheidsbewustheid te beskik. 

Die werwingbestuurder by Arthur Anderson in Londen, huldig ook die mening dat 

intellektuele vermoens alleen nie meer voldoende vir sukses in die professie is nie. 

lnterpersoonlike en kommunikasievermoens, kreatiwiteit en inisiatief is net so 

noodsaaklik. Die werwingsbestuurder by Price Waterhouse in Londen is egter van 

mening dat die kandidate van sommige van die nuwer universiteite volgens horn 'n 

agterstand het in die opsig, aangesien die nuwe universiteite op die aantal 

gegradueerdes wat hulle lewer, beoordeel word en daar nie altyd die geleentheid 

gebied word om die ander vaardighede te ontwikkel nie. Sommige studente het volgens 

horn nie die nodige blootstelling aan die sosiale aspekte van 'n akademiese opleiding 

gehad nie. Hy is egter tevrede met die kwaliteit van kandidate wat by Price Waterhouse 

aansoek doen. Hy kan dit ook bekostig om selektief te wees, aangesien daar bykans 

7000 kandidate per jaar aansoek doen. (Golzen 1995a:17.) 

Dosente van die Departement Rekeningkunde aan die University of Hull het 'n studie 

gedoen om die eienskappe wat werwingspersoneel as belangrik by leerling-
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bestuursrekenmeesters beskou, te bepaal. Hulle het, onder andere, bevind dat dryfkrag 

en motivering, die vermoe om in 'n span te kan werk, kommunikasievaardighede, 

energie en entoesiasme, interpersoonlike en numeriese vaardighede die belangrikste 

faktore tydens die aanvanklike keuringsproses is. Dit is dus belangrik vir 

werwingspersoneel om die kandidate wat op die behaling van 'n kwalifikasie sal fokus, 

te identifiseer. Tydens die eerste en tweede onderhoudfase is kommunikasie

vaardighede, energie en entoesiasme, professionele voorkoms en aanbieding, 

selfversekerdheid, dryfkrag en motivering en spanwerk en by die tweede onderhoud, 

veral interpersoonlike vaardighede, as die belangrikste eienskappe aangedui. (Simon 

et al. 1997:58-60.) 

Besigheidsvernuf 

Kandidate moet oor sowel 'n aanleg vir besigheid as tegniese vaardighede beskik. 

Kandidate wat die potensiaal het om ouditvennote te word, nuwe kliente kan werf en 

ook tot die uitbreiding van die ouditpraktyk kan bydra, is baie in aanvraag. (Hawksley 

1996:52.) 

Spesialisvaardighede 

Daar vind tans 'n uitbreiding op sekere spesialisgebiede by ouditeursfirmas plaas. Die 

stigting van afdelings soos byvoorbeeld forensiese rekeningkunde, spesiale 

ondersoeke en korporatiewe bestuurskonsultdienste neem toe (Hawksley 1996:52). 

Spesifieke spesialisvaardighede maak kandidate meer bemarkbaar (Accountancy Age, 

16 October 1997:20). Die onderhoude moet dus aangepas word om die potensiele 

kandidaat se aanleg en potensiaal vir aanwending in hierdie spesialisvaardighede 

reeds in 'n vroee stadium te identifiseer. 

Buitemuurse aktiwiteite 

Price Waterhouse in Engeland oorweeg buitemuurse aktiwiteite in die werwings- en 
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keuringsproses (Golzen 1995a:17). Die aansoekvorm en die gestruktureerde 

onderhoud maak voorsiening vir die verkryging van besonderhede oor sport-, kultuur

en ander aktiwiteite. 

Rekenaarvaardigheid 

Kandidate moet bereid wees om rekenaars te gebruik (O'Riordan 1997:22; Grout 

1996:55; Mowat 1997:26; Coyle 1997:59; Accountancy Age, 16 October 1997:20; 

Williams 1997: 15). Dit is belangrik om tydens die keuringsonderhoud die kandidaat se 

gewilligheid om meer oor rekenaars te leer, te evalueer (Classe 1996:26). 

Persoonlikheidseienskappe en kommunikasievaardighede 

Rekenmeesters met die geskikte persoonlikheidseienskappe en kommunikasie

vaardighede is die meeste in aanvraag in die huidige mededingende omgewing 

(Murdoch 1996: 18; O'Riordan 1997:22; Grout 1996:55; Management Accounting, 

March 1998:5; Wheal 1998:18). Kandidate moet ook in staat wees om voor 'n groep 

mense te kan optree (O'Riordan 1997:22; Management Accounting, March 1998:5). 

Sielkunde behoort 'n integrale deel te vorm van die opleiding van 'n rekenmeester 

(Horne 1996:16). In 'n studie (Warnock 1997:6-7) onder werwingspersoneel van die 

Groot Ses firmas en B. Com-studente aan die University College Galway is bevind dat 

werwingspersoneel kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede, 'n ondersoekende 

en verbeeldingryke brein en verbale vermoens as die belangrikste eienskappe by 

voornemende rekenmeesters beskou. Studente, veral die eerstejaars, is egter steeds 

van mening dat akademiese vaardighede en tegniese vermoens die belangrikste aspek 

is. 

Veelsydigheid 

Die rol van 'n rekenmeester is nie so beperk soos in die verlede nie en rekenmeesters 

moet in staat wees om 'n verskeidenheid uiteenlopende take te verrig (O'Riordan 
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1997:22). Die mark daarbuite is op soek na kandidate wat oor 'n veel breer agtergrond 

beskik (Perrin 1997:48). 

Kultuur van die rekenmeestersfirma 

Die feit dat 'n kandidaat nie by die kultuur van die ouditeursfirma inpas nie, is 'n meer 

algemene oorsaak van probleme in 'n persoon se loopbaan as die persoon se 

bevoegdheid om die werk te doen (Golzen 1995c:23; Anderson & Grindulis 1998:24-

25.) Aangesien daar toenemende differensiasie tussen firmas plaasvind, is dit 

belangrik om toe te sien dat kandidate wat gewerf word by die betrokke firma se kultuur 

en sy klientbasis sal inpas. Personeelvennote by ouditeursfirmas sluit dus vrae in die 

gestruktureerde onderhoude in en maak van psigometriese toetse gebruik om vas te 

stel of die betrokke kandidaat by die kultuur en klientbasis van die firma sal inpas. 

Taalvaardighede 

Geoktrooieerde rekenmeesters wat internasionaal werk, moet in staat wees om die 

betrokke taal van daardie land te verstaan en te praat. Volgens die Direkteur van 

Menslike Hulpbronne by Price Waterhouse in Engeland wend hulle 'n doelbewuste 

paging aan om kandidate te werf, wat oor taalvaardighede beskik. Die toename in 

kandidate wat 'n taal as 'n ekstra vak op universiteit neem, is verblydend en 

ouditeursfirmas onderneem om kursusse aan te bied om taalvaardighede van 

leerlingrekenmeesters te verbeter. (Golzen 1995c:23.) Vaardigheid in 'n ander taal 

verhoog 'n rekenmeester se bemarkbaarheid (Coyle 1997:59; Wheal 1998: 18; 

Accountancy Age, 16October1997:20). 

Gebalanseerde kandidate 

"We're seeking fully-rounded, highly creative candidates with liberal doses of 

initiative" (The Accountant, March 1995:7). 

Daar bestaan dus 'n definitiewe behoefte aan 'n verbetering van die tradisionele 
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onderhoudsproses, aangesien die kaliber kandidaat wat in die huidige situasie deur 

ouditeursfirmas gesoek word en die vaardighede wat geevalueer moet word, beslis 

verskil van die van 'n aantal jare gelede. 

4.4 AUSTRALIE 

4.4.1 AGTERGROND 

Die mark vir gegradueerdes in die rekenmeestersprofessie in Australis is baie sterk na 

afloop van die resessie. Gegradueerdes is oor die algemeen ambisieus en die 

volgende eienskappe kenmerk hulle benadering tot hul eerste posisie in hul 

professionele loopbane. Hulle verwag (Charter 1996:47): 

• 'n konsulterende rol eerder as 'n nakomings- of verwerkingsrol 

• om by besluitneming en projekte betrokke te wees en nie bloat in 'n 

opleidingshoedanigheid op te tree nie 

• goeie beginsalarisse 

• spoedige bevordering 

• blootstelling aan hoeprofielorganisasies 

• om direk vir 'n uitvoerende finansiele amptenaar te werk 

• om in 'n hoogs gerekenariseerde en tegnologies gevorderde omgewing 

werksaam te wees 

• hoogstaande tegniese en persoonlike ontwikkelingsopleiding. 
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Daar word van ouditeursfirmas verwag om gebonde te wees tot die opleiding en 

ontwikkeling van gegradueerdes se kennis en individuele talente deur die 

totstandkoming van mentor- en induksieprogramme. 

Daar was oor die afgelope aantal jare ingrypende veranderings aan die opleiding van 

geoktrooieerde rekenmeesters in Australia plaasgevind en dit verander steeds. Die 

inhoud van die meeste rekeningkundige rigtings het baie verbreed en tradisionele 

tegniese rekeningkundige vakke is vervang deur ekonomie, bemarking en 

organisatoriese gedrag. Die doel daarvan is om kandidate 'n breer begrip van die 

besigheidswereld te gee, ten einde hulle toe te rus vir die huidige behoeftes van die 

professie. Daar word op die oomblik soveel meer van rekenmeesters verwag - hulle 

moet doeltreffende rekenaaroperateurs wees, manse kan bestuur, goed kan 

kommunikeer en bowenal tegnies akkuraat kan werk. Die Australiese rekenmeester van 

vandag moet toegerus wees om 'n besigheidsadviseur, sowel as die verskaffer van 

finansiele dienste te wees. Die belangrikste eienskap waaroor 'n gegradueerde kan 

beskik, is dus aanpasbaarheid. (Maccallum 1997:18.) 

Die uitvoerende direkteur van die Australiese lnstituut van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters (ICA), het sy besorgdheid uitgespreek oor die tersiere instellings wat 

volgens horn baie kandidate wat uitstekende rekenmeesters kan word, uitskakel, bloat 

omdat onnodige hoe akademiese vereistes vir toetrede tot sodanige instellings, gestel 

word. Hy doen 'n beroep op die tersiere instellings om meer buigsaam in hul 

benadering te wees en hul kriteria vir toelating te hersien. Universiteite in Australia 

behoort studente aan te moedig om eers 'n meer algemene graad te verwerf, voordat 

'n meer beroepsgerigte nagraadse kwalifikasie verwerf word. Kliente wissel deesdae 

van ouditeursfirmas totdat hulle 'n firma kry wat in hul behoeftes voorsien. 

Dienslewering en die vestiging van persoonlike verhoudinge word dus al hoe 

belangriker. (Ferrers 1992:86.) Die kandidate wat vir die professie gewerf word, 

behoort dus aan hierdie vereistes te kan voldoen. 

Die ICA het 'n witskrif met voorstelle vir die radikale wysiging van die 
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rekenmeestersprofessie uitgereik. Die witskrif het onder meer 'n roete voorgestel 

waardeur kandidate wat nie oor 'n graad in 'n rekeningkundige rigting beskik nie, na die 

voltooiing van 'n intensiewe tegniese program van een jaar tot die finale "professionele" 

jaar toegelaat kan word. Die Australiese Vereniging van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters en universiteite het die lnstituut se vermoe om kandidate wat nie oor 

'n rekeningkundige graad beskik nie, in een jaar op te lei, teenoor die drie jaar wat 

universiteite neem om kandidate op te lei, bevraagteken. Die lnstituut het ter 

verdediging van die voorstelle aangevoer dat 45% van kandidate in die Verenigde 

Koninkryk nie oor die relevante graad beskik nie, terwyl twee van die Groot Ses 

ouditeursfirmas in die VSA hul inname van kandidate wat oor 'n rekeningkundige graad 

beskik verminder het, ten einde meer kandidate in diens te neem wat reeds in die 

handel en nywerheid werksaam was. Die vereniging het wel hul tevredenheid 

uitgespreek met die denkrigting wat deur die lnstituut ingeslaan word. Grade in die 

rekeningkundige rigting moet meer buigsaam word. Die akkreditasie van voorgraadse 

rekeningkundige kursusse word heroorweeg. Daar word gepoog om meer generiese 

onderwerpe, soos byvoorbeeld kommunikasievaardighede, by die rekeningkundige 

kursusse te inkorporeer. Hierdie vaardighede moet na die ouditeursfirmas se interne 

opleidingsprogramme en na die "professionele" jaar uitgebrei word. (World accounting 

report, March 1995:5.) 

Die vernaamste werwings- en keuringsmetodes wat in Australia toegepas word, word 

vervolgens bespreek. 

4.4.2 WERWINGSMETODES 

4.4.2.1 Register van Gegradueerdes 

Die Australiese lnstituut het 'n Register van Gegradueerdes opgestel om firmas in 

staat te stel om maklike toegang tot belowende studente te verkry en studente byte 

staan om werk by ouditeursfirmas te kry. Die name van alle studente wat reeds die 

tweede fase van onderhoude by ouditeursfirmas bereik het, maar nog nie 'n 
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werksaanbod ontvang het nie, word in die register opgeneem. Die register bevat slegs 

besonderhede rakende die name van sodanige studente, hul adresse en universiteite. 

Firmas kan dan die studente self kontak vir enige nadere inligting. Hierdie register bied 

dus aan firmas 'n bykomende bran van werwing, sowel as 'n praktiese en koste

effektiewe metode om topstudente te bereik. Die lnstituut hoop dat die register oak die 

kleiner firmas sal aanmoedig om meer gegradueerdes in diens te neem. (Bell 1994:77). 

Die voordeel van die register is dat kandidate ingesluit word wat reeds aan 'n mate van 

keuring onderwerp is. Die standaard van sodanige kandidate behoort dus hoer te wees 

as die van die gemiddelde aansoeker. Daar is oak 'n "Online Recruitment Service" vir 

CPAs deur die Society of CPA's in die lewe geroep wat aan firmas die geleentheid bied 

om advertensies te plaas, en aan voornemende kandidate 'n bygewerkte lys van alle 

beskikbare posisies op 'n deurlopende basis verskaf (Taylor 1998:63; Kent 1998:60). 

4.4.2.2 Kampusbesoeke 

Die besoek van universiteitskampusse deur werwingspersoneel van ouditeursfirmas 

in Australia is 'n belangrike werwingsmetode (White 1997:24). Aangesien 

ouditeursfirmas meer uitsoekerig word, word hierdie vorm van werwing baie aggressief 

gedoen en studente word oorweldig en soms afgeskrik van die professie. Die 

Australiese lnstituut het as gevolg daarvan sekere formele riglyne vir kampusbesoeke 

geformuleer. Deur die kampusbesoeke behoorlik te reguleer, plaas die lnstituut 'n 

verpligting op ouditeursfirmas om steeds die standaarde van professionaliteit en 

integriteit tydens sodanige kampusbesoeke aan die dag te le. (Ferrers 1992:86). 

4.4.2.3 Advertensies 

Ouditeursfirmas adverteer op opedae van universiteite, deur beroepsraadgewers op 

kampusse, kennisgewingborde en geklassifiseerde advertensies in plaaslike en 

nasionale koerante (White 1997:24). 
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4.4.3 KEURINGSMETODES 

4.4.3.1 Onderhoude 

Onderhoude neem baie uiteenlopende vorme aan. Tradisionele onderhoude, wat 'n 

meer informele vorm is, vind steeds plaas terwyl sommige werknemers meer van vorige 

gedrag of prestasie en 'n demonstrasie daarvan wil weet en die onderhoud dus na 

gedragbeskrywende onderhoudvoering neig (White 1997:24-25). 

4.4.3.2 Sielkundige toetsing 

Aanleg-, psigometriese en persoonlikheidsprofieltoetsing word ook in Australia 

onderneem (White 1997:25). 

4.4.3.3 Vakansiewerk 

Firmas in Australia bied aan voornemende studente die geleentheid om vakansiewerk 

te doen waar veral spanwerkvaardighede geavalueer kan word (White 1997:24). 

4.4.4 SUKSESINDIKA TORS 

"Firms are now looking for strong business development and people skills; 

technical expertise is a given" (Blondell 1997:22; Clark 1998:30). 

Die mening dat blote tegniese vaardighede op sigself nie die enigste maatstaf by die 

evaluering van 'n voornemende rekenmeester se potensiaal behoort te wees nie, word 

ook in Australia gehuldig (Maccallum 1997: 18; Clark 1998:30). 'n Goeie akademiese 

rekord is egter steeds belangrik, aangesien dit intellek, sowel as die toepassing 

daarvan en toewyding impliseer. Die klem het egter verskuif van suiwer akademiese 

prestasies na interpersoonlike vaardighede. Die uitvoerende direkteur van die 
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Australiese lnstituut is oak van mening dat akademiese uitmuntendheid nie altyd 'n 

aanduiding is dat die kandidaat oar die kwaliteite beskik om 'n goeie ouditeur te word 

nie. Doeltreffende diens vereis volgens horn meer interpersoonlike vaardighede as 

blote tegniese kennis. 'n Kandidaat se persoonlike toewyding en verbondenheid aan 

die professie dra oak by tot die waarskynlike sukses van die kandidaat in die professie. 

Daar moet oak in gedagte gehou word dat daar in die toekoms van kandidate verwag 

gaan word om oar spesialisvaardighede te beskik, en die kandidate wat in staat is om 

sodanige kennis en vaardighede aan kliante oar te dra, sal suksesvol wees. 

Toewyding, sowel as persoonlikheid- en kommunikasievaardighede is dus belangrike 

aanduidings van sukses. (Ferrers 1992:86.) 

lnterpersoonlike vaardighede 

Werkgewers is op soek na kandidate wat goeie menseverhoudinge kan handhaaf en 

hul persoonlike verantwoordelikhede kan nakom terwyl hulle in 'n spanomgewing 

werksaam is. Hierdie eienskappe word geavalueer deur, onder andere, leiersposisies 

wat op skoal beklee is - prefek, sportkaptein, debatsleiers, skoolkoerantredakteurs of 

leiding wat op sosiale vlak geneem is. (White 1997:24). Die sogenaamde "softer skills", 

naamlik die bestuur van mense, en leierseienkappe word al hoe belangriker gesien in 

die lig van die toenemend adviserende rol wat geoktrooieerde rekenmeesters in 

Australia speel (Archer 1997:54-55). Die meeste besturende en finansiale direkteure 

in Australia watjonger as 40 jaar is, is geoktrooieerde rekenmeesters, wat impliseer dat 

voornemende kandidate toenemend oar persoonlike leierskwaliteite moet beskik (Wylie 

1997:4). 

Rekenaarvaardighede 

Rekenaarvaardighede is 'n voorvereiste vir enige leerlingrekenmeester, gesien in die 

lig van die huidige tegnologiese vooruitgang. Kandidate moet oak bereid wees om 

hulself verder te ontwikkel en met nuwe vaardighede te bekwaam (Maccallum 

1997: 18). Voornemende rekenmeesters moet oar kennis van rekenaartegnologie 
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beskik (Wylie 1997:4) en rekenaargeletterd wees (Clark 1998:30). 

Analitiese vaardighede 

Analitiese vaardighede, wat tot die toevoeging van waarde vir kliente lei, bly steeds 

belangrik. Rekenmeesters moet probleemsituasies kan identifiseer, maar dit is nog 

belangriker om laterale denke in die oplossing van probleme te demonstreer 

(Maccallum 1997: 18). 

Kommunikasievaardighede 

Die vermoe met mense op alle vlakke, verbaal, geskrewe en via die elektroniese media 

soos die Internet en e-pos te kommunikeer, is voorvereistes. Rekenmeesters van die 

toekoms moet oor deeglik ontwikkelde sosiale vaardighede beskik en in staat wees om 

met mense van ander kulture te kommunikeer. Hulle moet gevolglik oor die vermoe om 

ander mense positief te be"invloed en oor oorredingsvermoe beskik. (Maccallum 

1997: 18.) Kommunikasievaardighede is 'n belangrike faktor wat werwingsbesluite 

be"invloed (Clark 1998:30). 

Aanleg vir besigheid 

'n Aanleg vir besigheid en toepaslike kwalifikasies is van die belangrikste faktore in die 

aanstelling van nuwe rekenmeesters in Australia (Clark 1998:30; Wylie 1997:4). 

Probleemoplosvaardighede 

Kandidate moet verder oor die vermoe beskik om probleme op te los, lateraal te dink 

en in staat wees om 'n professionele verhouding met kliente te ontwikkel (Bell 1994:77). 

Die evaluering van hierdie eienskappe en vermoens van die voornemende kandidaat 

is meer subjektief van aard en alternatiewe keuringsmetodes sal waarskynlik meer 

gepas wees hiervoor. 
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Die ideale gegradueerde beskik oor: 

• 'n goeie akademiese rekord 

• buitengewone kommunikasievaardighede 

• entoesiasme 

• toewyding aan professionalisme in elke opsig. (Bell 1994:77.) 

Die bogenoemde eienskappe kan in 'n groot mate deur die nagaan van die 

voornemende kandidaat se aansoekvorm en curriculum vitae en deur 'n 

gestruktureerde onderhoud geevalueer word. Die voordeel van die indiensname van 

gegradueerdes is dat hulle makliker ontwikkel kan word om by die kultuur van die firma 

aan te pas. (Bell 1994:77). 

Daar bestaan ook verskille in die benadering van werwing en keuring by groot, 

medium- en kleiner ouditeursfirmas. Die groter ouditeursfirmas verwag van kandidate 

om oor uitstekende kommunikasievaardighede te beskik, terwyl die kleiner firmas 

kandidate soek wat van dag een af in staat is om die werk te doen (Charter 1996:47; 

Maccallum 1997:18). Dit verklaar ook waarom die alleenpraktisyn wat deur Bell 

(1994:78) aangehaal word, kandidate van die minder tradisionele universiteite verkies. 

Volgens horn volg die universiteite 'n meer praktiese benadering in die aanbieding van 

hul kursusse. 

4.5 SAMEVATTING 

Daar bestaan konsensus onder ouditeursfirmas in die VSA, Engeland en Australia dat 

die tipe kandidaat wat tans in die rekenmeestersprofessie sukses behaal, baie verskil 

van die tradisionele opvatting van 'n tipiese rekenmeester. Die rol van die 
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rekenmeester en ouditeur het verander deurdat kliente 'n rekenmeester as 'n 

besigheidsvennoot en -adviseur beskou, eerder as iemand wat net oar historiese 

inligting verslag doen. 

Die vernaamste werwings- en keuringsmetodes wat in al drie lande toegepas word, is: 

• Kampusbesoeke wat op 'n baie georganiseerde basis plaasvind 

• Kantoorbesoeke waartydens onderhoude gevoer word 

• Advertensies 

• Sielkundige toetsing 

Tradisionele vorme van onderhoudvoering word vervang deur gedragbeskrywende 

onderhoude, waar daar van kandidate verwag word om uit vorige gedrag of optrede te 

demonstreer hoe 'n hipotetiese situasie gehanteer sal word. 

Nuwe ne1g1ngs sluit oak die gebruik van personeelbestuurspesialiste, 

rekenaartegnologie, satellietuitsendings en die Internet tydens die werwing en keuring 

van rekenmeesters in. Die onderskeie Institute speel veral in die VSA en Australia oak 

'n belangrike rol in die bemarking van die professie onder students. 

Werwingspersoneel is dit eens in al die lande dat kommunikasie-, sosiale en 

interpersoonlike vaardighede die belangrikste eienskappe is waaroor 'n voornemende 

rekenmeester behoort te beskik. Die volgende eienskappe word oak as belangrike 

suksesindikators beskou: 

• Die vermoe om mense te bestuur en in 'n span te funksioneer 

• Leierseienskappe en bestuursvaardighede 
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• Aanpasbaarheid en veelsydigheid 

• Kreatiwiteit, inisiatief en innoverende denke 

• Dryfkrag en prestasiemotivering 

• Entoesiasme en optimisme 

• Meertaligheid 

• lnskakeling by die kultuur van die firma 

• Dienslewering aan kliente 

• Toewyding 

Tegniese vaardighede is dus nie meer die belangrikste vereiste wat aan kandidate 

gestel word nie en interpersoonlike vaardighede word al hoe belangriker namate die 

aard van rekenmeesters se werk en hul interaksie met kliente verander. Dit noodsaak 

die implementering van alternatiewe keuringsmetodes, aangesien die tradisionele 

vorme van onderhoudvoering nie meer by die evaluering van kandidate toegepas kan 

word nle. 
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I HOOFSTUK 5 I 

DIE WERWING EN KEURING VAN SWART 

REKENMEESTERS IN SUID-AFRIKA 

5.1 INLEIDING 

"The profession is one of the most visible aspects of racism. Despite an active 

first world financial services sector, there are less than 600 black, coloured and 

Indian chartered accountants in a profession of nearly 20 000" (Nissen in Madden 

1997:23). 

"To keep ourselves relevant we must increase the number of black chartered 

accountants entering and rising in the profession" (Mockler in Pienaar 1998a:22). 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die werwing en keuring van swart rekenmeesters 

in 'n afsonderlike hoofstuk onder die loep te neem in die lig van die skynbare onvermoe 

van die professie om die getal swart rekenmeesters in Suid-Afrika noemenswaardig te 

vermeerder. Die historiese agtergrond van die werwing en keuring van swart 

rekenmeesters word eerstens in oenskou geneem en daarna word daar gefokus op 

spesifieke probleme wat ouditeursfirmas tydens die werwing en keuring van geskikte 

swart rekenmeesters ondervind. Aanbevelings word gedoen ten opsigte van 

geleenthede vir ouditeursfirmas om betrokke te raak en blootstelling in die swart 

gemeenskappe te kry. Daar word ook gepoog om te bepaal of daar 'n profiel van 'n 

suksesvolle swart rekenmeester geskep kan word en ter afsluiting word die moontlike 

toepassing van die keuringsmetodes wat in hoofstuk drie ge"identifiseer is, op swart 

rekenmeesters bespreek. 
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5.2 HISTORIESE AGTERGROND 

Die destydse ABASA president, Israel Skosana, het reeds in 1990 opgemerk dat die 

SAIGR nie noodwendig self diskriminerend opgetree het nie, maar dat dit in 'n milieu 

van apartheid gefunksioneer het waar daar teen swart mense gediskrimineer is. Die feit 

dat baie min swart kandidate matriek geslaag het en dat dit vir nog minder kandidate 

moontlik was om te studeer en hulself as geoktrooieerde rekenmeesters te bekwaam, 

was op sigself diskriminerend. (Holmes 1990/1 :324.) Die sogenaamde Bantoe

onderwysstelsel het veroorsaak dat dit baie lank sal neem voordat die 

rekenmeestersprofessie verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse gemeenskap sal 

wees (Harris 1994:7). 

Dit is noodsaaklik dat die rekenmeestersberoep die bevolkingsprofiel weerspieel en dat 

'n strategie gevind word om die getal swart rekenmeesters te verhoog. Regstellende 

aksie is een van die grootste uitdagings waarmee die professie tans gekonfronteer 

word. Die vlak van beskikbare vaardighede is geweldig laag en alhoewel daar beurse 

beskikbaar is, kan daar nie geskikte kandidate gevind word nie. Die feit dat 

matriekwiskunde op die hoer graad vir toelating tot hierdie studierigting vereis word, 

skakel baie kandidate uit. Hierdie situasie sal voortduur totdat die huidige 

onderwysstelsel verbeter. (Spira 1996: 19.) Die negatiewe gevolge van apartheid gaan 

dus nog geruime tyd 'n invloed op die wiskundeslaagsyfer van matriekkandidate he. 

Slegs 11 % van die swart matrieks in Gauteng wat in 1995 wiskunde as vak gehad het, 

het die vak geslaag (Kuhn 1996a:4). Volgens die Navorsingsinstituut vir Onderwys

beplanning van die Oranje-Vrystaat (Mittner 1996b: 10) kry wiskunde en ekonomiese 

vakke min aftrek onder swart hoerskoolleerlinge. Slegs 33% van die matriekleerlinge 

het wiskunde as vak geneem, terwyl rekeningkunde die minste aftrek gekry het, met 

slegs 12% van die leerlinge wat in die rigting studeer het. Die potensiele mark vir swart 

kandidate wat wel op die rekenmeestersprofessie as 'n loopbaan kan besluit, is dus 

baie beperk. Dit maak dit dus nog meer noodsaaklik om kandidate wat oor die nodige 

potensiaal en aanleg beskik, reeds op hoerskoolvlak te "identifiseer, te ontwikkel en te 

ondersteun. 
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As daar verder na die statistiek ten opsigte van die slaagsyfers van swart kandidate in 

die kwalifiserende eksamen in 1998 gekyk word, het swart kandidate ongeveer 2,9% 

van die suksesvolle kandidate uitgemaak. Dit is 'n verbetering in die kwalifiserende 

eksamen van 1997 toe net 1, 75% van die suksesvolle kandidate swart was. Net sowat 

28% van die swart studente wat die kwalifiserende eksamens om geoktrooieerde 

rekenmeesters te word, afle, slaag in die eksamen. Marcus (in Kuhn 1996b:2) is van 

mening dat 'n slaagsyfer van 28% net aan 'n mate van verwaarlosing van die studente, 

en aan geen ander rede nie, toegeskryf kan word. Die rede vir die swak slaagsyfer van 

swart studente in die kwalifiserende eksamen is volgens Nxasana (in Kuhn 1996b:2) 

'n gevolg van die gebrek aan behoorlike ondersteuning. Baie swart skole bied volgens 

horn nie eers rekeningkunde as vak aan nie. 

Daarenteen is dit baie verblydend is dat Reynold Ngobese in 1996 se kwalifiserende 

eksamen die eerste swart leerlingrekenmeester en oak die eerste Eden Trust

beurshouer geword het wat ender die top tien kandidate geeindig het. In 'n artikel 

(Ngobese 1997:27) waarin hy sy ondervinding en motivering met studente deel, se hy 

dat net harde werk en doelwitstelling jou bring waar jy wil wees. Die navorser is oak 

van mening dat al die inisiatiewe van die betrokke instansies eersdaags al hoe meer 

suksesvolle kandidate wat in Reynold Ngobese se voetspore gaan volg, gaan oplewer. 

Neo Hani was in 1998 ender die top tien kandidate in Deel 2 van die kwalifiserende 

eksamen. In 1998 eksamen, het 34 swart kandidate geslaag, wat ongeveer dubbeld die 

getal kandidate as in vorige jare is. Die Eden Trust het oak 19 suksesvolle kandidate 

gehad. Nag 'n voorbeeld van 'n uiters suksesvolle swart rekenmeester is Sidiswa Zilwa 

wat op 19 Augustus 1998 as die Suid-Afrikaanse Sakevrou van die Jaar aangewys is. 

Op 31-jarige ouderdom is sy die jongste wenner nag. Zilwa was (in 1990) die tweede 

swart vrou in Suid-Afrika om as 'n geoktrooieerde rekenmeester te kwalifiseer en is 

tans die nasionale besturende vennoot van Nkonki Siswe Ntsaluba wat kantore in sewe 

sentrums in die land het en 143 professionele personeellede in diens het. (Van Niekerk 

1998:6.) 

Volgens Theo Jager, wat toe pas as President van die Suid-Afrikaanse lnstituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) aangestel is, was swart bevordering sedert 
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1995 bo aan die lys van prioriteite van die SAIGR (Whitehead 1995:25). 

Die inisiatief berus volgens Jager op die volgende vyf grondslae: 

1. Die vrywillige indiensnemingskode by ouditeursfirmas 

2. Beursskemas 

3. Akademiese ondersteuningsprogramme aan universiteite 

4. Mentorskap 

5. Vlakke in die professie 

Hierdie standpunt is oak deur Wayne, Jager se opvolger, herhaal (Whitehead 

1996a:25). 

Daar is egter steeds onaanvaarbaar min gekwalifiseerde swart rekenmeesters ten 

spyte van inisiatiewe soos die van die destydse Professionele Ontwikkelingskomitee 

(PDO). Na die vorming van die veelrassige aksiegroep deur die PDO in 1986, is daar 

'n strategiese plan ontwikkel om die getal swart rekenmeesters te verhoog. 

Aanbevelings van die destydse doktorale studie wat deur Van Greuning gedoen is, is 

in ag geneem. Die volgende voorstelle (Hawksworth 1991a:138) is ingevolge 'n 

aksieplan van die bogenoemde komitee gemaak: 

• Daar moet 'n aantal swart, kleurling- en lndierskoolkinders saam met hul ouers 

en onderwysers gekies word om spesifiek ingelig te word oar wat dit behels om 

'n geoktrooieerde rekenmeester te wees. 

• Gereelde kontak by geselekteerde skole met inspekteurs, 

onderwysersverenigings en wiskunde-, rekeningkunde- en beroepsvoorligtings

onderwysers moet gemaak word. 

• Geselekteerde skole moet aangemoedig word om aan die professie se 

bestuurswedstryd deel te neem. 

• Elke swart, kleurling- en lndierleerlingrekenmeester moet na elke redelike groat 
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audit 'n evalueringsvorm ontvang wat op sterk en swak punte fokus en die 

inhoud daarvan moet met haar bespreek word. 

• Geoktrooieerde swart, kleurling- en lndierrekenmeesters moet aangemoedig 

word om te verseker dat hulle as leiers in hul gemeenskappe ge"Jdentifiseer 

word. 

• Verteenwoordigers van die OROR, Institute of Accounting Technicians (IAT), 

ABASA, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) en Chartered 

Institute of Secretaries (CIS) moet na die vergaderings van die PDQ genooi 

word om hul onderskeie sienings te deel. 

• ABASA moet aangemoedig word om: 

beurse op grand van akademiese prestasie toe te ken 

loopbaanbewustheidsprogramme vir hoerskoolleerlinge en universiteit

studente aan te bied en by hul indiensneming betrokke te raak 

studente by te staan in die oorgang van akademiese na professionele 

loopbane 

ABASA het die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad in 1994 genader om die 

uitslae van die kwalifiserende eksamen en die registrasie van leerlingrekenmeesters 

tussen die verskillende rasse te klassifiseer. Daar moes tussen swart, kleurling-, lndier

en wit kandidate onderskei word. Sodoende poog ABASA om die toetrede van swart 

rekenmeesters tot die professie te meet. Die besluit is verduidelik en gemotiveer in 'n 

ope brief wat aan alle geregistreerde rekenmeesters en ouditeure asook alle lede van 

die SAIGR gerig is. Volgens ABASA was daar om die volgende redes 'n behoefte om 

die inligting volgens ras te klassifiseer: 

• ABASA is van mening dat dit die rekenmeestersprofessie as 'n geheel se 

verantwoordelikheid is om die aantal swart, kleurling- en lndierrekenmeesters 

te verhoog omdat die huidige aantal te laag is vir enige persoon om gemaklik 

mee te voel 
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• ABASA se doelwit is om die toetrede van swart rekenmeesters tot die professie 

te bewerkstellig 

• In terme van die Herophou- en Ontwikkelingsprogram is een van die doelwitte 

die verbetering van menslike hulpbronne en sonder die oorweging van statistiek 

wat tussen die verskillende bevolkingsgroepe onderskei, kan die vordering wat 

gemaak word, nie gemeet word nie. 

Daar is ook in April 1995 'n versoek deur ABASA aan alle bestaande lede van die 

SAIGR gerig om op 'n vrywillige basis inligting ten opsigte van rasklassifikasie aan die 

SAIGR te verskaf. Dit behoort dus in die toekoms makliker wees om die toetrede van 

swart rekenmeesters tot die professie op 'n meer akkurate wyse te monitor. Die SAIGR 

se registrasievorms maak sedertdien voorsiening vir die aanduiding van rasgroep en 

die meeste lede dui hul rasgroep by die aanvanklike registrasie aan. Die meeste lede 

het ook aan die oorspronklike versoek voldoen. 

'n Groeiende groep swart meningsvormers en suksesvolle swart sakelui en akademici 

in die VSA (Rossouw 1995:7) is van mening dat regstellende aksie op sigself nie die 

enigste oplossing is nie en daar bestaan in sommige kringe weerstand en kritiek 

daarteen. Regstellende aksie is strydig met alle retoriek oor gelykheid waarvoor die 

voorstanders daarvan so lief is. Die tyd het volgens hulle aangebreek dat dit beeindig 

word. Hierdie mening word al hoe meer gehuldig deur diegene wat regstellende aksie 

as diskriminerend teenoor wit Amerikaners en vernederend vir hul swart landgenote 

beskou. Die gevoel bestaan dat regstellende aksie wel tydelik meriete gehad het om 

'n geskiedenis van diskriminasie teen swartes, ander minderhede en vroue te help 

oorkom. In die Suid-Afrikaanse situasie is die rekenmeestersprofessie na die mening 

van die navorser tans nog nie in s6 'n mate toeganklik vir swart rekenmeesters dat daar 

geen regstellende inisiatiewe nodig is nie. 

Die historiese agtergrond kan nie met net al die negatiewe aspekte en mislukkings van 

die verlede volstaan nie. Jeff van Rooyen het by die tiende jaarlikse konvensie van 

ABASA in Augustus 1995 die volgende prestasies wat in die eerste dekade van ABASA 
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se bestaan behaal is, gelys: 

• die getal swart rekenmeesters in die professie is verhoog 

• sekere lede is suksesvolle entrepreneurs 

• baie lede is senior amptenare en direkteure in besighede 

• sekere lede beklee senior paste in die kantoor van die Ouditeur-generaal 

• sekere lede is bestuurders en vennote by groat ouditeursfirmas 

• baie lede het hul eie ouditpraktyke 

• sekere lede beklee sleutelposisies in verskeie liggame binne die rekenmeesters

professie 

• sekere lede beklee sleutelposisies in die regering 

5.3 REGSTELLENDE AKSIES WAT TANS AAN DIE GANG IS 

Wiseman Nkuhlu is in 1998 as die nuwe President van die SAIGR aangestel. Hy was 

die eerste swart kandidaat wat in 1976 as 'n geoktrooieerde rekenmeester 

gekwalifiseer het, en dit is dus gepas dat hy as die eerste swart President van die 

SAIGR aangestel is. Een van sy hooftake is die ontwikkeling van gelykheid en 

transformasie in die professie. (Eaton 1998:5.) Dit is volgens Nkuhlu noodsaaklik dat 

die SAIGR 'n ware na-apartheidsorganisasie word en dat die motivering vir hierdie 

transformasie 'n sin vir geregtigheid moet wees. Hy is van plan om die bestaande 

transformasieproses te versnel en is van mening dat die herposisionering van die 

SAIGR reeds vrugte afwerp 

vir saver dit die toetrede van swartes tot die professie betref. Die getal swart 

personeellede in die Sekretariaat en in die SAIGR-komitees is ook besig om toe te 

neem. (Nkuhlu 1998:1.) Sedert Maart 1998 is 50% van die vakatures by die SAIGR 

deur swartes gevul. Daar is tans drie swart lede in die raad van die SAIGR, maar nog 

drie lede, met volle stemreg, gaan aangestel word wat swart verteenwoordiging tot 46% 

sal verhoog (Von Keyserlingk 1998:2). 

Daar was in die verlede onvoldoende samewerking en konsultasie tussen die SAIGR 
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en ABASA, maar daar is sedertdien 'n gesamentlike taakspan aangestel wat uit lede 

van die twee organisasies en van die OROR bestaan. Hierdie "Accountancy 

Transformation Committee" (ATC) fokus op die vermeerdering van die getal swart 

rekenmeesters in Suid-Afrika (Mabena 1997:7). Die lnstituut het Jabu Sibisi in 1996 as 

Direkteur Swart Bevordering aangestel as 'n daadwerklike paging om die uitbreiding 

van swart ontwikkeling te bevorder. Hy het ongelukkig na 'n relatief kart diensperiode 

bedank en 'n nuwe direkteur, Pindi Mabena, is sedertdien aangestel. Haar titel het 

verander na "Director of Equity Development" (Direkteur Gelyke Ontwikkeling) in 

ooreenstemming met die herstrukturering van die departement. Die "Equity 

Development"-strategie het drie hoofkomponente, naamlik 'n toename in die getal swart 

rekenmeesters in Suid-Afrika, die insluiting van swart SAIGR-lede by die 

besluitnemingsprosesse van die SAIGR, en die ontwikkeling en implementering van die 

"Employment Equity Plan" vir die Sekretariaat van die SAIGR (Mockler 1998:14-15). 

Die Gelyke Ontwikkelingkomitee het 'n nuusbrief (Oktober 1998: 1-8) wat oar al hul 

inisiatiewe handel aan lede van die SAIGR gestuur. Lede is ingelig oar die aktiwiteite 

van die komitee en die vordering wat met gelyke ontwikkeling gemaak is. Die SAIGR 

in Gauteng, Kwazulu-Natal, Wes-Kaap en Oos-Kaap is, ender andere, betrokke by die: 

• "THORT-program" wat navorsing doen oar die akademiese probleme wat swart 

kandidate in die KE ondervind 

• Borg van 'n akademiese ondersteuningsprogram waardeur 70 UNISA STR

studente bygestaan word 

• Borg van die "Rescue"-program vir deeltydse STR-studente in Gauteng, 

Kwazulu-Natal en die Oos-Kaap 

• Ondersteuning van die STR-programme van UNISA, RAU en Natal, wat volgens 

die komitee tans die meeste swart STR-studente het 

• Aanbieding van die SAIGR Winterskool vir derdejaar en STR-studente waaraan 
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253 studente reeds deelgehad het 

• Technikonuitreikingsprogram 

• Die bemarking van die professie by skole deur uitstallings, aanbieding van 

ekstra klasse in wiskunde en rekeningkunde en deelname aan die besigheidspel 

• Loopbaanuitstallings 

• Onderwyserverreikingsprogramme 

• Aanbieding van werkwinkels vir ouditeursfirmas en opleidingsbeamptes 

• Mentorskapprogramme vir derdejaarstudente 

• Toestaan van beurse (uitgesluit Eden Trust) 

Daar bestaan dus baie geleenthede vir firmas om by hierdie inisiatiewe betrokke te 

raak. 

Die jaarlikse mikpunte vir toetrede van swart, kleurling- en lndierrekenmeesters wat 

deur die SAIGR daargestel is, is oak in die nuusbrief gepubliseer: 

Lede en persone wat die kwalifiserende eksamen geslaag het 

Bevolkings- Aantal op 1 KEgeslaag 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

groep September rnaar nog 

1998 onder 

opleidings-

kontrak 

Swart 123 47 59 123 211 326 499 696 916 3000 

Kleurling 104 30 25 39 61 82 105 130 174 750 

lndier 607 110 105 110 120 120 120 120 120 1532 

In die kwalifiserende eksamen van 1998 het 34 swart kandidate, 18 kleurlinge en 68 

lndiers geslaag. (SAICA Equity Development Newsletter, October:3.) 
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Die SAIGR het dus die destydse mikpunt van 2 000 swart geoktrooieerde reken

meesters teen die jaar 2000, hersien na 3 000 swart Afrikane, 750 kleurlinge en 1 532 

lndiers teen die jaar 2005. Daar bestaan konsensus binne die SAIGR dat die teiken 

realisties is, alhoewel swart mense (Afrikane, kleurlinge en lndiers) tans minder as 10% 

van die korps van geoktrooieerde rekenmeesters in die land uitmaak (Mabena 

1998a: 1 ). Volgens die lnstituut is die getal swart rekenmeesters wat in 1997 

gekwalifiseer het en ander wat deur die stelsel beweeg 'n aanduiding dat doelwitte 

bereik word (Mockler 1998: 15). 

Onbevestigde statistiek gee die getal suksesvolle swart kandidate in die afgelope 

aantal jare se kwalifiserende eksamen soos volg aan: 

1991 : 12 

1992: 11 

1993: 8 

1994 : 15 (Njeke 1994: 12) 

1995 : 17 (Kuhn 1996b:2) 

1996 : 17 (Kuhn 1996b:2) 

1997: 18 

1998 : 34 (SAICA Equity Development Newsletter, October:3) 

Die SAIGR se "Equity Development"-komitee vir Gauteng het in 1997/1998 'n studie 

onder 125 swart leerlingrekenmeesters, wat by agt verskillende firmas werksaam was, 

gedoen om hul menings oor hul opleidingskontrakte te verkry. Die volgende aspekte 

is deur hierdie groep as positief aangedui: 

• Persoonlike loopbaanontwikkelingsprogramme 

• Akademiese ondersteuningsprogramme 

• Die bestaan van mentorskapprogramme 

• Toename in die inname van swart leerlingrekenmeesters 

• Vriendelike omgewing, sosiale funksies 

• Uitstekende fasiliteite 

• Blootstelling aan ouditkliente en opdragte 
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• Kommunikasiestrukture binne firmas 

• Ge"integreerde ontwikkelingsprogramme 

Die volgende terreine kan volgens hulle verbeter word: 

• Ondoeltreffende kommunikasie oor die firma se beleid wat betref regstellende 

aksie 

• Die indiensname van leerlingrekenmeesters wat nog nie hul studies voltooi het 

nie 

• Swak indiensopleiding 

• Terugvoer oor prestasie word nie behoorlik gedoen nie 

• Onduidelike kriteria vir bevordering 

• Die hantering van mentorskapprogramme 

• Kulturele verskeidenheid word nie aangemoedig nie 

• Nie genoegsame blootstelling aan uitdagende opdragte nie 

• Onproduktiewe tyd 

• Gebrek aan kontinu"iteit aangesien swart leerlingrekenmeesters baie keer uithelp 

met verskillende audits 

Die oplossing blyk te wees dat kandidate eers hul studies meet voltooi voordat daar 

met die opleidingskontrak begin word en die groep leerlingrekenmeesters is van 

mening dat ouditeursfirmas hul beurspoel by universiteite meet verhoog om studente 

in staat te stel om eers hul studies voltyds te voltooi. Die SAIGR ondersoek maniere 

om studente wat onbetaalde studieverlof meet neem, by te staan, byvoorbeeld deur 

die betaling van 'n minimum toelae gedurende sodanige verlof. (Mabena 1998b:39.) 

Nonkuleleko Gobodo, die eerste swart vrou wat in 1987 as GR gekwalifiseer het, het 

in 1998 'n besigheid wat op Christelike beginsels berus in die lewe geroep om swart 

bemagtiging te bevorder deur werkskepping en die ontwikkelling van leierseienskappe. 

Sy is van mening dat die grootste uitdaging in die professie tans is om behoorlik op 

verandering te reageer. Daar meet meer sinergie tussen die groat firmas en die 

opkomende swart besighede bestaan. (Mulenga 1998a:27.) 
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5.4 SPESIFIEKE PROBLEME WAT FIRMAS TYDENS DIE 

WERWING EN KEURING VAN SWART REKENMEESTERS 

ONDERVIND 

5.4.1 GEBREK AAN SWART ROLMODELLE 

Die gebrek aan 'n bewustheid omtrent die professie van geoktrooieerde rekenmeesters 

en loopbane verwant aan die professie binne die swart gemeenskap en selfs onder 

universiteitstudente word deur Pindi Mabena (1997:7), pasaangestelde Direkteur vir 

Gelyke Ontwikkeling van die SAIGR, ge·identifiseer as een van die sleutelfaktore wat 

beperkend op die toetrede van swart rekenmeesters tot die professie inwerk. Die 

oplossing vir hierdie probleem word gesien in die verbetering van beroepsvoorligting, 

spesifiek onder leiding van die SAIGR se Departement vir Gelyke Ontwikkeling, om 

meer ontwikkelingge6rienteerd te word. Daar sal ook van die streekstrukture verwag 

word om provinsiale beroepsvoorligtingsaktiwiteite in ooreenstemming met die 

nasionale strategie vir gelyke ontwikkeling te bring. (Mabena 1997:9.) 

Aangesien daar nog so min swart gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeesters is, 

het baie swart leerlingrekenmeesters nog nooit 'n gekwalifiseerde swart geoktrooieerde 

rekenmeester in die professie gesien of ontmoet nie. Min swart leerlingrekenmeesters 

vorder verder as die vlak van senior assistentrekenmeester - 'n vlak wat die meeste 

ongekwalifiseerde leerlingrekenmeesters teen die einde van hulle derde jaar in die 

beroep sal bereik. (Van Greuning 1986:52.) As daar in ag geneem word dat daar tans 

slegs ongeveer 170 swart geoktrooieerde rekenmeesters in Suid-Afrika is, het die 

situasie sedert 1986 nie noemenswaardig verbeter nie, alhoewel daar tans 'n baie 

grater bewustheid van die noodsaaklikheid daarvan dat daar meer swart 

leerlingrekenmeesters moet kwalifiseer, onder lede van die professie bestaan. Om 

studente se belangstelling in die professie aan te wakker is daar rolmodelle nodig -

swart geoktrooieerde rekenmeesters wat erkenning verkry het. 

Die invloed van 'n rolmodel word ook duidelik uitgewys deur Jennings (1994:15). 

Jennings haal die eerste swart vroulike geoktrooieerde rekenmeesters in Suid-Afrika 
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aan wat professor Wiseman Nkuhlu, toe Hoof van die Ontwikkelingsbank in Suider

Afrika, as hul rolmodel beskou. Hy was in 1976 die eerste swart geoktrooieerde 

rekenmeester in Suid-Afrika en was volgens hulle die persoon wat die wereld van 

rekeningkunde vir toekomstige swart rekenmeesters ontsluit het. 

Die probleem van 'n gebrek aan geskikte swart rolmodelle by Suid-Afrikaanse 

ouditeursfirmas word verder vererger deur die invloed van regstellende optrede. Swart 

geoktrooieerde rekenmeesters kan wanneer hul leerkontrak voltooi is, minstens 

R 100 000 per jaar meer as hul blanke ewekniee aangebied word. S6 verloor die 

professie baie gekwalifiseerde swart ouditeure. 

KPMG het in 1998 'n dokument saamgestel waarin die vyf groat firmas se personeel 

in populasiegroepe ontleed word. Die enigste twee firmas wat oor een swart vennoot 

elk beskik is Price Waterhouse (statistiek is voor die samesmelting tussen Price 

Waterhouse en Coopers & Lybrand saamgestel) en Deloitte & Touche. Die navorser 

is meegedeel dat die swart vennoot Deloitte & Touche sedertdien vir 'n pos by Telkom 

verlaat het. Daar is weer op 1 September 'n nuwe swart vroulike vennoot aangestel. 

(Swiegers 1998.) Daar is dus huidig bittermin swart ouditvennote met wie 

leerlingrekenmeesters kan identifiseer. Daar is heelwat instansies in die privaatsektor 

wat bereid is om swart rekenmeesters wat nog nie as geoktrooieerde rekenmeesters 

gekwalifiseer het nie, maar reeds oor 'n B. Com of B. Com Honneurs en voltooide 

leerkontrak beskik, in diens te neem as gevolg van die geweldige vraag na geskikte 

kandidate vir regstellende aksieprogramme. Dit verminder ook die aantal kandidate wat 

bereid is om by die ouditeursfirma aan te bly totdat hulle uiteindelik as geoktrooieerde 

rekenmeesters kwalifiseer. Die SAIGR het '!#! reeds 'n aantal jare gelede 'n riglyn vir 

mentorskap (Hawksworth 1991a:138) uitgereik, met die aanbeveling dat leerling

rekenmeesters wat van mening is dat die mentorprosedures wat in die dokument 

voorgestel word, hulle tot hulp sal wees, die aanbevelings wat daarin vervat is, moet 

volg. Die assosiasies wat tussen swart firmas gevorm word, dra ook by tot die 

daarstelling van rolmodelle vir potensiele swart rekenmeesters (Smith 1996: 18). 
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5.4.2 KOMMUNIKASIE 

Daar moet in gedagte gehou word dat Engels vir die meeste voornemende swart 

leerlingrekenmeesters 'n tweede, selfs derde taal is. Indian 'n persoon nie 'n taal vlot 

kan praat nie, het dit 'n negatiewe uitwerking op die persoon se selfvertroue en op die 

manier waarop hy homself projekteer. Daar bestaan op die oomblik nog geen verpligte 

universiteitskursusse in die sillabus vir die kwalifikasie as 'n geoktrooieerde 

rekenmeester wat tot kommunikasie- en taalvaardighede kan bydra nie. Die studie wat 

deur Cilliers en Roodt (1992:45) onderneem is en in hoofstuk 3 bespreek is, het ook 

bevind dat 86% van die swart respondente van mening was dat 'n kursus in 

kommunikasievaardighede by die OPKOM-sillabus ingesluit moet word. 

Doeltreffende kommunikasie is dus 'n wesenlike probleem tydens die kandidate se 

studies, by die keuringsonderhoud en ook terwyl die kandidaat onder leerkontrak staan 

wanneer daar voortdurende interaksie met ouditkliente en medekollegas plaasvind. 

Indian 'n voornemende kandidaat dus tydens die aanvanklike onderhoud in Engels 

gemaklik is, tel dit sterk in sy guns. Die noodsaaklike tegniese vaardighede kan in 'n 

groat mate aangeleer word, maar indien daar van die begin af wesenlike 

kommunikasieprobleme bestaan, kan dit baie moeilik reggestel word. Memani 

(1994:25) spreek die kommunikasiekwessie direk aan deur te se dat persona wat van 

'n ander omgewing kom - hetsy taal of kultuur - bystand nodig het. 

5.4.3 FINANSIELE ASPEKTE 

Die koste verbonde aan universiteitstudies is 'n verdere hindernis vir swart kandidate 

wat as geoktrooieerde rekenmeesters wil kwalifiseer en die ATC oorweeg verskillende 

bronne van befondsing van beide plaaslike en oorsese regerings en agentskappe vir 

hierdie doel. Regeringsbronne wat op die oomblik slegs beskikbaar is vir persona uit 

'n agtergeblewe milieu moet in terme van die Growth, Employment and Redistribution 

Strategy (GEAR) uitgebrei word na ontwikkelende rekenmeesters. (Mabena 1997:9.) 

Baie swart leerlingrekenmeesters het ongeletterde of halfgeletterde ouers en dit is veral 

hulle wat 'n behoefte aan finansiele bystand het, veral omdat die meeste kandidate in 
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daardie posisie tot die familiebegroting moet bydra. Die meeste swart 

leerlingrekenmeesters kom onder aansienlike finansiele druk van hul families na 

voltooiing van hul studies. Die families het in baie gevalle groot opofferinge tydens die 

voorgraadse studies gemaak en kan dit nie verder bekostig om nagraadse studies te 

finansier nie. Daar is ook die verwagting van 'n moontlike opbrengs op jarelange 

belegging tydens die aanvanklike studies wanneer die leerlingrekenmeesters in die 

posisie is om 'n goeie inkomste te verdien. (Memani 1994:25.) 

Die finansiele realiteite waarmee leerlingrekenmeesters te kampe het is ook in reaksie 

op die artikel van Memani soos volg deur Aitken (1995:21), toe Uitvoerende Direkteur 

van die Eden Trust, uiteengesit: 

• Die aantal inkomsteverdieners verminder 

• Laer inkomste in sommige gevalle 

• Bystand vir broers/ susters in die gesin 

• Bystand vir werklose ouers en grootouers 

• Geskikte verblyf naby aan die werkplek 

Daar bestaan dus 'n definitiewe behoefte aan finansiele bystand, selfs al geskied dit 

net ten opsigte van studiegeld. 

5.4.4 HANDHAWING VAN STANDAARDE 

Daar bestaan in sekere kringe 'n gevoel dat standaarde verlaag sal moet word om die 

toetrede van meer swart geoktrooieerde rekenmeesters tot die professie te 

bewerkstellig. Marcus, ANC LP en Voorsitter van die Parlement se Staande Komitee 

vir Finansies, het op 'n vergadering van die Witwatersrandse Handel- en 

Nywerheidsubkomitee van die lnstituut gese dat niemand 'n kitsformule verwag wat 

meer swart geoktrooieerde rekenmeesters binne 'n jaar of twee gaan oplewer nie. Wat 

wel verwag word is dat daar die basis vir verandering moet wees. Daar moet 'n aktiewe 

werwingsprogram ge·implimenteer word, opleiding moet beskikbaar wees en die 

minimum opleidingsperiode van vyf jaar wat tradisioneel van aspirant-
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leerlingrekenmeesters vereis is, moet steeds deel van die vereiste standaard vorm. 'n 

Verandering van standaarde moenie oorweeg word as 'n oplossing vir die huidige 

wanbalans tussen die getal swart en wit rekenmeesters in Suid-Afrika nie want, soos 

vir alle problematiese kwessies in die nuwe Suid-Afrika, bestaan daar nie 'n 

kitsoplossing nie. {Roberts 1995:22.) 

Die navorser is van mening dat as die toenemende toetrede van Suid-Afrika tot die 

internasionale ekonomie in gedagte gehou word, dit selfs belangriker is dat hoe 

standaarde in die opleiding en toelating van geoktrooieerde rekenmeesters gehandhaaf 

word. 

5.4.5 GEBREKKIGE SKOOLOPVOEDING 

Die generasie potensiele swart leerlingrekenmeesters wat op die oomblik aan Suid

Afrikaanse universiteite studeer, of met hul leerkontrakte besig is, was die produkte van 

'n minderwaardige skoolopvoeding. Die per capita-uitgawe vir swart, kleurling- en 

lndieropvoeding was tradisioneel minder as die vir blanke kinders. Daar is veral in 

swart skole min aandag aan kognitiewe {bewussyns)vaardighede gegee. Die 

wegblyaksies wat in daardie stadium aan die orde van die dag was, het oak 'n invloed 

gehad op kandidate wat tans studeer of met hulle leerkontrakte besig is. {Hawksworth 

1991 b:250.) 

5.4.6 ONVOLDOENDE BEROEPSVOORLIGTING 

Beroepsvoorligting in swart skole was in die verlede totaal onvoldoende. Die meeste 

swart leerlingrekenmeesters is in daardie stadium aan die professie bekendgestel deur 

universiteitsdosente of vriende. Aangesien daar so min gekwalifiseerde swart 

geoktrooieerde rekenmeesters was, het die professie oar geen sigbaarheid en 

gevolglik min status beskik. {Hawksworth 1991 b:250.) Dit het steeds 'n inpak op die 

huidige getal swart studente en leerlingrekenmeesters. 
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5.4.7 TOELATING TOT UNIVERSITEITE 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het in die verlede die toelating van swart 

kandidate tot universiteitstudie belemmer. Prof Gerwel, voormalige rektor van die 

Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), se (Beukman 1994: 11) dat die UWK baie 

geleer het deur sy blootstelling aan die gevolge van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel: 

• Studente met gemiddeldes van D en E moet aan universiteite ingeskryf word, 

anders gaan die meeste swart kandidate van universiteitstudie uitgesluit word 

• Matrieksimbole is in die meeste gevalle 'n baie beperkte aanduiding van welslae 

op universiteit, veral as die kandidate uit een van die onderwysstelsels kom wat 

vir swart studente ontwerp is 

• Die blote toelating van sulke studente het op sigself geen nut nie, tensy 

omstandighede geskep word wat dit vir hulle moontlik maak om te slaag. 

Onderrigprogramme moet dus op 'n voortdurende en deeglike basis hersien 

word. 

Professor Gerwel se aanbevelings en bevindinge is in 'n mate strydig met die 

bevindinge van Cilliers en Roodt waarna in hoofstuk 3 verwys is, omdat 

matriekresultate van tradisioneel swart kandidate nie dieselfde voorspellingswaarde vir 

sukses as vir blanke kandidate in die behaling van die GR-kwalifikasie het nie. 

Ouditeursfirmas kan dus nie die matriekuitslae van swart kandidate as 'n aanduiding 

van sukses tydens die werwing van potensiele leerlingrekenmeesters gebruik nie. 

Gevolglik bemoeilik dit die daarstelling van 'n profiel van 'n suksesvolle potensiele 

swart rekenmeester. 

5.4.8 SWART UNIVERSITEITE 

Die meeste swart kandidate studeer aan die histories swart universiteite en die 
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universiteite het in baie gevalle 'n gebrek aan die basiese hulpbronne om hul 

gegradueerdes in staat te stel om op gelyke voet met gegradueerdes van tradisioneel 

wit universiteite mee te ding. Daar moet 'n doelbewuste paging aangewend word om 

histories swart universiteite te ontwikkel om rekeningkundige studente van 'n hoe 

gehalte te lewer. Die ATC sal universiteite identifiseer waarmee vennootskappe gevorm 

kan word om te verseker dat die doelwitte van die ATC bereik word. 'n Kombinasie van 

tradisioneel swart en wit universiteite sal nodig wees om hierdie doelwitte te bereik. 

(Mabena 1997:9.) 

Die meeste swart universiteite is in die verlede nie toegelaat om 'n Sertifikaat in die 

Teorie van Rekeningkunde (STR) aan te bied nie, gevolglik was dit 'n groat struikelblok 

vir die behaling van die STR vir baie betrokkenes. Die gebrek aan infrastruktuur en 

personeel wat nie behoorlik gekwalifiseer is nie, lei tot die laer slaagsyfer van 

kandidate van tradisioneel swart universiteite in vergelyking met kandidate van die 

hoofstroom-universiteite in die kwalifiserende eksamen. (Njeke 1994:12.) 'n 

Onafhanklike ondersoek (Kuhn 1996a:4) wat deur die Community Agency for Social 

Equity (Case) vir ABASA uitgevoer is, het getoon dat voornemende swart 

rekenmeesters baie sukkel om toegang te verkry tot instansies waardeur hulle hul as 

geoktrooieerde rekenmeesters kon bekwaam. 

Studiefasiliteite aan baie swart universiteite was ook onvoldoende en studente het 

probleme ondervind om die akademiese konsepte wat op universiteit geleer is, prakties 

in die werksituasie toe te pas (Hawksworth 1991a:137). Die navorser het ook verslae 

oor besoeke deur mnr Van Vuuren, Uitvoerende direkteur van die OROR en mev 

Mulder, Direkteur: Opvoeding en Opleiding, in 1994 aan die universiteite van Zululand, 

Venda, Vista, Noorda, Fort Hare en Bophuthatswana vanaf die OROR gekry. Probleme 

wat deur hierdie universiteite en hul studente ondervind word, wissel van: 

• finansiele probleme - salarisse van dosente is laag en die nodige 

rekenaartoerusting en ander hulpmiddels kan nie bekostig word nie 

• die feit dat hulle nie vir die STR geakkrediteer is nie 
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• studente wat probleme ondervind om werk of beurse te kry 

• taalgebruik - studente sukkel om in Engels te studeer 

• studente se rekenkundige vermoe is baie swak 

• sommige universiteite se beeld na buite is negatief 

• studenteopstande ontwrig die funksionering van werksaamhede 

5.4.9 PROBLEME MET DIE AANPASSING BY DIE KULTUUR VAN 

FIRMAS 

Die onafhanklike ondersoek (Kuhn 1996a:4) wat deur die Community Agency for Social 

Equity (Case) vir ABASA uitgevoer is, het getoon dat daar meer vooroordele by 

ouditeursfirmas as by skole en universiteite voorkom. Daar word van swart 

leerlingrekenmeesters verwag om by die kultuur van die firma aan te pas of 'n ander 

heenkome te soek. Swart leerlingrekenmeesters kry oak nie altyd sulke uitdagende 

werk soos hul blanke ewekniee nie. 

5.4.10 WEERSTAND VAN OUDITKLIENTE 

Daar bestaan in sommige gevalle weerstand by ouditkliente teen swart leerling

rekenmeesters op hul audits (Memani 1994:25). Dit is oak in die studie (Kuhn 1996a:4) 

wat deur Case onderneem is, bevind. Hawksworth (1991a:137) het oak bevind dat 

swart leerlingrekenmeesters probleme ondervind om die klerklike personeel in klient

ondernemings te hanteer. Die navorser is egter van mening dat, alhoewel die 

weerstand van ouditkliente wel in die verlede probleme met die beplanning van swart 

leerlingrekenmeesters op audits veroorsaak het, dit tans in die nuwe Suid-Afrika minder 

van 'n probleem is en wel om die volgende redes: 

Die getal swart besighede het geweldig toegeneem met 'n gevolglike groei in die 
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klientebasis van firmas (Chapman 1996: 16). Met die opwaartse mobiliteit en 

vooruitgang van swart mense in die besigheidswereld, sal die toenemende getal swart 

persona wat in die nuwe Suid-Afrika bestuursposisies beklee, eerder aandring op swart 

leerlingrekenmeesters op hul audits, en in sommige gevalle oak op die aanstelling van 

swart ouditeursfirmas om hul audits te behartig. 

Staatsdepartemente ken oak meer ouditopdragte, wat voorheen deur die groat firmas 

onderneem is, aan swart firmas toe (Chapman 1996: 16). Die polemiek random die 

onlangse aanstelling van die APF-ouditeursfirma wat 'n 50% aandeel in die Transnet

ouditrekening saam met Ernst & Young gekry het, illustreer die nuwe 

omvormingstrategie. Die voorsitter van Transnet se direksie, prof. Louise Tager, het 

spesifiek gese dat APF die enigste beskikbare swart ouditeursfirma is wat volgens die 

ondememing se nuwe beleid aangestel kon word (Mittner 1996a: 13). Die teendeel sou 

dus eerder in die huidige situasie waar wees. 

In 'n onderhoud met swart vroulike geoktrooieerde rekenmeesters (Jennings 1994:15) 

se Nonkululeko Gobodo en die ses ander vroulike swart geoktrooieerde rekenmeesters 

wat aangehaal word, dat hulle aanvanklik weerstand by ouditkliente ondervind het, 

maar gevind het dat dit spoedig verdwyn. Die vroulike geoktrooieerde rekenmeesters 

se dat dit 'n kwessie van gesindheid was - hul eie gesindheid. Hulle is daarvan bewus 

dat hulle toegerus is om kliente te adviseer op terreine waar advies nodig is en deur 

juis dft goed te doen, word daar van vooroordele ontslae geraak. 

5.4.11 KOMPETISIE VAN DIE PRIV AA TSEKTOR 

'n Bykomende probleem met regstellende aksie le in die feit dat die oomblik wat 'n 

voornemende swart geoktrooieerde rekenmeester enige insig of vermoe toon, hy deur 

die privaatsektor opgeraap word. Dit is ook die rede waarom swart kandidate 'n premie 

in vergelyking met hul blanke ewekniee vereis. Dit verduidelik ook waarom Deloitte & 

Touche in Suid-Afrika in daardie stadium slegs 1 swart vennoot uit 'n totaal van 

ongeveer 190 vennote gehad het. (Spira 1996:19.) Maatskappye in die privaatsektor 

wat dit kan bekostig om hierdie astronomiese salarisse te betaal, lok pas 



154 

gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeesters van die ouditeursfirmas af weg. Baie 

ouditeursfirmas kla dat pas gekwaliseerde geoktrooieerde rekenmeesters deur 

organisasies in die handel en nywerheid afgerokkel word nadat die ouditeursfirmas 

baie groat bedrae in hul opleiding ge·investeer het. (Whitehead 1993:7.) 

5.4.12 REKENAARGELETTERDHEID 

Baie jong swart matrikulante is nie rekenaargeletterd nie. Dit werk beperkend in op die 

moontlikhede om tydelike aanstellings te kry om sodoende meer blootstelling te kry en 

ondervinding op te doen (Campbell 1996:21 ). 

5.5 AANBEVELINGS WAT BETREF GELEENTHEDE VIR FIRMAS 

OM BETROKKE TE RAAK 

Daar bestaan verskeie terreine waarop ouditeursfirmas blootstelling in die swart 

gemeenskap kan kry om sodoende die professie meer toeganklik vir potensiele swart 

kandidate te maak. 

5.5.1 GEMEENSKAPSBETROKKENHEID EN BEROEPSVOORLIGTING 

Die veranderde omgewing in Suid-Afrika skep die geleentheid vir grater betrokkenheid 

en 'n nuwe gemeenskapsgerigtheid onder geoktrooieerde rekenmeesters. Baie van die 

plaaslike oorgangsrade het byvoorbeeld dringend hulp nodig met die huidige 

skulddebakel waarin hulle hulself bevind. Dit is ook nodig om die kundigheid en 

ondervinding van geoktrooieerde rekenmeesters na die swart gemeenskappe te bring, 

aangesien baie mense dit nog nie as 'n beroepsmoontlikheid sien nie. Dit impliseer dat 

daar aktief na swart gemeenskappe gegaan moet word om die rol van geoktrooieerde 

rekenmeesters en die voordele van die beroep aan aspirant-rekenmeesters te 

verduidelik en inligting oor opleidingsprogramme aan hulle te gee. (Roberts 1995:22.) 

ABASA is ook deeglik bewus van die behoefte om 'n bewustheid van die kwalifikasie 
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van geoktrooieerde rekenmeester by die swart gemeenskap te bevorder. Volgens 'n 

voormalige President, Israel Skosana, word daar hard gewerk aan beroepsvoorligting. 

Daar bestaan ook 'n behoefte aan ondersteuning op universiteitsvlak, soos 

byvoorbeeld die Ondersteuningsprogram by WITS, en mense wat as mentors vir 

studente kan optree. (Whitehead 1996b:28.) 

5.5.2 UITBREIDING VAN FINANSIELE BYSTAND 

Die Eden Trust, die vernaamste ouditeursfirmas en groot korporasies bied huidiglik 

beurse aan. Daar bestaan sterk mededinging tussen die ouditeursfirmas en groot 

korporasies om die beste swart kandidate te werf en aan hulle te verbind. Hierdie 

kompetisie is nie in alle opsigte tot die voordeel van die individuele kandidate se 

loopbane en leergeleenthede nie en daar sal weer ten opsigte van sekere aspekte 

besin moet word. (Whitehead 1995:25.) Die inwerkingstelling van die nuwe stelsel waar 

sekere goedgekeurde maatskappye in die handel geregistreer word as goedgekeurde 

opleidingsinstansies kan hierdie probleem in 'n groot mate ondervang deurdat 

kandidate die opsie gebied word om die handel direk te betree in plaas van om hulle 

leerkontrak by 'n ouditeursfirma aan te gaan. Die Eden Trust ondersteun 150 studente, 

waarvan 42 die kwalifiserende eksamen in 1998 geskryf het. Die Eden Trust het tot 

datum reeds 84 studente bygestaan om as geoktrooieerde rekenmeesters te 

kwalifiseer. (Accountancy SA, June 1998:37.) 

Die aantal beurse wat aan swart voornemende geoktrooieerde rekenmeesters gegee 

word, kan verhoog word en die moontlikheid van lenings kan ook ondersoek en 

oorweeg word. 'n Leningsfonds kan moontlik gestig word om hulp te verleen aan 

verdienstelike swart kandidate. Die regering en ouditkliente kan versoek word om tot 

sodanige leningsfondse by te dra. 

Die navorser het egter verneem dat baie van die swart kandidate die huidige situasie 

misbruik en tegelykertyd beurse van meer as een ouditeursfirma aanvaar. Die 

ouditeursfirmas word dan teen mekaar afgespeel en die hoogste voordeel word vir die 

voornemende leerlingrekenmeester beding. 'n Oplossing vir die probleem kan wees 
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om 'n eenvormige bedrag vir sodanige beurse vas te stel, 6f deur die SAIGR 6f deur 

onderlinge ooreenkomste tussen die onderskeie ouditeursfirmas. Een van die 

aanbevelings in die destydse doktorale studie van Van Greuning (1986:95) was juis dat 

beurse op 'n meer gestruktureerde basis toegeken behoort te word. 

5.5.3 ADVERTENSIES IN TRADISIONEEL SWART PUBLIKASIES 

Die voorbeeld van Ernst & Young wat in 1993 'n intensiewe advertensieveldtog geloods 

het in publikasies met 'n oorwegend swart leserskring (Sowetan en Enterprise) 

illustreer 'n doelgerigtheid in die aktiewe werwing van swart rekenmeesters (Mona 

1994:34). Die feit dat die skrywer spesifiek die voorbeeld van 'n ouditeursfirma aanhaal 

wat aktief swart aspirant-rekenmeesters uitnooi om vir beurse aansoek te doen, 

illustreer die behoefte aan daadwerklike en sigbare optrede deur ouditeursfirmas en 

nie blote lippediens ter bevordering van swart rekenmeesters in die professie nie. 

5.5.4 MENTORS KAP 

Alhoewel daar baie arguments vir en teen mentorskap bestaan, kan die feit dat die 

meeste swart leerlingrekenmeesters wat die professie betree uit 'n ander taal- en 

kulturele agtergrond kom, nie wegredeneer word nie. 'n Werklik toegewyde mentor kan 

die pad definitief vergemaklik deur raad en bystand te verleen. Ngobese (1997:27), wat 

in 1996 onder die top tien kandidate in die kwalifiserende eksamen geeindig het, wys 

oak op die belangrikheid van 'n mentor vir ondersteuning. Die installing van 

mentorskapprogramme was oak een van die aanbevelings van die Case-studie 

(Rawana 1996:4 ). 

Sommige swartes beskou 'n mentorskap-benadering as paternalisties, maar 'n gewese 

ABASA president, Juneas Lekgatha, het horn sterk daarvoor uitgespreek (Whitehead 

1993:7) en gese dat die weerstand van swart lede baie afhang van die wyse waarop 

die konsep aan hulle oorgedra word. Selfvertroue moet gevestig word en 'n persoon 

moet die gevoel kry dat hy in 'n organisasie tuishoort. Problems behoort in forums 

eerder as op 'n individuele basis bespreek te word. 
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5.5.5 HOERSKOLE WAT OORWEGEND SWART LEERLINGE HET 

Hoerskole met oorwegend swart leerlinge, kan deur personeel van ouditeursfirmas 

besoek word en die professie kan op 'n meer praktiese wyse aan die skoliere bekend 

gestel word. Steele (in Whitehead 1996c: 19) is oak van mening dat die bemarking van 

die professie op skoolvlak behoort te begin. Daar moet aan skoolhoofde gevra word om 

begaafde leerlinge so vroeg as in graad 8 al uit te wys, sodat 'n loopbaanpad vir hulle 

uitgespel kan word. Privaatskole met swart leerlinge kan oak besoek word as deel van 

die program om blootstelling aan die professie te bewerkstellig (Van Greuning 

1986:88). 

5.5.6 VAKANSIEWERKGELEENTHEDE 

Meer vakansiewerkgeleenthede kan vir swart studente beskikbaar gestel word ten 

einde blootstelling aan die praktyk te bewerkstellig. Ouditeursfirmas moet egter 

behoorlik ontwikkelde vakansiewerkprogramme he wat sal verseker dat studente 

effektief benut, vordering gemonitor en deeglike terugvoer oar prestasie verskaf kan 

word. 

5.5.7 ALLIANSIES MET SWART OUDITEURSFIRMAS 

Gesamentlike ondememings en samewerkingsooreenkomste met swart ouditpraktyke 

moet aangegaan word. Sodoende kan plaaslike en intemasionale vaardighede met 

swart ouditeursfirmas en rekenmeesterspraktyke gedeel word. 86 het die destydse 

Coopers & Lybrandt in 1995 'n gesamentlike ondememing met drie ouditfirmas in 

Pretoria wat onderskeidelik deur swart en lndiervennote besit word, aangegaan. 'n 

Bykomende voordeel in die geval was, dat 12 addisionele ouditklerke in diens geneem 

is. (De Wet 1995:7.) 

5.5.8 VLAKKE IN DIE PROFESSIE 

Die professie van die geoktrooieerde rekenmeesters is tans in 'n fase van 



158 

herposisionering. Die SAIGR se nuwe struktuur bestaan uit drie addisionele 

sogenaamde kolleges benewens die bestaande kollege van geoktrooieerde 

rekenmeesters. Hierdie kolleges is die kollege van algemene rekenmeesters, die 

kollege van rekeningkundige amptenare, en die kollege van students (Stofberg 

1997b:21 ). 

Die voorgestelde viervlakstruktuur skep in terme van die FAESA-voorstelle 

geleenthede vir toegang tot die professie vir diegene wat voorheen toegang geweier 

is. Dit maak die professie toeganklik vir almal wat oar die vermoe beskik en begerig is 

om sukses te behaal in rekeningkundige opleidingsprogramme, selfs al word die 

kandidaat se bevoegdheid prakties in die werksituasie eerder as in die finale 

skoolverlaterseksamen weerspieel. Die hoofkenmerke van die nuwe struktuur is 

toegang, mobiliteit en die feit dat dit die professie in staat stel om die rekeningkundige 

behoeftes van die totale Suid-Afrikaanse ekonomie - beide die formele en die 

informele sektore - aan te spreek. (Njeke 1994: 12-13.) 

Die herposisionering het egter beperkinge wat die ouditeursprofessie as sulks betref, 

aangesien handel en nywerheid se hooffokus in die mediumtermyn die rewering van 

"accounting technicians" (geregistreerde rekeningkundige amptenare) en "general 

accountants" (algemene rekenmeesters) is en die opreiding van geoktrooieerde 

rekenmeesters in die handel en nywerheid nie onmiddellik 'n hoe prioriteit sal geniet 

nie. Daar is egter aanbeveer dat die vrywillige kwotas wat op die oomblik in openbare 

praktyk toegepas word, oak in die hander en nywerheid toegepas moet word. Die kwota 

van 35% wat deur die voormalige Swart Bevorderingskomitee van die SAIGR 

daargestel is, word tans deur die ATC heroorweeg. (Mabena 1997:9, 11.) 

Die SArGR se herposisioneringsinisiatiewe is ge·imprementeer om meer toegangspunte 

tot die lnstituut te verseker en oak om opwaartse mobiliteit daar te stel. Alie persona 

binne die stelsel ontvang erkenning vir vaardighede wat reeds bereik is. Die komitee 

wat met gelyke ontwikkering hander, fokus op verskillende aspekte van die 

herposisioneringsproses om te verseker dat swart kandidate as geoktrooieerde 

rekenmeesters kwalifiseer. Die herposisionering het oak positiewe gevolge deurdat 
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diegene wat vroeer vir die SAIGR verlore was, omdat hulle nie daarin kon slaag om die 

kwalifiserende eksamen te slaag nie, nou ondersteuning en bystand ontvang om as 

'n geoktrooieerde rekenmeester te kwalifiseer en 'n professionele tuiste te vind indien 

hulle nie daarin slaag om te kwalifiseer nie. Daar is ook 'n departement vir die 

ontwikkeling van studente in die lewe geroep. Die departement doen onder leiding van 

die Komitee vir Gelyke Ontwikkeling stappe om te verseker dat studente wat by die 

SAIGR geregistreer is, bystand- en ondersteuningskursusse kan loop om hulle 'n beter 

kans te bied om as geoktrooieerde rekenmeesters te kwalifiseer. (Mabena 1997: 11.) 

Die einddoel van hierdie prosesse en programme is die versekering dat ons professie 

in die behoeftes van die gemeenskap moet voorsien en dat die profiel van die professie 

in die toekoms die land se demografie sal weerspieel. Dit skep 'n struktuur wat 'n 

loopbaanleer aan aspirant-rekenmeesters bied. Die herposisioneringsproses laat 

voorheen benadeelde persone toe om die leer te klim tot waar hul vermoe dit toelaat. 

Die strukture en prosesse is in plek en kragte moet nou gewy word aan swart 

bevordering om te verseker dat genoeg swart rekenmeesters by die programme 

ingesluit word. (Terry 1997:3.) 

Die het beide positiewe en negatiewe implikasie vir ouditeursfirmas. Die "mark" vir 

potensiele leerlingrekenmeesters word vergroot deurdat geregistreerde rekening

kundige amptenare en algemene rekenmeesters wat begerig is om uiteindelik as 

geoktrooieerde rekenmeesters te kwalifiseer, in die nuwe bedeling deur ouditeursfirmas 

gewerf kan word vir leerkontrakte. Aan die ander kant moet ouditeursfirmas nou met 

handel en nywerheid meeding om potensiele leerlingrekenmeesters. In baie gevalle is 

ondememings in die handel en nywerheid in staat om potensiele leerlingrekenmeesters 

aantreklike salarisse en byvoordele aan te bied. 'n Belangrike aspek waarin die 

navorser reken dat ouditeursfirmas as sodanig 'n mededingende voordeel het, is die 

poel van aktuele en eerstehandse praktiese en tegniese kennis en opleiding en die 

indiensopleidingsgeleenthede waarin ouditeursfirmas 'n voorsprong bo handel en 

nywerheid het. Ouditeursfirmas moet. dus daarop kapitaliseer en dit in hul 

werwingstrategie gebruik. 
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5.5.9 UITREIKPROGRAMME DEUR DIE KLEINPRAKTYKEKOMITEE 

Kleiner firmas kan betrokke raak by die technikonuitreikingsprogram wat deur die 

Johannesburgse Kleinpraktykekomitee van die SAIGR in die lewe geroep is. Die rol van 

die firmas is om aan geselekteerde swart technikonstudente bystand te verleen in die 

vorm van mentorskap en praktiese werkprogramme terwyl die studente met studies 

besig is en ook terwyl hulle onder 'n opleidingskontrak staan. Studente wat aangewys 

is om aan die program deel te neem, studeer tans aan die Witwatersrandse Technikon 

vir die Kostebestuursrekenmeestersdiploma. Hulle sal praktiese werkondervinding in die 

vorm van vakansiewerk by klein ouditeursfirmas opdoen. Sodoende word die poel 

waaruit potensiele swart geoktrooieerde rekenmeesters kan ontwikkel, vergroot. 

(Stofberg 1997a:25-26.) 

5.5.10 KLEINER OUDITEURSFIRMAS 

Die grater firmas kan nie al die beskikbare swart leerlingrekenmeesters in diens neem 

nie en die kleiner firmas kan ook aan leerlingrekenmeesters 'n wye veld van 

ondervinding bied. Kleiner firmas moet meer swart leerlingrekenmeesters vir 

opleidingskontrakte in diens neem. Die kleiner firmas kan noodwendig nie groot 

finansiele skenkings aan die Eden Trust maak nie, maar kan wel betrokke raak deurdat 

een of twee leerlingrekenmeesters deur elk van die firmas in diens geneem word. 

Die Suidkus-streeksvereniging in Natal het byvoorbeeld besluit dat die 12 firmas wat in 

hul streak val elk die verantwoordelikheid vir een beurshouer se finansiering en 

opleiding sal neem. (Whitehead 1993:7.) 

5.5.11 DELOITTE & TOUCHE SCHOOL OF ACCOUNTING 

Deloitte & Touche het 'n skool vir rekenmeestersopleiding in die lewe geroep, wat in 

Johannesburg, Durban en Kaapstad funksioneer. Akademiese ondersteuning word aan 

kandidate uit 'n agtergeblewe agtergrond verleen om 'n graad of STR te behaal, en 

sekere lewens- en rekenaarvaardighede aan te leer. Alhoewel die besigheids

gemeenskap sowel as ABASA baie positief oor hierdie inisiatief was, is min steun van 
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ander firmas ontvang. (Enterprise 1996: 18). Ander ouditeursfirmas kan by hierdie projek 

betrokke raak of self soortgelyke programme in die lewe roep. 

5.5.12 KENTRON KOLLEGE 

Kentron Kollege is 'n afdeling van Denel waar leerlinge uit voorheen benadeelde 

gemeenskappe 'n kans gegee word om, onder andere, as ouditeure te kwalifiseer. 

Aansoekers skryf aanlegtoetse wat spesifiek op swart kandidate gerig is en deur die 

RGN ontwikkel is om toepaslike vaardighede en selfmotivering te meet. Leerlinge word 

op grand van potensiaal en nie matriekpunte nie, gekies om 'n oorbruggingskursus by 

die Kollege by te woon waardeur matriekpunte in wiskunde, wetenskap en 

rekeningkunde verbeter kan word. Kursusse in praktiese Engels en lewensvaardighede 

vorm ook deel van die leerplan. 

Daar is twintig van die leerlinge in die rekeningkunde-module wat deur die ouditeur

generaal geborg word. Die rekeningkundeleerlinge het in 1997 'n slaagsyfer van 100% 

behaal met 'n verbetering van minstens 20% in hul matriekpunte. (Denel 1998: 12.) 

Landman (1997) van die RGN het die navorser meegedeel dat die volgende toetse vir 

die evaluering van voornemende kandidate gebruik word: 

• 16 PF 

• Nie-verbale redenering (Toets 1 en 2) 

• Begripstoets (Engels) 

• Getallebegripstoets 

• Rekeningkundetoets 

Ouditeursfirmas kan die Kentron Kollege by hulle werwingsinisiatiewe insluit deur die 

aanbieding van vakansiewerk en opleidingskontrakte aan kandidate wat hulle opleiding 

aan die Kollege suksesvol voltooi het. 
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5.6 SUKSESINDIKATORS 

In antwoord op navrae by die SAIGR, OROR en ABASA, is die navorser meegedeel dat 

daar nog geen formele studie onderneem is om 'n profiel van 'n suksesvolle swart 

rekenmeester daar te stel nie. Die bronne waarna verwys word, is baie oud maar daar 

bestaan geen huidige navorsing oor die profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester 

nie. 

In 'n studie deur Croux (1985:24) is die ideale en noodsaaklike karaktertrekke van 'n 

potensiele swart bestuurder wat as uiters belangrik tydens die keuringsproses beskou 

word, soos volg: 

• analitiese vermoe 

• kommunikasievermoe 

• sosiale en maatskappy-politieke sensitiwiteit en die vermoe om daarby 

aan te pas 

• selfvertroue 

• motivering 

• die organisasie se verbondenheid 

Rekenmeesters moet logiese denkers wees, goed met syfers kan werk en oor die 

vermoe beskik om goed met mense te kommunikeer. Eienskappe wat as belangrik 

beskou is, was aanpasbaarheid, interpersoonlike vaardighede, ambisie, 

verantwoordelikheidsin, selfvertroue, praktiese vermoe en sosiale belangstelling. (Van 

Greuning 1986: 127.) 

Hawksworth (1991a:137) het die volgende profiel van 'n suksesvolle swart 

rekenmeester daargestel - 'n intelligente, stabiele, konserwatiewe, nie-innoverende 

individu wat alhoewel daar 'n gebrek aan selfvertroue bestaan, selfhandhawend in 

groepsverband kan optree. Daar bestaan ook 'n behoefte aan sterk sosiale affiliasie 

ooreenkomstig swart tradisies. 
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Leierskap word deur Nonkuleleko Gobodo uitgesonder as 'n belangrike eienskap 

(Mulenga 1998a:27). Vaardigheid in Engels is ook 'n definitiewe vereiste en is in detail 

in 5.4.2 bespreek. 

5.7 KEURINGSMETODES 

Die onderskeie keuringsmetodes is breedvoerig in hoofstuk 3 bespreek. Die navorser 

gaan in hierdie afdeling fokus op die spesifieke toepassingsmoontlikhede van die 

onderskeie metodes op die keuring van swart rekenmeesters. 

5.7.1 OPLEIBAARHEIDSTOETSE 

'n Opleibaarheidstoets is beskryf as 'n metode waardeur 'n voorneme~de werknemer 

aan 'n kort periode van noukeurig gestruktureerde gestandaardiseerde opleiding ten 

opsigte van 'n spesifieke element of aspek van die werk onderwerp word. Na die kort 

opleidingsperiode moet die kandidaat, sonder hulp, 'n taak uitvoer wat die spesifieke 

element of aspek inkorporeer. Sy prestasie word dan op 'n sistematiese basis 

geevalueer. Die besluit om die voornemende kandidaat vir opleiding aan te stel sal dus 

berus op die mate waarin die kandidaat tydens die kort periode van onderrig geleer het 

om die proeftaak uit te voer, eerder as gevolg van vorige ondervinding en kennis. Die 

keuringsmetode berus dus op die beginsel dat die vermoe van die kandidaat om 'n 

proeftaak aan te leer 'n sterk aanduiding is van sy vermoe om 'n taak in 'n uiteindelike 

werksituasie aan te leer en daarna suksesvol uit te voer. 

As die probleme wat in die verlede tydens die werwing en keuring van swart 

leerlingrekenmeesters in Suid-Afrika ondervind is, met die toepassingsmoontlikhede 

van opleibaarheidstoetse soos in hoofstuk 3 uiteengesit, vergelyk word, kan die 

omstandighede dus soos volg toegepas word: 

• Baie voornemende swart leerlingrekenmeesters het al in die verlede 6f 

wesenlike probleme met die leerkontrak ondervind, 6f bloot die leerkontrak 
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gestaak. 

• Baie swart leerlingrekenmeesters het baie lank geneem om 'n aanvaarbare 

standaard van opleiding te bereik. 'n Swart leerlingrekenmeester het baie 

probleme, en, wat baie belangrik is, is dat die probleme in baie opsigte buite sy 

beheer is en te wyte is aan eksterne faktore, soos byvoorbeeld gebrekkige 

skoolonderrig, weerstand van ouditkliente, ensovoorts. 

• Ouditeursfirmas werf manlike en vroulike swart rekenmeesters. 

• Daar word swart leerlingrekenmeesters uit die verskillende etniese groepe 

gewerf, en veral in Suid-Afrika is die etniese groepe baie uiteenlopend van aard. 

• Alhoewel baie swart kandidate in hul vroee twintigerjare is, is sommige 

kandidate jonger maar daar is ook heelwat ouer kandidate. 

• Die komponent waarin baie kandidate misluk is meestal die kwalifiserende 

eksamen. 

• Die feit dat daar reeds praktiese ouditwerk tydens die opleibaarheidstoetse 

verrig word, kan beslis tot voordeel van die voornemende swart kandidate strek. 

Opleibaarheidstoetse kan dus moontlik met sukses tydens die keuring van swart 

leerlingrekenmeesters gebruik word, aangesien bestaande tradisionele 

keuringsmetodes nie altyd in die verlede suksesvol in die evaluering van geskikte swart 

kandidate was nie. Die verskille in die agtergrond en ondervinding van die meeste 

swart kandidate kan ook deur deeglik geformuleerde opleibaarheidstoetse ondervang 

word. 

5.7.2 PSIGOMETRIESE- EN PERSOONLIKHEIDSTOETSE 

Sielkundige toetse (psigometriese en persoonlikheidstoetse) behels die meet van 
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fasette van menslike gedrag waar beramings van die toetsling se natuurlike vermoens 

en persoonlikheidstrekke gemaak kan word vir diagnostiese, prognostiese en 

voorspellingsdoeleindes (Smit 1991 :25). Arbeidswetgewing vereis dat enige vorm van 

psigometriese toetsing geldig verklaar moet wees, nie teen ander kulture moet 

diskrimineer nie en onbevooroordeeld teen lede van aangeduide groepe moet wees 

(Kriek 1998:8). 

Die volgende probleme kan met die gebruik van psigometriese toetse vir die keuring 

van swart kandidate voorkom: 

• Skoolvakke word by die toetsing ingesluit en soos aangedui is, het die 

skoolresultate van swart studente nie dieselfde voorspellingswaarde vir sukses 

op universiteit as die van blanke kandidate nie. Rekeningkunde en wiskunde is 

twee skoolvakke wat belangrik vir prestasie op universiteit is, en daar word veral 

in die twee vakke probleme ondervind. 

• Psigometriese en ander toetse kan as gevolg van agtergrondsverskille teen 

sekere minderheidsgroepe diskrimineer (Kirkpatrick 1968:3-4). Dit kan in die lig 

van die huidige problems in Suid-Afrika met die vermeerdering van die getal 

swart rekenmeesters komplikasies skep en moontlik slegs in 'n beperkte mate 

toegepas word. 

5.7.3 GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE 

'n Gestruktureerde onderhoud is 'n deeglik beplande, vasgestelde stelsel van 

onderhoudvoering wat 'n feitlik identiese onderhoudservaring vir elke aansoeker 

waarborg (lvancevich 1998:239-240). Gestruktureerde onderhoude impliseer dat 'n 

standaardvraelys opgestel word waarby sekere voorafgedefinieerde aspekte ingesluit 

word, byvoorbeeld fisiese vaardighede, psigologiese vaardighede (soos 

kommunikasie, sosiale aanpassing, doelwitstelling en selfbeeld), verwagtinge en 

bestuursvaardighede. 
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Aangesien daar gevind is dat daar moontlik teen minderheidsgroepe gediskrimineer 

kan word op grond van aspekte soos aksent, kleredrag, blyplek en regstellende aksie 

(Bell 1992:211-212), moet baie sorg gedra word by die evaluering van sulke 

onderhoude. 

5.8 WERWING VAN SWART REKENMEESTERS IN DIE VSA 

Die AICPA het reeds in 1969 besef dat slegs 'n paar swart rekenmeesters in die VSA 

die rekenmeestersprofessie betree en dat die getal studente van minderheids

agtergronde heeltemal onvoldoende is (Williams 1993:7). Daar was in daardie stadium 

slegs 150 swart rekenmeesters wat 0, 15% van die totale aantal geoktrooieerde 

rekenmeesters uitgemaak het (Mitchell & Flintall 1990:59). Die AICPA het die 

bevordering van minderheidsrekenmeesters as 'n uitdaging gesien en 'n daadwerklike 

poging van stapel gestuur om die professie ten voile te integreer. Spesiale pogings is 

aangewend om swart studente wat potensiaal getoon het, aan te moedig om 

universiteit toe te gaan en rekeningkunde te neem. Opleidingsgeleenthede is aan sulke 

kandidate gebied en daar is 'n aansienlike bedrag opsy gesit vir beurse en 'n doktorale 

navorsingsbeursprogram is in die lewe geroep, 'n fakulteitsomerprogram is ontwikkel 

en data aangaande al die inisiatiewe is saamgestel en gereeld gepubliseer. (Williams 

1993:7.) Swart deelname aan die professie se regulerende en beleidvormingsprosesse 

het ook toegeneem. Orie swart rekenmeesters het in die raad van AICPA gedien, die 

New Yorkse en Colombiese Institute het swart presidente gehad en verskeie state se 

rade het swart raadslede aangestel (Mitchell & Flintall 1990:59). As daar egter na twee 

dekades na die resultate van al hierdie inisiatiewe gekyk word, is die resultate glad nie 

bemoedigend nie. Slegs drie persent van nuwe rekrute in ouditeursfirmas was in 1991 

swart (Williams 1993:8). Die getal swart rekenmeesters, twintig jaar later, 2 500, steeds 

minder as een persent van die totale getal geoktrooieerde rekenmeesters (Mitchell & 

Flintall 1990:59). Die getal swart vennote het wel toegeneem, maar 

minderheidsverteenwoordiging as 'n geheel in die professie is steeds onvoldoende. 

Daar word beraam dat 85% van nuwe toetreders tot die totale arbeidskorps teen die 

jaar 2000 uit minderhede en vroue sal bestaan en gevolglik is dit van kritiese belang 



167 

vir die professie dat minderhede gewerf en behou moet word gesien die krimpende 

aanbod van wit manlike werknemers. (Williams 1993:7-8.) 

Die AICPA het in 1992 'n aantal nuwe inisiatiewe ter bevordering van die aantal swart 

rekenmeesters geloods: 

• Die skepping van 'n lewensvatbare beursprogram waar die primere kriteria die 

kandidaat se prestasie en potensiaal is, met behoefte as 'n sekondere kriterium, 

is voorgestel. 

• 'n Nasionale beursprogram is in die lewe geroep waar daar met behulp van 'n 

rekenaar rekord gehou word van die vordering van beurshouers se loopbane. 

Kandidate wat sukses behaal het, kan dan in die toekoms gebruik word vir die 

werwing van nuwe kandidate. 

• Die professie brei steeds die loopbaanbewusmakingsprogramme op 'n nasionale 

basis uit. 

• Daar is nouer samewerking met die National Association of Black Accountants 

(NABA) en studenteorganisasies. 

• Die aantal fakulteitsrolmodelle met 'n swart agtergrond is vermeerder. 

Verhoogde finansiele hulp vir swart doktorale studente word gehandhaaf. 

• 'n Nasionale simposium is gehou om alle belanghebbende partye bymekaar te 

kry om metodes te ondersoek om swart studente na die professie te trek. 

Al hierdie inisiatiewe word op 'n nasionale vlak deur die AICPA gekoordineer. (Williams 

1993:9.) 

NABA funksioneer landswyd deur middel van 48 professionele en 80 

studenteverenigings. NABA borg 'n nasionale beursprogram wat reeds meer as 'n 
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miljoen dollar se beurse toegeken het. Hulle hou vier streekskonferensies wat op 

beroepsontwikkeling en plasing fokus. Hulle het ook 'n sentrum vir die bevordering van 

minderheidsrekenmeesters gestig wat as navorsingsentrum dien. 'n Nasionale kongres 

word jaarliks gehou wat addisionele professionele opleiding, netwerkgeleenthede en 

'n beroepsuitstalling bied. Daar is ook 'n minderheidwerwingsdiens (MARS) gestig wat 

plasings doen vir lede van NABA en die gemeenskap bystaan in die werwing van 

minderheidsgroepe. (Williams 1993:8.) 

Daar is verder aanbeveel dat firmas werwing by tradisioneel swart universiteite moet 

uitbrei en ook meer geleenthede vir opleiding aan swart kandidate moet bied. Firmas 

moet ook interne programme loads wat op die behoud van hulle swart personeel gerig 

is. Die swart gemeenskap en opleidingsinstansies het ook die taak om students in te 

lig oor die geleenthede wat die professie bied. Daar word gemik na 5% 

verteenwoordiging van swart rekenmeesters in die eerste dekade van die 21 ste eeu, 

wat ongeveer 50 000 swart rekenmeesters betaken. Firmas moet swart rekenmeesters 

in sleutelposisies aanstel en meer swart rekenmeesters moet as vennote aangestel 

word. (Mitchell & Flintall 1990:69.) 

Tydens telefoniese navrae by die "Minority initiaves"-afdeling van AICPA op 16 

November 1998 is die navorser deur Gregory Jackson meegedeel dat die getal swart 

CPAs in die VSA tans ongeveer 6 000 beloop. 

As daar dus na die situasie in die VSA verwys word, is dit onrusbarend dat alhoewel 

regstellende aksieprogramme reeds sedert die sestigerjare van krag was in die VSA 

en daar dus verwag sou kon word dat die swart bemagtigingsprogramme 'n meer 

betekenisvolle toename in die getal swart rekenmeesters teweeg sou bring, dit steeds 

nie die geval is nie. 

Die oplossing van die probleem le dus nie bloat in regstellende aksie nie, maar veel 

eerder in die identifikasie, ontwikkeling en ondersteuning van geskikte swart kandidate 

van skoolvlak af. 
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5.9 SAMEVATTING 

Alhoewel die historiese prentjie ten opsigte van die werwing van swart rekenmeesters 

donker is, is die professie tans op 'n punt waar daar baie daadwerklik opgetree word. 

Daar is talle inisiatiewe onder leiding van die Gelyke Ontwikkelingskomitee van die 

SAIGR aan die gang om die getal swart rekenmeesters binne die afsienbare toekoms 

drasties te vermeerder. Daar bestaan ook baie terreine waar ouditeursfirmas reeds 

betrokke is en in die toekoms steeds meer betrokke kan raak. Dit sluit gemeenskaps

betrokkenheid en beroepsvoorligting, uitbreiding van finansiele bystand, advertensies 

in tradisioneel swart publikasies, mentorskap, besoeke aan hoerskole, vakansiewerk

geleenthede, alliansies met swart ouditeursfirmas, herstrukturering van die professie, 

uitreikprogramme en opleiding in. 

Die navorsing het bevind dat die werwing en keuring van voornemende swart 

leerlingrekenmeesters nie in alle opsigte op dieselfde wyse as in die geval van hul 

blanke ewekniee gedoen word nie. Daar is bevind dat matriekresultate van tradisioneel 

swart kandidate nie dieselfde voorspellingswaarde vir sukses as vir blanke kandidate 

het vir sover dit die behaling van die kwalifikasie as GR betref nie. Ouditeursfirmas kan 

dus nie net bloot die matriekuitslae van swart kandidate as 'n aanduiding van sukses 

tydens die keuring van potensiele swart leerlingrekenmeesters gebruik nie. Dit sal beter 

raadsaam wees om eerder 'n profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester daar te stel 

en voornemende kandidate teen die profiel te evalueer. 

Daar bestaan nie resultate van huidige studies wat suksesindikators vir 'n swart 

rekenmeester ge'identifiseer het nie, maar analitiese vermoe, kommunikasie

vaardighede, sosiale en maatskappy-politieke sensitiwiteit en die vermoe om daarby 

aan te pas, selfvertroue, motivering, syfervaardigheid, stabiliteit en die vermoe om 

selfhandhawend op te tree, is enkele aspekte wat in die verlede as belangrik beskou 

is. Dit is dus belangrik dat ouditeursfirmas se werwing- en keuringstrategiee s6 

gestruktureer word dat die eienskappe daarteen geevalueer kan word. Dit impliseer dat 

daar in 'n groot mate van alternatiewe keuringsmetodes, soos psigometriese toetse, 

opleibaarheidstoetse en gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak moet word. 
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I HOOFSTUK 6 I 

RESULTATE VAN EMPIRIESE NAVORSING 

6.1 INLEIDING 

Die eerste deel van hierdie studie het bestaan uit 'n literatuurstudie van plaaslike en 

internasionale bronne oor die werwing en keuring van leerlingrekenmeesters. Die 

tweede deel behels 'n empiriese ondersoek na die toepassing van prosedures op die 

werwing en keuring van leerlingrekenmeesters deur die agt groot ouditeursfirmas in 

Suid-Afrika. Die doel van die empiriese ondersoek was om te bepaal welke werwings

en keuringsmetodes deur die agt groot firmas toegepas word en of die firmas tydens 

die werwing en keuring van leerlingrekenmeesters ag slaan op bewese sukses

indikators. Probleme rondom die werwing en keuring van swart rekenmeesters is ook 

spesifiek tydens die empiriese navorsing aangespreek. 

Die navorsingsmetodologie wat tydens die empiriese navorsing gebruik is, word 

eerstens in hierdie hoofstuk beskryf. Daarna word die navorsingsresultate volledig 

bespreek en die hoofstuk sluit af met 'n samevatting van die vernaamste bevindinge. 

6.2 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Die aard van die data en die navorsingsprobleem dikteer die navorsingsmetodologie. 

Alie inligting, hetsy feitelike inligting of mensekennis, bereik die navorser in die vorm 

van woorde of syfers. lndien die data van 'n verbale aard is, is die navorsings

metodologie kwalitatief en indien die data numeries is, word kwantitatiewe navorsing 

gedoen. (Leedy 1993: 139.) Die aard van die data in hierdie navorsingsprojek is 
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verbaal, aangesien dit oor eienskappe van leerlingrekenmeesters en werwings- en 

keuringsmetodes handel en gevolglik is 'n kwalitatiewe navorsingsmetodologie gevolg. 

Die navorsingsmetodologie word vervolgens uiteengesit: 

6.2.1 POPULASIE 

Volgens die beampte in beheer van die registrasie van opleidingskontrakte by die 

OROR is ongeveer 80% van die leerlingrekenmeesters wat vir opleidingskontrakte 

geregistreer is, by die volgende agt firmas geregistreer: 

• Arthur Anderson 

• BOO Spencer Steward 

• Deloitte & Touche 

• Ernst & Young 

• Fisher Hoffman Sitole 

• Grant Thornton Kessel Feinstein 

• KPMG 

• Price Waterhouse Coopers 

Die personeelvennote of die menslikehulpronbestuurders van al agt firmas is telefonies 

gekontak en persoonlike onderhoude is gereel. Daar is op een kantoor van elk van die 

agt groot firmas in Johannesburg of in Pretoria besluit. 'n Dekbrief van die studieleier 

is aan die personeelvennote of die menslikehulpronbestuurders by elkeen van die 

firmas gestuur. 

6.2.2 PERSOONLIKE ONDERHOUDE 

Die navorser het besluit om die empiriese ondersoek na firmas se werwings- en 

keuringsmetodes deur middel van gestruktureerde persoonlike onderhoude te doen, 

aangesien die navorser van mening was dat die kwalitatiewe aard van die inligting wat 

verlang is, dit regverdig en dat die optimum inligting deur middel van 'n onderhoud 

verkry kon word. Dit was ook maklik om onderhoude te voer aangesien die populasie 
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uit slegs agt firmas bestaan het. 

6.2.3 ONTWERP VAN DIE GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 

Die vraelys, sien Bylae A, is ontwerp met inagneming van die literatuurstudie wat in die 

voorafgaande vyf hoofstukke onderneem is. Die vraelys bestaan uit die volgende vyf 

afdelings: 

Die eerste afdeling van die onderhoud het oor die werwingsmetodes wat tydens die 

werwing van leerlingrekenmeesters deur die onderskeie firmas toegepas word 

gehandel. Die werwingsmetodes, naamlik advertensies, kampuskontak (werwing by 

spesiale geleenthede) en vakansiewerk wat in hoofstuk drie ge"identifiseer is, sowel as 

die toekenning van beurse wat hiermee verband hou, is as tussenhofies in hierdie 

afdeling gebruik. Die werwingspersoneel moes eerstens aandui watter werwings

metodes toegepas word en die besluit motiveer. Vervolgens is 'n hele aantal spesifieke 

vrae rakende kampuskontak en ander betrokkenheid by universiteite ingesluit. Ter 

afsluiting van hierdie afdeling is daar navraag gedoen oor die toekenning van beurse 

en vakansiewerkgeleenthede. 

Die tweede afdeling van die onderhoud het oor die keuring van leerlingrekenmeesters 

gehandel. Soos in hoofstuk drie, is daar op die aansoekvorm, die werksonderhoud en 

indiensnemingstoetse gefokus, aangesien dit die fases is waartydens potensiaal

identifisering hoofsaaklik plaasvind. Aspekte soos inligting wat in die aansoekvorm 

vervat is, watter tipe onderhoude met kandidate gevoer word, en welke addisionele 

toetse uitgevoer word, is ingesluit. 

Die derde afdeling van die onderhoud het gehandel oor die tipe kandidaat wat deur die 

firmas in diens geneem word. Daar word aan werwingspersoneel gevra of hulle bewus 

is van die studies wat deur die OROR ge·inisieer is om 'n profiel van 'n suksesvolle 

rekenmeester daar te stel. Daar word vervolgens gevra of firmas hul eie profiel 

daargestel het en watter vyf eienskappe hulle tydens die evaluering van voornemende 

leerlingrekenmeesters as die belangrikste beskou. 
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Die werwing en keuring van swart rekenmeesters is afsonderlik in die vierde afdeling 

van die onderhoud aangespreek. Vrae random die problematiek van die toetrede van 

swart rekenmeesters tot die professie, sowel as die daarstelling van 'n profiel van 'n 

suksesvolle swart rekenmeester, is by hierdie afdeling ingesluit. 

Die onderhoud is afgesluit met enkele algemene vrae oar die koordinasie van werwing 

op 'n nasionale basis, die aantal aansoeke wat ontvang word, en 'n aanduiding van die 

mees problematiese aspekte van werwing en keuring. 

Die konseponderhoudsvorm is deur vier praktiserende ouditeure en agt akademici 

nagegaan, ten einde onduidelikhede te identifiseer. Op grand van hulle terugvoering 

is onduidelike vrae aangepas. 

6.2.4 DIE UITVOER VAN PERSOONLIKE ONDERHOUDE 

Onderhoude is met 6f personeel/werwingsvennote en/of menslikehulpronbestuurders 

van die agt groat firmas in Pretoria en Johannesburg gevoer oar die tydperk 19-27 

Oktober 1998. Daar is op firmas in Pretoria en Johannesburg besluit, aangesien die 

nasionale basisse van die firmas meestal in Johannesburg gesentreer is en daar noue 

kontak tussen Johannesburg en Pretoria bestaan en oak op grand van koste

oorwegings. 

6.2.5 REAKSIE OP DIE ONDERHOUDE 

Die werwingspersoneel was baie positief wat betref die toestaan van persoonlike 

onderhoude en die navorser was in staat om onderhoude met die agt groat firmas te 

reel. 'n Dekbrief van die studieleier is ter bevestiging van die afspraak aan die 

respondente gestuur. 
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6.3 NAVORSINGSRESULTATE 

Die navorsingsresultate, gegrond op die werwingspersoneel se antwoorde tydens die 

persoonlike onderhoude, word vervolgens bespreek. Die navorsingsresultate word 

ender die volgende hoofde bespreek: 

• Werwingsmetodes 

• Keuring 

• Tipe kandidaat 

• Werwing en keuring van swart rekenmeesters 

• Algemeen 

6.3.1 WERWINGSMETODES 

• Advertensies 

Vraag 1.1 het 'n aantal advertensiemetodes gelys en respondente moes aandui 

watter metodes tydens die werwing van leerlingrekenmeesters gebruik word. 

T.b/61 a e . A<N rt t d e ens1eme o es wa tt d rv' ens werwma d n b "k d eur 1rmas ae ru1 WO~ 

Metode Getal firmas Persentasie 

Advertensies in die finansiele pers 1 12,5% 

Advertensies in Accountancy/ Rekeningkunde 0 0% 
SA 

Groepsbesoeke by die firma 3 37,5% 

Advertensies by universiteite 8 100% 

Advertensies in beursgidse 7 87,5% 

Ander 1 12,5% 
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Soos uit tabel 6.1 afgelei kan word, vind werwing deur advertensies hoofsaaklik 

op universiteitskampusse plaas waar dit vir die firmas van die uiterste belang is 

om hul naam onder studente te vestig. Hulle maak gebruik van plakkate en 

87,5% van die firmas adverteer oak in die beursgidse wat deur universiteite 

uitgegee word. Firmas adverteer nie vir leerlingrekenmeestersposte in die 

Rekeningkunde SA nie en slegs een firma maak van advertensies in die 

finansiele pers gebruik. Een van die firmas adverteer oak op die Internet. 

Vraag 1.2 het gehandel oar die rede vir die keuse van die tipe advertensies wat 

die firma gebruik en die volgende antwoorde is ontvang: 

• Studente word deur advertensies by universiteite en in beursgidse van 

die firma bewus gemaak. 

• Die grootste potensiele mark vir werwingspersoneel is universiteite 

aangesien die meeste firmas kandidate in diens neem wat minstens oar 

'n 8-graad beskik. 

• Die universiteite bied geleenthede aan al die firmas en dus is dit 

belangrik om by sodanige geleenthede teenwoordig te wees. 

• Kampuskontak 

In vraag 1. 3 moes die respondente aandui of hulle universiteitskampusse 

besoek om potensiele rekenmeesters te identifiseer. Al agt die groat firmas 

besoek wel verskillende kampusse. 

Vraag 1.4 het gehandel oar die tipe personeel wat tydens werwing op kampusse 

gebruik word en werwingspersoneel moes aandui hoe daar op die personeel 

besluit word. Ses van die firmas (75%) gebruik vennote vir die kampusbesoeke, 

sewe van die firmas (87,5%) gebruik menslikehulpbronbestuurders en al die 

firmas gebruik huidige ingeskrewe leerlingrekenmeesters. Die personeel wat 
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gebruik word, wissel tussen persona wat 'n belangstelling vir werwing toon, 

persona wat aan die betrokke universiteit gestudeer het en persona wat oor 

goeie kommunikasievaardighede beskik, 'n gemaklike aanslag het en in staat 

is om die firma te bemark. 

In Vraag 1.5 moes firmas aandui watter universiteitskampusse aktief deur hulle 

besoek word, en die onderskeie universiteite word in tabel 6.2 aangedui. 

Tabe/6.2 Universiteite wat deur die agt groat firmas besoek word 

Universiteit Getal firmas Persentasie 

UNISA 6 75% 

Pretoria 8 100% 

Witwatersrand 8 100% 

RAU 8 100% 

Noorde 5 62,5% 

Vista 4 50% 

Kaapstad 8 100% 

Stellenbosch 8 100% 

Rhodes 8 100% 

Wes-Kaap 2 25% 

Port Elizabeth 2 25% 

Potchefstroom 3 37,5% 

Durban 8 100% 

Pietermaritzburg 3 37,5% 

Zululand 2 25% 

Transkei 3 37,5% 

Bophuthatswana 1 12,5% 

Fort Hare 1 12,5% 

Mid rand 5 62,5% 

Boston 2 25% 

Tabel 6.2 dui aan dat universiteite wat in die hoofsentra gelee is en waar die 

meerderheid van die firmas kantore het, deur al die firmas besoek word. 

Sommige van die kleiner universiteite asook universiteite wat tradisioneel slegs 
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swart studente het, word in 'n mindere mate besoek. Die nasionale 

werwingstrategie van firmas verseker dat die groot kampusse besoek word, 

maar streekkantore verseker in die meeste gevalle dat plaaslike kampusse 

besoek word. 

Vraag 1.6 het gevra of die firmas sosiale funksies vir studente reel om hulle aan 

die professie en die firma bloot te stel. Vyf van die firmas (62,5%) reel spesifiek 

vir voornemende leerlingrekenmeesters funksies wat meestal die vorm van 

skemerkelkpartytjies, middagetes of sportdae aanneem. Die firmas poog om 

hierdie funksies, waar moontlik, by hul kantore te hou. 

Respondente moes in vraag 1. 7 aandui watter studente na hierdie funksies 

genooi word. Slegs vyf van die firmas (62,5%) bied sosiale funksies aan wat 

spesifiek op die werwing van voornemende leerlingrekenmeesters gerig is. 

Tabel 6.3 Tipe student wat na sosiale funksies genooi word 

Tipe studente Getal firmas (5) Persentasie 

Akademiese presteerders 5 100% 

Sportpresteerders 3 60% 

Deur dosente aanbeveel 3 60% 

Beurshouers 4 80% 

Ander 2 40% 

Soos in tabel 6.3 gesien kan word, is akademiese prestasie die belangrikste 

oorweging vir hierdie aanvanklike uitnodiging, aangesien dit in die meeste 

gevalle geredelik beskikbaar is en ook op aanvanklike aansoekvorms aangedui 

word. Universiteitsdosente gee ook inligting oor goeie kandidate aan 60% van 

die firmas. Beurshouers word ook deur 80% van die firmas uitgenooi, omdat 

studente makliker met hulle kan assosieer. Die ander studente wat genooi word, 

is goeie aansoeke wat in die loop van die jaar ontvang is, persoonlike 

verwysings, gebalanseerde kandidate en persona wat tydens vakansiewerk 

ge"identifiseer is. 
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In vraag 1.8 is die respondente gevra om aan te dui of hulle aan 

loopbaanuitstallings by universiteite deelneem en om die besluit te motiveer. Al 

agt die firmas neem aan loopbaanuitstallings deel, meestal omdat uitstekende 

blootstelling daar verkry kan word en die fasiliteite beskikbaar gestel word. 

Sowel die loopbaanuitstallings van die Universiteit van Kaapstad as die Randse 

Afrikaanse Universiteite is deur respondente uitgesonder as van hoogstaande 

gehalte. 

In vraag 1.9 is vasgestel of die firmas tydens kampusbesoeke van "eerste 

onderhoude" gebruik maak, waardeur daar reeds 'n voorlopige siftingsproses 

plaasvind, en watter vorm hierdie onderhoude aanneem. Ses van die firmas 

(75%) voer onderhoude, wat wissel van gestruktureerd tot informeel, op die 

kampus. Werwingspersoneel word opgelei om vrae wat aan die arbeids

wetgewing voldoen, te vra. Sommige universiteite, veral die Universiteit van 

Kaapstad, verskaf uitstekende fasiliteite om kampusonderhoude moontlik te 

maak. 

Vraag 1.10 het bepaal of firmas op 'n ander wyse by universiteite betrokke is. 

Tabel 6.4 Ander wyses waarop agt groat firmas by universiteite betrokke is 

Betrokkenheid Getal firmas Persentasie 

Advieskomitees 2 25% 

Aanbieding van lesings 7 87,5% 

Borg van aktiwiteite van professionele 6 75% 

verenigings 

Sosiale betrokkenheid 4 50% 

Kontak met dosente 6 75% 

Ander 4 50% 

Tabel 6.4 dui aan dat personeel van die meeste firmas (87,5%) lesings by 

universiteite aanbied, 75% borg aktiwiteite van professionele verenigings op 

kampusse, en 75% het kontak met dosente. Slegs 25% dien op advieskomitees 

van universiteite. Ander betrokkenheid sluit akademiese klerkskap, die borg van 
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akademiese pryse, werwing by oorbruggingskursusse en die insluiting van 

akademiese personeel op die poslyste vir nuusbriewe van firmas in. 

• Toekenning van beurse 

In vraag 1.11 is aan firmas gevra of hulle beurse aan belowende B.Com 

(Rekeningkunde) studente toeken. Sewe van die agt groot firmas (87,5%) ken 

sulke beurse toe. Die firma wat nie beurse toeken nie, staan studielenings toe 

aan bestaande personeel wat nog studeer. 

• Vakansiewerk 

Vraag 1. 12 het aan firmas gevra of hulle vakansiewerkgeleenthede aan studente 

bied, en indien wel, in watter stadiums van die jaar. Al die firmas bied 

vakansiewerkgeleenthede aan studente en die tye wissel van April, Junie/Julie, 

tot November/Desember. 

In vraag 1.13 is vasgestel of die werwingspersoneel die vakansiewerkge

leenthede as 'n werwingsmetode beskou. Al agt die firmas beskou vakansie

werkgeleenthede as 'n definitiewe werwingsmetode en vier van die firmas (50%) 

beskik oor 'n georganiseerde vakansieprogram waar die fokus op die opleiding 

van studente val. Vyf van die firmas (62,5%) gebruik ook die vakansiewerk vir 

die verdere evaluering van die potensiaal van kandidate wat om opleidings

kontrakte aansoek gedoen het, veral in die geval van swart kandidate. 

6.3.2 KEURING 

• Aansoekvorm 

In vraag 2. 1 is vasgestel watter inligting op die aanvanklike aansoekvorm van 

kandidate verlang word. 
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Tabe/6.5 ln/igting wat op die aansoekvorm ver/ang word 

lnligting Getal finnas Persentasie 

Akademiese rekord 8 100% 

Skoolbesonderhede 8 100% 

Kulturele betrokkenheid 5 62,5% 

Sportdeelname/prestasie 5 62,5% 

Werkondervinding 7 87,5% 

Motivering vir studierigting 6 75% 

Ander 6 75% 

Soos in tabel 6.5 gesien kan word, verlang al die firmas besonderhede van 

skool- en universiteitsprestasies, terwyl inligting oor buitemuurse aktiwiteite deur 

62,5% van die firmas verlang word. Werkondervinding, wat deeltydse werk of 

vakansiewerk insluit, word deur 87,5% van die firmas verlang. Motivering vir die 

studierigting word deur 75% van die firmas verlang. Ander aspekte wat ook op 

die aansoekvorms ingesluit is, is verwysings, leiersposisies beklee, ander 

beurse of akademiese toekennings, en algemene inligting. 

In vraag 2.2 is gevra hoe firmas op grond van die aansoekvorms besluit wie om 

vir onderhoude te nooi, en wie vir hierdie evaluering verantwoordelik is. Al die 

firmas stel 'n sekere minimum akademiese vereiste vir aansoekers. Ses van die 

firmas (75%) is op soek na gebalanseerde kandidate. Twee van die firmas 

(25%) le sterk klem op leierseienskappe. Die werwingsbestuurders en hul 

assistente (indien van toepassing) doen die evaluering op grond van die 

aansoekvorms. Twee (25%) van die firmas het 'n voorafopgestelde skaal 

waarvolgens punte aan akademiese prestasie, buitemuurse aktiwiteite, 

leiersposisies en ander tersaaklike inligting toegeken word, en kandidate wat 'n 

sekere vasgestelde punt behaal, word dan vir 'n onderhoud genooi. 

• Onderhoud 

In vraag 2.3 is gevra of onderhoude met kandidate gevoer word en of die 

onderhoud gestruktureerd of informeel is. Ses van die firmas (75%) se 
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onderhoude is gestruktureerd in die sin dat 'n voorafopgestelde 

onderhoudsvorm met vasgestelde vrae vir al die kandidate gebruik word. Die 

onderhoudsvorms is egter nie op 'n nasionale basis gestandaardiseer nie en 

individuele kantore van die betrokke firmas stel hul eie vrae op. 

Vraag 2. 4 handel oar gedragbeskrywende onderhoudvoering en sewe van die 

firmas (87,5%) maak in 'n mindere of meerdere mate daarvan gebruik, veral met 

betrekking tot vorige optrede of handelinge. 

In vraag 2. 5 is daar gevra of die onderhoud die finale bepalende faktor by die 

toekenning van beurse, vakansiewerk of opleidingskontrakte is. Vier van die 

firmas (50%) beskou die onderhoud as die finale bepalende faktor. Ander 

metodes van verdere evaluering wat aangewend word, is die gebruik van 

psigometriese toetse (Wechsler, 16PF, TAT en Apil Battery), persoonlikheids

profieltoetse, bevoegdheidsmodelle, vaardigheidgebaseerde toetse, vakansie

werk en die insluiting van sielkundiges by die keuringsproses. Persoonlikheids

profieltoetse behels die invul van die Thomasprofielvraelys waardeur 

karaktereienskappe van kandidate ontleed word en met 'n model wat intern deur 

die firma ontwikkel is, vergelyk word. Bevoegdheidsmodelle en vaardigheid

gebaseerde toetse behels die afle van toetse waarin vaardighede en 

akademiese konsepte verwant aan die professie geevalueer word. 

• lndiensnemingstoetse 

In vraag 2.6 is gevra of firmas van psigometriese toetse gebruik maak. Orie van 

die firmas (37,5%) maak van psigometriese toetse gebruik. Die redes daarvoor 

is om die subjektiewe oordeel wat aan onderhoude verbonde is, uit te skakel. 

Vraag 2. 7 wou vasstel of firmas van opleibaarheidstoetse gebruik maak. Slegs 

twee (25%) van die firmas maak van opleibaarheidstoetse gebruik, alhoewel nag 

twee firmas hul vakansiewerkprogramme as 'n tipe opleibaarheidstoets beskou. 
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6.3.3 TIPE KANDIDAA T 

In vraag 3. 1 is bepaal of die firmas bewus is van die studies wat deur die OROR 

ge"inisieer is om 'n profiel van 'n suksesvolle leerlingrekenmeester daar te stel. 

Nie een van die agt groat firmas se werwingspersoneel was bewus van hierdie 

studie nie. 

Gevolglik kan die profiel, soos in vraag 3.2 verlang word, nie toegepas word nie. 

In vraag 3.3 is aan werwingspersoneel gevra of hulle in hul firmas 'n profiel van 

'n kandidaat wat suksesvol in die firma behoort te presteer, daargestel het. Sewe 

van die firmas (87,5%) het intern 'n profiel daargestel, deur 'n ontleding van die 

eienskappe van huidige suksesvolle leerlingrekenmeesters en/of oudit

bestuurders te maak. Hierdie ontleding is egter net deur drie van die firmas op 

'n wetenskaplike basis deur middel van psigometriese of persoonlikheidstoetse 

gedoen en geeneen van die firmas het die resultate van die RGN-studies 

gebruik nie. 

Werwingspersoneel moes in vraag 3.4 die vyf belangrikste eienskappe aandui 

waaroor 'n kandidaat wat suksesvol in die professie behoort te vaar, moet 

beskik. Die lys eienskappe in tabel 6.6 is saamgestel deur al die eienskappe wat 

deur die RGN-studies aangedui is, in te sluit, sowel as suksesindikators wat uit 

die literatuurstudie in die VSA, Engeland en Australia na vore gekom het. 
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Tabel 6.6 Eienskappe waaroor leerlingrekenmeesters behoort te beskik 

Eienskappe Getal firrnas Persentasie 

Akademiese vermoe 6 75% 

Pligsgetrouheid 0 0% 

Konsensieusheid 0 0% 

Selfbeheersing 0 0% 

Lae vlak van spanning of angsgeneigdheid 1 12,5% 

Numeriese vaardigheid 0 0% 

Analitiese vaardigheid 3 37,5% 

Belangstelling en kennis aangaande die werk 2 25% 

van 'n rekenmeester 

Aanpasbaarheid 4 50% 

lnisiatief en kreatiwiteit 1 12,5% 

Kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede 7 87,5% 

lntegriteit 2 25% 

Leierseienskappe 2 25% 

Spanspeler/Funksionering in groepsverband 4 50% 

Dryfkrag/Prestasiemotivering 4 50% 

Rekenaarvaardigheid 0 0% 

Aanleg vir besigheid 3 37,5% 

Pas aan by die firma se kultuur 1 12,5% 

Ander 0 0% 

Daar kan uit tabel 6.6 afgelei word dat daar grootliks ooreenstemming tussen 

firmas bestaan dat akademiese vermoe, kommunikasie- en interpersoonlike 

vaardighede, aanpasbaarheid, spanspeler/funksionering in groepsverband en 

dryfkrag/prestasiemotivering die belangrikste eienskappe in 'n suksesvolle 

leerlingrekenmeester is. Die redes wat die firmas vir hierdie vereistes aangevoer 

het, was dat leerlingrekenmeesters in 'n voortdurend veranderende omgewing 

funksioneer, dat ondervinding aan werwingspersoneel geleer het dat hierdie 

eienskappe belangrik is, en dat interne studies op suksesvolle 

leerlingrekenmeesters uitgevoer is om te bepaal oar watter eienskappe hulle 

beskik. Akademiese vermoe, kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede 

en aanpasbaarheid is deur die RGN-studies as belangrik aangedui, terwyl 
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spanspeler/funksionering in groepsverband en dryfkrag/prestasiemotivering 

oorsee vereis word. 

Vraag 3. 5 het aan respondente gevra of statistiek bygehou word oor die 

samestelling van leerlingrekenmeesters ten einde 'n gebalanseerde inname te 

verseker. 

Tabe/6.7 Klassifikasie van /eer/ingrekenmeesters 

Klassifikasie Getal firmas Persentasie 

Bevolkingsgroep 8 100% 

Geslag 8 100% 

Universiteit 7 87,5% 

Huistaal 5 62,5% 

Spesialisbelangstellings 1 12,5% 

Ander 3 37,5% 

Soos in tabel 6.7 gesien kan word, hou al die firmas statistiek by, aangesien dit 

oak deur die nuwe arbeidswetgewing vereis word. Leerlingrekenmeesters word 

hoofsaaklik volgens bevolkingsgroep, geslag en universiteit geklassifiseer. 

Ander areas sluit akademiese prestasies, vorige werkprestasie en 

interpersoonlike vaardighede in. 

6.3.4 WERWING EN KEURING VAN SWART REKENMEESTERS 

Vraag 4. 1 het gevra of die firmas afsonderlike inisiatiewe vir die werwing van 

swart leerlingrekenmeesters het. Al agt die firmas het afsonderlike inisiatiewe 

vir die werwing van swart leerlingrekenmeesters. Die inisiatiewe behels, ender 

andere: 

• Betrokkenheid by die Eden Trust 

• Finansiele bystand en die voer van onderhoude namens die Trust 
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• Besoeke aan swart skole 

• Aanbieding van klasse by swart skole 

• Bystand met die opleiding van swart rekeningkundeonderwysers 

• Beroepsvoorligting in die swart gemeenskap 

• Bystand aan rekeningkundestudente aan plaaslike universiteite 

• Betrokkenheid by die Universiteit van Kaapstad se 

oorbruggingskursus 

• Opleiding van swart leerlingrekenmeesters in Landen 

• Swart vennote wat tradisioneel swart universiteite besoek 

• Toekenning van addisionele beurse. 

Firmas sukkel om aan die 35%-kwota te voldoen en sommige van die 

werwingspersoneel was nie bewus van die bestaan van die kwota nie. Die 

neiging is volgens werwingspersoneel eerder die daarstelling van interne 

doelwitte ten einde aan die vereistes van die "Employment Equity Act" te 

voldoen. 

Vraag 4.2 het 'n aantal probleme ten opsigte van die toetrede van swart 

kandidate tot die professie gelys en werwingspersoneel is gevra watter aspekte 

hulle as problematies beskou. Die probleme word in tabel 6.8 uiteengesit. 
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Tabet 6.8 Probleme rakende die toetrede van swart rekenmeesters tot die professie 

Probleme Getal firmas Persentasie 

Historiese probleme rakende skool- 8 100% 

en universiteitsonderrig 

Gebrek aan swart rolmodelle 8 100% 

Kommunikasie 8 100% 

Weerstand van kliente 3 37,5% 

Finansiele aspekte 8 100% 

Handhawing van standaarde 5 62,5% 

Toelating tot universiteite 6 75% 

Rekenaargeletterdheid 5 62,5% 

Gebrek aan mentorskap 6 75% 

Ander 7 87,5% 

T abel 6.8 dui aan dat daar grotendeels ooreenstemming tussen firmas bestaan 

oar die faktore wat aanleiding gee tot problems met die werwing van swart 

rekenmeesters en aspekte soos historiese problems rakende skoal- en 

universiteitsonderrig, gebrek aan rolmodelle, kommunikasie en finansiele 

aspekte is deur al die firmas as problematies aangedui. Weerstand van kliente 

is nie meer so 'n wesenlike probleem soos in die verlede nie. 

Ander problems wat die firmas ondervind, is: 

• Die feit dat die meeste voornemende swart leerlingrekenmeesters geen 

vroeere blootstelling aan 'n eerstewereldse besigheidsomgewing, soos 

kredietverlening, finansiering, belasting en die bankwese het nie. 

• Kulturele faktore het'n invloed op die interns aanpassing binne 'n firma. 

• 'n Gebrek aan behoorlike beroepsvoorligting op skoolvlak lei tot 

ontoereikende kennis van wat die professie en akademiese standaarde 

van hulle gaan vereis wat oak 'n negatiewe invloed op hul prestasie het. 
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• Die feit dat die meeste swart rekenmeesters nog met deeltydse studies 

besig is, belemmer hul vordering en verhoed dat hulle op dieselfde 

stadium as hul blanke ewekniee groter verantwoordelikhede gegee word. 

In vraag 4.3 is aan firmas gevra of hulle 'n profiel van 'n suksesvolle swart 

rekenmeester in hul firma daargestel het en hoe hulle te werk gegaan het om dit 

te doen. Orie van die firmas (37,5%) het 'n profiel daargestel, hoofsaaklik deur 

te verwys na enkele swart vennote en die senior personeel wat suksesvol 

gevaar het. Een van die firmas het van bevoegdheidsmodelle gebruik gemaak 

vir die daarstelling van 'n profiel. Twee van die firmas gebruik vaardigheid

gebaseerde toetse in die evaluasie van swart kandidate, terwyl die navorser 

meegedeel is dat die Apil Battery met sukses tydens die keuring van swart 

kandidate gebruik kan word. 

Firmas moes in vraag 4.4 eienskappe aandui wat hulle as belangrik beskou in 

die evaluering van voornemende swart rekenmeesters. 

Tabel 6.9 Eienskappe van suksesvo/le swart rekenmeesters 

Eienskappe Getal firmas Persentasie 

Kommunikasievaardighede 8 100% 

Akademiese prestasie 8 100% 

Selfvertroue 6 75% 

Aanpasbaarheid 8 100% 

lnterpersoonlike vaardighede 8 100% 

Numeriese vaardighede 8 100% 

Analitiese vermoe 8 100% 

Motive ring 8 100% 

Ander 4 50% 

Die resultate in tabel 6.9 dui aan dat die firmas saamgestem het dat 

kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede, akademiese prestasie, 

aanpasbaarheid, numeriese en analitiese vermoens noodsaaklike eienskappe 

vir 'n suksesvolle swart rekenmeester is. Hierdie eienskappe is egter net so 
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noodsaaklik vir suksesvolle blanke rekenmeesters. 

Die firmas was dit eens dat motivering, wat dryfkrag impliseer, die belangrikste 

faktor is, en alhoewel akademiese prestasie deur al die firmas aangedui is, 

bestaan die gevoel dat die belangrikheid daarvan relatief is. Ander eienskappe 

wat as belangrik aangedui is, was gebalanseerdheid, spanwerk, sensitiwiteit vir 

verskillende kulture, leierskap en professionalisme. 

6.3.5 ALGEMEEN 

In vraag 5.1 is vasgestel of firmas oor 'n nasionale werwingsinisiatief beskik en 

of plaaslike firmas self oor hul werwingstrategie besluit. Sewe van die firmas 

(87,5%) beskik oor 'n nasionale werwingsinisiatief, maar daar bestaan grade van 

outonomiteit wat plaaslike firmas se inisiatiewe behels. Aspekte soos 

aansoekvorms is redelik gestandaardiseer, maar onderhoude word in die geval 

van vier van die firmas (50%) op 'n ander wyse by streekkantore gevoer. 

In vraag 5.2 is gevra hoeveel aansoeke jaarliks ontvang word en dit wissel van 

1 000 tot 5 000 aansoeke per firma. Die omvang van die aansoeke stel dus baie 

groot eise aan werwingspersoneel en vereis aanpassings aan die huidige 

werwings- en keuringsproses. Daar behoort gestandaardiseerde prosedures te 

bestaan waarvolgens aansoekvorms geevalueer word. 

In vraag 5.3 is gevra of werwing en keuring van beurshouers, vakansiewerk en 

leerlingrekenmeesters op 'n afsonderlike wyse gedoen word en al agt die firmas 

het aangedui dat werwing min of meer dieselfde is. By twee van die firmas 

verskil die keuring deurdat kampusonderhoude vir vakansiewerk gereel word en 

ander addisionele vorme van toetsing vir beurshouers en leerlingrekenmeesters 

onderneem word. 
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In die laaste vraag, 5.4, is aan werwingspersoneel gevra watter aspekte van 

werwing en keuring hulle as die mees problematiese beskou. Die volgende 

antwoorde is ontvang: 

• Hoe om te besluit wie om vir onderhoude te nooi uit die magdom 

aansoeke wat ontvang word 

• lnterne opleiding van personeel wat in die meeste gevalle nie oar 

opleiding in menslikehulpbronbestuur beskik nie 

• Die identifikasie van goeie kandidate in 'n vroee stadium 

• Die behoorlike identifisering van potensiaal 

• Vinnige opvolgwerk na kampusbesoeke 

• Persoonlike vooroordele wat steeds 'n rol speel 

• Die aantal kandidate word minder deurdat opleiding buite die openbare 

praktyk ontvang kan word 

• Keuring van swart rekenmeesters 

• Beperkte aanbod van goeie swart leerlingrekenmeesters 

• Nie genoeg tyd vir besoeke aan swart skole nie 

• Die SAIGR en die OROR verwag te veel van die groat firmas in terme 

van tyd en geld 
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6.4 OPSOMMING VAN BEVINDINGE 

Die empiriese navorsing van hierdie studie is onderneem om te bepaal welke 

werwings- en keuringsmetodes deur die agt groat firmas in Suid-Afrika toegepas word 

en in watter mate daar op bewese suksesindikators ag geslaan word in die werwings

en keuringsproses. Probleme rakende die werwing en keuring van swart rekenmeesters 

is ook spesifiek ondersoek ten einde doeltreffende en praktiesuitvoerbare werwings

en keuringsmetodes te identifiseer. 

Die vernaamste bevindinge van die empiriese ondersoek is: 

• Die agt groat firmas in Suid-Afrika maak hoofsaaklik van advertensies op 

universiteitskampusse gebruik om voornemende leerlingrekenmeesters te werf. 

• Verskeie universiteitskampusse oor die hele land word op 'n nasionale en 

plaaslike basis deur die agt groat firmas besoek. 

• Vannote, menslikehulpbronpersoneel en huidige ingeskrewe leerlingreken

meesters wat in werwing belang stel, 'n gemaklike aanslag het, oor goeie 

kommunikasievaardighede beskik en self aan die betrokke universiteit 

gestudeer het, word tydens kampusbesoeke gebruik. 

• Vyf van die firmas (62,5%) reel sosiale geleenthede vir studente waarheen veral 

akademiese presteerders uitgenooi word. 

• Al die firmas neem aan loopbaanuitstallings by die onderskeie kampusse deel 

en 75% van die firmas probeer om daar op 'n formele of informele basis, 'n mate 

van sifting tussen kandidate te bewerkstellig. 

• Firmas is ook by wyse van die aanbieding van lesings, die borg van die 

aktiwiteite van professionele verenigings en kontak met dosente, by universiteite 

betrokke. 
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• Sewe van die agt groot firmas (87,5%) ken beurse aan studente toe. 

• Die agt groot firmas bied almal vakansiewerkgeleenthede aan studente en 

beskou dit as 'n belangrike werwings- en keuringsmetode, veral met betrekking 

tot swart kandidate. 

• Aansoekvorms le sterk klem op akademiese prestasie, vorige werkondervinding 

en buitemuurse aktiwiteite. 

• Slegs 25% van die firmas gebruik 'n voorafopgestelde skaal vir die evaluering 

van aansoekvorms en al die firmas is van mening dat die besluit wie om vir 

persoonlike onderhoude te nooi uit die magdom van aansoeke wat ontvang 

word, een van die moeilikste aspekte van keuring is. 

• Ses van die firmas (75%) voer gestruktureerde onderhoude en sewe (87,5%) 

poog om van 'n vorm van gedragbeskrywende onderhoudvoering gebruik te 

maak. 

• Vier van die firmas (50%) gebruik die onderhoud as die finale bepalende faktor 

vir die aanstelling van leerlingrekenmeesters en die ander 50% wend een of 

ander vorm van persoonlikheidstoetsing of verdere evaluering tydens 

vakansiewerk aan. 

• Geeneen van die firmas was bewus van die studie wat deur die OROR 

ge·inisieer is om 'n profiel van 'n suksesvolle leerlingrekenmeester daar te stel 

nie. 

• Sewe van die firmas (87,5%) het, formeel of informeel, 'n interne profiel van 'n 

suksesvolle leerlingrekenmeester daargestel. 

• Daar bestaan grootliks ooreenstemming tussen firmas dat akademiese vermoe, 

kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede, aanpasbaarheid, spanspeler/ 
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funksionering in groepsverband en dryfkrag/prestasiemotivering die belangrikste 

eienskappe in 'n suksesvolle leerlingrekenmeester is. 

• Firmas hou statistiek, waarin leerlingrekenmeesters, ender andere, volgens 

bevolkingsgroep, geslag, huistaal en universiteit geklassifiseer word. 

• Al die firmas het afsonderlike inisiatiewe vir die werwing van swart 

leerlingrekenmeesters ge·implementeer wat 'n verskeidenheid van gemeen

skapsontwikkelingsprojekte insluit. 

• Daar bestaan grotendeels ooreenstemming tussen firmas oar die faktore wat 

aanleiding gee tot probleme rakende die werwing van swart rekenmeesters. 

Belangrike ander aspekte soos 'n gebrek aan blootstelling aan die besigheids

omgewing en onvoldoende beroepsvoorligting op skoolvlak is oak sterk 

beklemtoon. 

• Slegs 37,5% van die firmas het 'n profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester 

daargestel. 

• Motivering en dryfkrag is as die belangrikste eienskappe vir 'n suksesvolle swart 

rekenmeester aangedui, terwyl die ander eienskappe grootliks ooreenstem met 

die van blanke leerlingrekenmeesters. 

• Sewe van die firmas (87,5%) beskik oar 'n nasionale werwingsinisiatief maar 

individuele kantore binne die firma tree oak outonoom op. 

• Die aantal aansoeke wat jaarliks ontvang word, wissel van 1 000 tot 5 000. 

• Werwing vir beurse, vakansiewerk en leerlingrekenmeestersposte vind by al die 

firmas op hoofsaaklik dieselfde basis plaas. 

• 'n Aantal problematiese aspekte van werwing en keuring is ten slotte aangedui. 
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6.5 SAMEVATTING 

Hierdie hoofstuk handel oor die empiriese navorsing wat tydens die studie onderneem 

is. Die navorsingsmetodologie is eerstens toegelig en vervolgens is die navorsings

resultate breedvoerig uiteengesit. 

Die gevolgtrekkings en aanbevelings wat op die empiriese navorsing gegrond is, word 

in die slothoofstuk weer met die res van die studie in verband gebring. Belangrike 

aspekte wat tydens die empiriese navorsing na vore gekom het, word ook in die 

slothoofstuk aangespreek. 

6.6 BRONNEL VS 

Leedy, P.D. 1993. Practical research - Planning and design. New York: MacMillan 

Publishing Company. 
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I HOOFSTUK 7 I 

SAMEVATTING, AANBEVELINGS, VOORSTELLE VIR 

TOEKOMSTIGE NAVORSING EN 

GEVOLGTREKKING 

7.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die studie kortliks saamgevat, aanbevelings wat daaruit 

voortvloei, gedoen en aspekte wat moontlike toekomstige navorsing regverdig, 

aangedui. 

7.2 OORSIG VAN DIE STUDIE 

Hierdie studie bestaan uit twee dele: die eerste vyf hoofstukke handel oar 'n 

literatuuroorsig van plaaslike en internasionale bronne oar die werwing en keuring van 

leerlingrekenmeesters. Daar is vervolgens empiriese navorsing by die agt groat 

ouditeursfirmas in Suid-Afrika gedoen oar die praktiese toepassing van werwing en 

keuring van leerlingrekenmeesters. 

Hoofstuk 2 handel oar die historiese agtergrond van die opleidingskontrak en die 

kontemporere opleidingsriglyne en die OROR en die SAIGR se bepalings rakende 

werwing is in die konteks van die navorsingsprobleem ondersoek. Daar word reeds in 

die opleidingsriglyne 'n aanduiding van die eienskappe wat gesog is in voornemende 

leerlingrekenmeesters aan ouditeursfirmas gegee wat bydra tot die daarstelling van 'n 



200 

profiel van 'n suksesvolle rekenmeester. 

Hoofstuk 3 is gewy aan 'n bespreking van wat die werwings- en keuringsproses behels. 

Wetenskaplik gefundeerde studies wat deur die RGN onderneem is om die 

karaktereienskappe waaroor voornemende rekenmeesters behoort te beskik, te 

identifiseer en suksesindikators wat gelys is vir die daarstelling van 'n profiel van 'n 

suksesvolle kandidaat, is bespreek. Alternatiewe keuringsmetodes wat deur 

ouditeursfirmas gebruik kan word, is ook ondersoek. 

Die werwings- en keuringsmetodes van leerlingrekenmeesters in die VSA, Engeland 

en Australia is in hoofstuk 4 uiteengesit. Daar bestaan konsensus onder 

ouditeursfirmas in hierdie drie lande dat die tipe kandidaat wat tans in die 

rekenmeestersprofessie sukses behaal, aansienlik verskil van die tradisionele 

opvatting van 'n tipiese rekenmeester en suksesindikators is bespreek. Die vernaamste 

werwings- en keuringsmetodes wat deur al drie lande toegepas word, is: 

• Kampusbesoeke 

• Kantoorbesoeke 

• Advertensies 

• Sielkundige toetse 

• Tradisionele onderhoude word toenemend deur gedragbeskrywende 

onderhoude vervang 

• Die toenemende gebruik van gekwalifiseerde personeelbestuurspesialiste 

tydens die keuring van leerlingrekenmeesters 

• Rekenaartegnologie 
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• Satellietuitsendings deur ouditeursfirmas na universiteitskampusse 

• Advertensies en aansoeke via die Internet 

Vera! in die VSA en Australia speel die onderskeie Institute 'n baie belangrike rol in die 

bemarking van die professie onder studente. Werwingspersoneel is dit in al drie lande 

eens dat kommunikasie- en sosiale en interpersoonlike vaardighede die belangrikste 

eienskappe is waaroor 'n voornemende rekenmeester moet beskik. 

In die lig van die ontsettende tekort aan gekwalifiseerde swart rekenmeesters in Suid

Afrika, is die probleme random die werwing en keuring van swart rekenmeesters en 

moontlike oplossings afsonderlik in hoofstuk 5 onder die loep geneem. Die SAIGR het 

3000 swart rekenmeesters teen die jaar 2005 as mikpunt gestel en die professie is tans 

op 'n punt waar baie daadwerklike stappe gedoen word. Daar bestaan gevolglik 

verskeie inisiatiewe om die aantal swart rekenmeesters in die volgende sewe jaar te 

vermeerder, maar die navorser is van mening dat die teiken onrealisties is tensy 

drastiese stappe gedoen word om die professie reeds op hoerskoolvlak te bemark. Die 

OROR, die SAIGR en ABASA kan baat by die inisiatiewe wat deur die AICPA en NABA 

in die VSA geloods is, en moet die praktiese toepassing daarvan in Suid-Afrika 

oorweeg. Die volgende inisiatiewe is in die VSA geloods: 

• 'n Lewensvatbare beursprogram is geskep waar die primere kriteria die 

kandidaat se prestasie en potensiaal is, met behoefte as 'n sekondere kriterium. 

• 'n Nasionale beursprogram is in die lewe geroep waar daar met behulp van 'n 

rekenaar rekord gehou word van die vordering van beurshouers se loopbane. 

Kandidate wat sukses behaal het, word dan in die toekoms gebruik vir die 

werwing van nuwe kandidate. 

• Loopbaanbewusmakingsprogramme word deur die professie op 'n nasionale 

basis uitgebrei. 
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• Daar is nouer samewerking met die National Association of Black Accountants 

(NABA) en studenteorganisasies. 

• Die aantal fakulteitsrolmodelle met 'n swart agtergrond is vermeerder. 

Verhoogde finansiele hulp vir swart doktorale studente word gehandhaaf. 

• 'n Nasionale simposium is gehou om alle belanghebbende partye bymekaar te 

kry om metodes te ondersoek om swart studente na die professie te trek. 

Daar word tans verskeie inisiatiewe deur die SAIGR onderneem en daar bestaan baie 

geleenthede vir ouditeursfirmas om hierby betrokke te raak. 

Die navorser het bevind dat keuring van voornemende swart leerlingrekenmeesters nie 

in alle opsigte met die van hulle blanke ewekniee ooreenstem nie. Daar is, 

byvoorbeeld, gevind dat matriekresultate van swart kandidate nie dieselfde voor

spellingswaarde vir sukses wat die behaling van die kwalifikasie as geoktrooieerde 

rekenmeester betref, as vir blanke kandidate het nie. Ouditeursfirmas kan dus nie net 

bloat die matriekuitslae van swart kandidate as 'n aanduiding van sukses tydens die 

werwing en keuring van potensiele leerlingrekenmeesters gebruik nie. Dit sal beter 

wees om eerder 'n profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester daar te stel en 

voornemende kandidate op 'n wetenskaplike basis teen die profiel te evalueer. Daar 

is enkele suksesindikators vir 'n suksesvolle swart rekenmeester gerdentifiseer en dit 

is dus belangrik dat ouditeursfirmas se keuringstrategiee s6 gestruktureer word dat die 

gewenste eienskappe daarteen geevalueer kan word. Dit impliseer dat daar in 'n groat 

mate van alternatiewe keuringsmetodes tydens die keuring van swart rekenmeesters 

gebruik gemaak moet word. 

Hoofstuk 6 handel oar die aard, omvang en bevindinge van die persoonlike 

onderhoude wat met werwingspersoneel van die agt groat ouditeursfirmas in Suid

Afrika, gevoer is. Die vernaamste bevindinge wat tydens die empiriese ondersoek aan 

die lig gekom het, is: 
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• Die agt groat firmas in Suid-Afrika maak hoofsaaklik van kontak met 

universiteitskampusse, wat 'n verskeidenheid aspekte insluit, gebruik om 

voornemende leerlingrekenmeesters te werf. 

• Al agt firmas bied vakansiewerkgeleenthede aan studente en beskou dit as 'n 

belangrike werwings- en keuringsmetode, veral met betrekking tot swart 

kandidate. 

• Slegs 25% van die firmas gebruik 'n voorafopgestelde skaal vir die evaluering 

van aansoekvorms en al die firmas is van mening dat die besluit wie om vir 

persoonlike onderhoude te nooi uit die magdom van aansoeke wat ontvang 

word, een van die moeilikste aspekte van keuring is. 

• Ses van die firmas (75%) voer gestruktureerde onderhoude en 87,5% van die 

firmas poog om van 'n vorm van gedragbeskrywende onderhoudvoering gebruik 

te maak. 

• Vier van die firmas (50%) gebruik die onderhoud as die finale bepalende faktor 

by die aanstelling van leerlingrekenmeesters en die ander 50% van die firmas 

pas die een of ander vorm van persoonlikheidstoetse of verdere evaluering 

tydens vakansiewerk toe. 

• Geeneen van die firmas was bewus van die studie wat die OROR ge'inisieer het 

om 'n profiel van 'n suksesvolle leerlingrekenmeester daar te stel nie. 

• Sewe van die firmas (87,5%) het, formeel of informeel, 'n interne profiel van 'n 

suksesvolle leerlingrekenmeester daargestel. 

• Daar bestaan grootliks ooreenstemming tussen firmas dat akademiese vermoe, 

kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede, aanpasbaarheid, spanspeler/ 

funksionering in groepsverband en dryfkrag/prestasiemotivering die belangrikste 

eienskappe van 'n suksesvolle leerlingrekenmeester is. 
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• Al die firmas het afsonderlike inisiatiewe vir die werwing van swart 

leerlingrekenmeesters ge·implementeer wat 'n verskeidenheid gemeenskaps

ontwikkelingsprojekte insluit. 

• Daar bestaan grotendeels ooreenstemming tussen firmas oor die faktore wat 

aanleiding gee tot problems rakende die werwing van swart rekenmeesters. 

Belangrike aspekte soos 'n gebrek aan blootstelling aan die besigheids

omgewing en onvoldoende beroepsvoorligting op skoolvlak is sterk beklemtoon. 

• Slegs 37,5% van die firmas het 'n profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester 

daargestel. 

• Motivering en dryfkrag is as die belangrikste eienskappe vir 'n suksesvolle swart 

rekenmeester aangedui, terwyl die ander eienskappe grootliks ooreenstem met 

die van blanke leerlingrekenmeesters. 

Die aanbevelings wat uit die literatuuroorsig en die empiriese navorsing voortvloei, 

word vervolgens bespreek. 

7.3 AANBEVELINGS 

Die aanbevelings word ender die volgende opskrifte gedoen: 

• Werwing - paragraaf 7.3.1 

• Keuring - paragraaf 7.3.2 

• Werwing en keuring van swart rekenmeesters - paragraaf 7.3.3 

• Algemeen - paragraaf 7.3.4 
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7 .3.1 WERWING 

• Kampusbesoeke 

Die meeste universiteite in Suid-Afrika kan baie verbeter wat betref 

loopbaanvoorligting- en werwingsgeleenthede wat op kampusse aan ouditeurs

firmas gebied word. Volgens werwingspersoneel is die kontak met studente op 

universiteitskampusse die hoofbron van werwing, maar baie min universiteite in 

Suid-Afrika bied loopbaandae op 'n professionele wyse aan. In die VSA, 

Engeland en Australia is kampuswerwing die belangrikste wyse waarop 

voornemende leerlingrekenmeesters ge"identifiseer en aan ouditeursfirmas 

bekendgestel word en dit vind op 'n baie georganiseerde basis plaas. Oorsese 

universiteite stel fasiliteite beskikbaar en bied formele geleenthede aan alle 

firmas om op 'n gelyke basis met mekaar mee te ding om die beste studente. 86 

stel beroepsvoorligtingskantore by universiteite in die VSA byvoorbeeld 'n 

gerekenariseerde databasis met besonderhede van studente aan firmas 

beskikbaar. Dit word in die lig van die toenemende mededinging om die beste 

kandidate met maatskappye wat ook as goedgekeurde opleidingsorganisasies 

geregistreer is, belangrik vir ouditeursfirmas om topkandidate vroegtydig te 

identifiseer. 

Die Australiese lnstituut het byvoorbeeld die volgende formele riglyne 

geformuleer waarvolgens kampusbesoeke moet geskied: 

• bevestig al die nodige reelings om elke kampus te besoek met die 

programkoordineerders 

• verskaf toepaslike materiaal aan elke kampus en student om kandidate 

in staat te stel om tot 'n objektiewe gevolgtrekking oor die organisasie te 

kom 

• reel 'n geskikte program van eerste en tweede onderhoude wat studente 
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se ander verpligtinge oak in ag neem 

• mondelinge aanbiedinge behoort nie tydens die kampusonderhoude 

gemaak te word nie 

• alle aanbiedinge behoort op skrif gestel te word en moet 

alle inligting wat op die aanbieding betrekking het, insluit 

minstens sewe dae na die ontvangs van die aanbod toelaat vir die 

aanvaarding daarvan 

duidelik aandui dat die periode vir aanvaarding verleng kan word 

en inligting verskaf oar hoe die student dit kan reel 

Studentevakverenigings in die VSA reel kantoortoere by firmas waar students 

die geleentheid gebied word om verskillende firmas te besoek. 

Soortgelyke inisiatiewe kan oak in Suid-Afrika onderneem word, selfs vir 

hoerskoolleerlinge. 

• Personeel wat tydens werwing gebruik word 

Die personeel van die firma wat tydens werwing gebruik word, is as die 

belangrikste faktor wat voornemende students se keuse be"invloed, aangedui. 

Dit is belangrik dat personeel met wie voornemende leerlingrekenmeesters sal 

kan identifiseer vir werwing gebruik moet word. Personeel moet aktief in werwing 

belangstel, oar goeie kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede beskik, 

die kultuur van die firma aan students kan oordra, en met die basiese beginsels 

van die arbeidswetgewing vertroud wees. 

• lnnoverende werwingsmetodes 

Suid-Afrikaanse firmas moet ag slaan op die innoverende wyses waarop 
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oorsese firmas kandidate werf. Die volgende metodes kan ook plaaslik toegepas 

word: 

• Stuur interaktiewe diskette wat oor die werksaamhede van die firma 

handel aan kandidate 

• Satellietuitsendings na universiteitskampusse 

• Gebruikmaking van die Internet 

• Aanvanklike onderhoud 

Daar moet reeds tydens die aanvanklike onderhoud 'n duidelike uiteensetting 

van beroepsmoontlikhede vir die voornemende kandidaat gegee word, sodat hy 

kan bepaal of die betrokke firma wel oor 'n genoegsaam gediversifiseerde 

klientportefeulje beskik. Werwingsbestuurders moet dus 'n baie duidelike beeld 

he van wat hulle aan voornemende kandidate kan bied. Die professie behoort 

ook die werk meer interessant vir die voornemende kandidate te skets. Die 

gemiddelde voorgraadse student sien die beroep dikwels as vervelig en die 

manier waarop universiteitskursusse aangebied word, kan ook daartoe bydra om 

die beeld van verveling te versterk. Daar moet aan kandidate verduidelik word 

dat die periode van die leerkontrak optimaal benut moet word en daarom le 'n 

goeie agtergrond by 'n ouditeursfirma wat oor 'n verskeidenheid ouditkliente 

beskik, dikwels die grondslag vir 'n vooruitstrewende beroep in die handel. 

7.3.2 KEURING 

• Evaluering van aansoekvorrns 

Werwingspersoneel is dit eens dat die identifikasie van watter kandidate om vir 

persoonlike onderhoude te nooi, een van die moeilikste aspekte van keuring is. 
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Dit is dus belangrik dat die aanvanklike evaluering van aansoekvorms op 'n 

meer regverdigbare basis moet geskied, aangesien die meeste firmas nie 

formele riglyne formuleer waarvolgens aansoekvorms geevalueer kan word nie. 

Dit impliseer aanpassings aan die aansoekvorm, aangesien baie firmas se 

aansoekvorms baie algemene vrae insluit wat dit baie moeilik maak om 

aansoekers op 'n regverdigbare basis met mekaar te vergelyk. Die 

evalueringsproses kan dus so ontwerp word dat daar tydens die aanvanklike 

keuringsfase op bewese suksesindikators en aspekte van potensiaal

identifisering gelet word. Daar kan dus punte op 'n voorafvasgestelde skaal 

toegeken word vir, onder andere, akademiese prestasie, buitemuurse aktiwiteite, 

gebalanseerdheid, Ieierseienskappe, spandeelname, verbale kommunikasie en 

motivering vir die studierigting. Die kandidate wat meer as 'n sekere aantal 

punte behaal, word dan vir die kantooronderhoud genooi. 

• Beskikbaarstelling van resultate van RGN-studies 

Die OROR moet die resultate van die studies wat deur Cilliers & Roodt (1992) 

en Van der Walt (1995) ondemeem is, vrylik aan ouditeursfirmas beskikbaar stet 

en moontlik verdere studies inisieer, gesien in die fig van die gewysigde 

struktuur van die professie. Ouditeursfirmas sat veral baat by 'n studie om 

spesifiek die eienskappe en suksesindikators van 'n suksesvolle swart 

rekenmeester te identifiseer. 

• Toepassing van die profiel van suksesvolle leerlingrekenmeesters 

Die profiel wat deur die studies daargestel is, kan deur ouditeursfirmas gebruik 

word tydens die werwing en keuring van Ieerlingrekenmeesters. Daar moet 

tydens die keuringsproses bepaal word of kandidate minstens oar die volgende 

vyf belangrike eienskappe beskik: 

• Akademiese vermoe 
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• Kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede 

• Aanpasbaarheid 

• Spanspeler/funksionering in groepsverband 

• Dryfkrag/prestasiemotivering 

Elemente van die werwings- en keuringsproses kan s6 ontwerp word dat daar 

'n evaluering van die gewenste eienskappe op 'n objektiewe grondslag kan 

geskied. 

• Aanpassing van gestruktureerde onderhoud 

Die volgende vrae kan by die gestruktureerde onderhoud ingesluit word om die 

eienskappe van voornemende leerlingrekenmeesters behoorlik te evalueer: 

• Akademiese vermoe 

Daar moet vasgestel word of die kandidaat in staat is om vrae korrek te 

interpreteer en intelligente antwoorde op vrae te gee, bo en behalwe die 

akademiese prestasies wat in daardie stadium deur die betrokke 

kandidaat behaal is. 

• Kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede 

Kommunikasie word deurlopend geevalueer en daarom moet daar vrae 

in 'n onderhoud ingesluit word wat kandidate se vermoe om 'n boodskap 

sinvol en effektief oor te dra, te evalueer. Vrae soos byvoorbeeld watter 

onlangse fliek of boek het jy die meeste geniet en waarom, of watter 

situasie het jou nog die meeste in verleentheid gebring, kan die 

kandidaat se vermoe om sinvol te kan kommunikeer, aandui. Die 
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potensiele rekenmeester se vermoe om oak die ander onderhoudsvrae 

behoorlik te beantwoord en om sy gedagtes en standpunte behoorlik uit 

te druk, moet oak deurlopend tydens die onderhoud beoordeel en 

geevalueer word. Vrae wat oar interpersoonlike verhoudinge met persona 

op 'n hoer vlak ( dosente) en dieselfde vlak (vriende) handel, moet oak in 

die onderhoud ingesluit word. 

• Aanpasbaarheid 

Dit is moeilik om aanpasbaarheid in 'n onderhoud te evalueer. Gedrag

beskrywende vrae waarin die kandidaat op grand van vorige gedrag moet 

verduidelik hoe hy by verskillende situasies kan aanpas, moet by die 

onderhoud ingesluit word. 

• Spanspeler/funksionering in groepsverband 

Vrae wat handel oar die kandidaat se funksionering in groepsverband, 

byvoorbeeld, sportdeelname en sosiale aktiwiteite kan gestel word. 

• Dryfkrag/prestasiemotivering 

Daar moet bepaal word of die kandidaat doelwitte stel en hoe hierdie 

doelwitte bereik word. Doelwitte in die verlede sowel as toekomstige 

doelwitte moet aangespreek word. 

• Veelsydigheid 

Veelsydigheid kan in 'n groat mate gemeet word aan die hand van die 

verskeidenheid van nie-akademiese aktiwiteite en belangstellings, 

waaraan die kandidaat deelneem. Voorbeelde van hierdie aktiwiteite kan 

kultureel of sportgerig wees, maar kan oak die buitelewe, rekenaars of 

enige ander interessante belangstelling wees. Daar moet dus 'n balans 
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in 'n suksesvolle kandidaat se lewe wees, sodat sy nie slegs in een 

dimensie ontwikkel nie. Die vermoe om veelvuldige belangstellings uit te 

leef en steeds akademies suksesvol te wees, dui daarop dat 'n persoon 

oor die vermoe beskik om aktiwiteite behoorlik te skeduleer en die tyd 

wat beskikbaar is, effektief te benut. 'n Leerlingrekenmeester moet oak 

tydens die uitvoering van haar leerkontrak in staat wees om veelvuldige 

opdragte saam met moontlike studies en haar eie sosiale aktiwiteite te 

hanteer. 

• lntegriteit, respek en geloofwaardigheid 

Die evaluering van 'n voornemende kandidaat met betrekking tot hierdie 

eienskappe is meer subjektief van aard. Die probleem ten opsigte van 

hierdie eienskappe is oak dat dit gewoonlik reeds te laat is wanneer daar 

uitgevind word dat 'n kandidaat nie oar respek en geloofwaardigheid 

beskik nie. 

• Pligsgetrouheid 

Daar kan vrae gestel word sodat bepaal kan word in watter mate die 

· kandidaat se studies behoorlik beplan word en 'n prioriteit in die 

kandidaat se program geniet. 

• Selfbeheersing en 'n lae vlak van spanning of angsgeneigdheid 

Die onderhoudsituasie kan op sigself spanningsvol en intimiderend vir 'n 

voornemende kandidaat wees en die onderhoudspaneel moet die 

kandidaat se hantering daarvan beoordeel. 

• Belangstelling in numeriese aktiwiteite en in spesifieke aspekte van die 

geoktrooieerde rekenmeester se werk. 
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Vrae kan gestel word om te bepaal of die kandidaat in syfers belangstel 

(byvoorbeeld 'n belangstelling en/of prestasie in wiskunde of 

rekeningkunde op skool- of universiteitsvlak) en hoe die kandidaat 

byvoorbeeld 'n tipiese dag in die lewe van 'n ouditvennoot vir haar 

voorstel. 

• Spesifieke beroepseienskappe, naamlik die geleentheid vir vooruitgang, 

'n goeie salaris en die aansien en prestige verbonde aan die werk. 

Daar kan aan die kandidaat gevra word wat sy motivering vir die besluit 

om in die betrokke rigting te studeer was en ook waar hy homself oor vyf 

of tien jaar sien. 

• Kennis van die inhoud van die kursus en die aard van 'n GR se werk, die 

tyd wat die kandidaat geneem het om inskrywing vir die kursus te 

oorweeg en hoe lank die kandidaat na verwagting sal neem om die 

kursus te voltooi. 

Spesifieke vrae oor die kursusvereistes, wanneer die kandidaat verwag 

om 'n graad te behaal en watter aspekte 'n geoktrooieerde rekenmeester 

se werk alles insluit, kan tydens die persoonlike onderhoud gevra word. 

• Studiegewoontes 

Daar kan gevra word hoe die kandidaat se studies benader word. Word 

daar byvoorbeeld 'n studierooster opgestel en word hersiening op 'n 

daaglikse basis gedoen. 

Gestruktureerde onderhoude kan hier van nut wees. Die gestruktureerde 

onderhoudsvrae moet dus noukeurig geformuleer word om die geloofwaardig

heid van 'n kandidaat se antwoorde te kan beoordeel en moet ook gedrag

beskrywende vrae insluit. Vrae wat as dubbele kontrole van vorige antwoorde 
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dien, moet ook by die gestruktureerde onderhoud ingesluit word. 

• Psigometriese en persoonlikheidstoetse 

Firmas moet eerstens intern besin oor watter eienskappe in hulle firmas as die 

belangrikste beskou word. Dit kan 6f geskied deur 'n studie van bestaande 

suksesvolle personeel deur die toepassing van psigometriese of persoon

likheidsprofieltoetse 6f deur menslikehulpbronspesialiste by die proses te betrek 

6f deur die profiel te gebruik wat deur die RGN-studie daargestel is. Daar moet 

vervolgens in oorleg met personeelbestuurspesialiste besin word oor watter 

vorm van psigometriese toetse die beste sal wees om die gewenste eienskappe 

behoorlik te kan evalueer. Die volgende toetse is in die empiriese navorsing 

ge'identifiseer: 

• Apil Battery 

• Wechsler 

• 16PF 

• TAT 

• CBA (Competency Based Analysis) wat as vaardigheidgebaseerde 

toetsing vertaal is 

• "Thomas profile" (persoonlikheidsprofieltoets) 

• Gebruik van eienskappe wat deur oorsese firmas as belangrik beskou word 

Ouditeursfirmas in Suid-Afrika behoort ook ag te slaan op die volgende 

eienskappe wat ouditeursfirmas in die VSA, Engeland en Australia as belangrik 

beskou: 

• Die vermoe om mense te kan bestuur en in 'n span te funksioneer 

• Leierseienskappe en bestuursvaardighede 

• Aanpasbaarheid en veelsydigheid 

• Kreatiwiteit, inisiatief en innoverende denke 
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• Dryfkrag en prestasiemotivering 

• Entoesiasme en optimisme 

• Meertaligheid 

• lnskakeling by die kultuur van die firma 

• Dienslewering aan kliente 

• Toewyding 

7.3.3 WERWING EN KEURING VAN SWART REKENMEESTERS 

• Bewusmaking van die professie onder potensiele swart rekenmeesters 

Onkunde oor die professie is die hoofstruikelblok vir die toetrede van swart 

rekenmeesters tot die professie. Daar bestaan 'n gebrek aan rolmodelle in die 

swart gemeenskap en dit is noodsaaklik dat die professie na die gemeenskappe 

moet uitbeweeg. Hoerskoolberoepsvoorligters beskik oor gebrekkige kennis van 

wat die professie behels en die SAIGR en firmas kan meer betrokke raak by die 

opleiding van beroepsvoorligters en rekeningkundeonderwysers, sodat inligting 

aan hulle verskaf kan word. Rekenmeesters moet ook meer betrokke raak in die 

swart gemeenskappe waar beroepsuitstallings by kerke en gemeenskap

sentrums gehou kan word. Dit moet uitgebrei word deur die aanbieding van 

finansiele bystand aan verdienstelike kandidate. Minderheidsuitreikingsgroepe 

kan ook in die lewe geroep word om netwerkgeleenthede vir minderhede te 

skep. Die bestaande kwotastelsel moet in heroorweging geneem word om dit 

met die "Employment Equity Act"-vereistes te versoen. Die keuring van swart 

leerlingrekenmeesters deur firmas moet ook hersien word, aangesien daar in 

sommige gevalle verskillende vorme van toetsing vir swart en blanke kandidate 

gebruik word en dit nie toelaatbaar is volgens nuwe arbeidswetgewing in Suid

Afrika nie. 

Die AICPA speel 'n belangrike rol in die bemarking van die professie as 'n 

geheel in die VSA. Die OROR, die SAIGR en ABASA kan uitbrei op hul pogings, 



215 

veral die inisiatiewe wat op die bewusmaking van die professie onder 

minderheidsgroepe gerig is. Die SAIGR en ABASA kan 'n paging soortgelyk aan 

die van AICPA aanwend om 'n advertensieveldtog te loads wat spesifiek gerig 

is op die loopbane van suksesvolle rekenmeesters uit minderheidsgroepe, 

byvoorbeeld Dr Wiseman Nkuhlu wat die eerste swart geoktrooieerde 

rekenmeester was en tans President van die SAIGR is, Nonkuleleko Gobodo, 

die eerste swart vroulike geoktrooieerde rekenmeester en baie suksesvolle 

sakevrou en Sindiswa Zilwa wat onlangs as die Suid-Afrikaanse Sakevrou van 

die Jaar aangewys is. 

• Besoeke aan skole wat oorwegend swart leerlinge het 

Die agt groat firmas is almal in 'n mindere mate betrokke by projekte waarin 

hulle op eie inisiatief of via komitees van die SAIGR by swart hoerskole betrokke 

is. Sommige van die groat firmas is egter van mening dat die SAIGR self baie 

meer betrokke moet raak en nie bloat die taak op die groat ouditeursfirmas moet 

afskuif nie, aangesien die firmas dit bykomend tot hul verantwoordelikheid 

teenoor kliente en hul eie individuele werwingstrategiee moet hanteer. Daar 

behoort meer personeel deur die SAIGR in diens geneem te word of personeel 

van ouditeursfirmas moet vir 'n periode na die SAIGR gesekondeer word, sodat 

skoolbesoeke op 'n baie meer uitgebreide grondslag kan plaasvind. 

• Verbetering van skool- en universiteitsopleiding 

Gemeet aan die feit dat programme vir regstellende aksie in die VSA nie 'n 

noemenswaardige invloed op die persentasie swart rekenmeesters gehad het 

nie, le die oplossing nie bloat in suiwer regstellende inisiatiewe as sulks nie. 

Daar moet eerder wyer gekonsentreer word op die verbetering van skoal- en 

universiteitsopleiding om 'n beter toegeruste kandidaat in die stelsel in te bring. 

• Engelse taalvaardigheidskursusse 
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Dosente aan universiteite kan dit sterk oorweeg om die swart kandidate in hul 

klasse op 'n sensitiewe wyse aan te moedig om 'n praktiese kursus in Engels te 

loop. Die meeste universiteite bied sulke kursusse aan. Dit is egter belangrik dat 

die kursus baie prakties van aard en op die spreektaalelement ingestel moet 

wees. Vannote by ouditeursfirmas behoort oak die bywoning van sodanige 

taalvaardigheidskursusse aan te moedig of self te reel, en ondersteuning vir die 

bywoning daarvan, hetsy finansieel of andersins aan kandidate, te bied. 

• Kursusse in lewensvaardighede ("lifeskills") en besigheidsbewustheid 

Werwingspersoneel het tydens empiriese navorsing aangedui dat die meeste 

voornemende swart leerlingrekenmeesters geen vroeere blootstelling aan 'n 

eerstewereldse besigheidsomgewing, soos kredietverlening, finansiering, 

belasting en die bankwese het nie en dat kulturele faktore oak 'n invloed op die 

interne aanpassing binne 'n firma het. Daar bestaan dus 'n behoefte aan die 

uitbreiding van opleiding in hierdie verband en firmas kan in samewerking met 

die SAIGR hierby betrokke raak. 

• Kampuskontak 

In die empiriese navorsing is bevind dat tradisioneel swart universiteite tot 'n 

mindere mate besoek word. Ouditeursfirmas moet meer sigbaar werf op hierdie 

kampusse, sodat belowende voorgraadse kandidate vroeer ge"identifiseer en 

bygestaan kan word. Die meeste swart STR-studente studeer volgens die 

SAIGR aan UNISA, RAU en Natal en werwingspersoneel moet dus stark op 

hierdie drie kampusse fokus in hulle werwing van nagraadse swart studente. 

• Besoeke deur werwingsverteenwoordigers 

Tradisionele swart universiteite smag na kontak met die professie. Daar 

bestaan beslis ruimte vir kontak met dosente en studente van swart 

universiteite. Suksesvolle swart rekenmeesters in die firma moet 

werwingspersoneel op hierdie besoeke vergesel. 
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• Sosiale funksies vir studente 

Oak wat sosiale kontak betref, is die meeste ouditeursfirmas beperk tot 

die residensiele universiteite in hulle omgewing. Daar bestaan beslis die 

behoefte vir uitreiking aan tradisioneel swart universiteite. Dit is oak die 

ideale manier om sosiale vaardighede en kommunikasievermoens van 

swart studente, wat sterk aanduiders van sukses in die professie is, te 

evalueer. 

• Borg van studente-aktiwiteite 

Ouditeursfirmas kan betrokke raak by die borg van sport- en ander 

aktiwiteite wat deur studente onderneem word. Finansiele beperkinge, 

by onder andere die verkryging van rekenaars en handboeke, is oak van 

die leerntes wat swart universiteite aan die verteenwoordigers van die 

OROR genoem het. Dit kom daarop neer dat ouditeursfirmas as sigbaar 

en toeganklik beskou moet word deur voornemende swart 

leerlingrekenmeesters. 

• Persoonlike onderhoude 

Ouditeursfirmas kan oak deur, onder andere, persoonlike verwysings of 

deur middel van kontak met doserende personeel aan universiteite 'n 

paging aanwend om belowende studente te identifiseer en dan 'n 

persoonlike onderhoud te reel. Die inisiatief kom dus in hierdie geval van 

die kant van die ouditeursfirma self. 

• Kontak met doserende personeel 

Werwingsbestuurders en vennote by ouditeursfirmas wat vir werwing 

verantwoordelik is, moet poog om kontak met doserende personeel by 

universiteite wat voornemende swart leerlingrekenmeesters oplei, te 



218 

bewerkstellig, aangesien baie van hulle probleme van 'n unieke aard is. 

Dit sal aan hulle 'n beter begrip van die omgewing waaraan 'n student 

onderhewig is, verleen. Studente doen ook in baie gevalle navraag by 

dosente oor 'n moontlike firma om by aansoek te doen en sodoende kan 

die dosent die student adviseer. 

7 .3.4 ALGEMEEN 

• Kommunikasievaardighede 

Universiteite behoort ernstige oorweging te skenk aan die aanpassing van die 

formele leerplan deur die insluiting van vakke wat kommunikasievaardighede 

aan studente kan oordra. Studente wat probleme met Engels het, moet ook 

aangemoedig word om 'n praktiese Engelse taalvaardigheidskursus aan die 

universiteit te loop. 

• Werwing deur medium- en kleiner firmas 

In die lig van die kompetisie met grater firmas om die beste kandidate te werf, 

is dit belangrik dat kleiner firmas tydens interaksie met potensiele kandidate op 

sekere spesifieke aspekte moet fokus: 

• Voordele wat 'n kleiner firma bied 

Verkry duidelikheid oor watter spesifieke voordele daar by die firma is, 

byvoorbeeld 'n standaardwerkweek, vergoeding vir verdere opleiding, 

meer individuele aandag aan personeel, wyer verantwoordelikhede en 

ander aspekte wat die firma uniek maak. 

• Verkry duidelikheid oor watter tipe student die firma wil werf 
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Daar kan moontlik na kandidate met 'n laer gemiddelde persentasie as 

die wat die groot firmas verlang, gesoek word. 

• Keuse van universiteit 

Kleiner firmas moet eerder op hul plaaslike universiteite konsentreer en 

goeie kontakte met die dosente in die rekeningkundedepartement opbou, 

veral die dosente wat studente gewoonlik bystaan om werk te kry. Daar 

behoort ook behoorlike opvolging te geskied na afloop van die 

onderhoude wat op die kampus gevoer is. 'n Firma kan ook van 'n 

onafhanklike konsultant gebruik maak om bystand te verleen met 

werwing. 

• Teikenorganisasies 

Kleiner firmas kan ook studenteorganisasies kontak en aanbied om as 

gassprekers op te tree en van die firma se nuwe rekrute gebruik om die 

funksies by te woon. 

• Vakansiewerkgeleenthede, ko-opopleidingsprogramme en deeltydse 

werk 

Die kriteria wat groot firmas stel, is baie hoog en kleiner firmas kan dus 

ook geleenthede aan die meer gemiddelde studente bied om by hulle te 

werk. Kleiner firmas moet ook van die ondersteuning wat die SAIGR en 

OROR aan firmas bied, gebruik maak, of in samewerking met ander 

kleiner firmas in die omgewing opleiding reel. 

• Vroulike studente 

Gesien in die lig van die toename van vroulike studente in die professie, is dit 

belangrik dat werwingspersoneel die versekering aan vroulike studente moet 
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gee dat daar in hul firmas gelyke geleenthede bestaan en dat die 

loopbaanontwikkeling van vroulike rekenmeesters vir hulle belangrik is. 

Voornemende vroulike werknemers wil meer inligting he oor inisiatiewe wat 

spesifiek op die behoud van vroulike werknemers gerig is. 

7.4 VOORSTELLE VIR TOEKOMSTIGE NAVORSING 

Hierdie studie het sekere suksesindikators en werwings- en keuringsmetodes 

ge"identifiseer wat tydens die werwing en keuring van voornemende leerling

rekenmeesters toegepas kan word. Alie aspekte is egter nie in hierdie studie 

aangespreek nie en die volgende aspekte kan in toekomstige navorsingsprojekte 

ondersoek word: 

• Die empiriese ondersoek wat deel van hierdie studie uitgemaak het, was beperk 

tot kantore van die agt groat firmas in Suid-Afrika wat in Johannesburg en 

Pretoria gesetel is. 'n Ondersoek na kantore in ander sentra in die land, asook 

kantore van 'n aantal medium- en klein ouditeursfirmas kan ook onderneem 

word om te bepaal welke verskille daar in die benadering tot werwing en keuring 

van leerlingrekenmeesters bestaan. 

• Daar kan empinese navorsing onder die 170 gekwalifiseerde swart 

rekenmeesters in Suid-Afrika onderneem word om te bepaal oor welke 

eienskappe hulle beskik, watter faktore bygedra het tot hul sukses in die 

professie en welke metodes volgens hulle aangewend kan word om die getal 

swart rekenmeesters noemenswaardig te vergroot. 

• Empiriese navorsing rakende suksesindikators van voornemende 

leerlingrekenmeesters kan onder dosente in rekeningkundefakulteite aan Suid

Afrikaanse universiteite gedoen word. 

• Die RGN-studies onder kandidate wat aan Suid-Afrikaanse universiteite in die 
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rekeningkunde met die oog op die behaling van die GR-kwalifikasie studeer, kan 

herhaal word en swart leerlingrekenmeesters kan dan ook in die studie ingesluit 

word. 

7.5 GEVOLGTREKKING 

Daar bestaan grootliks ooreenstemming oor die profiel van 'n suksesvolle 

leerlingrekenmeester tussen die agt groat firmas en die vyf eienskappe wat as die 

belangrikste beskou word is akademiese vermoe, kommunikasie en interpersoonlike 

vaardighede, aanpasbaarheid, spanspeler/funksionering in groepsverband en 

dryfkrag/prestasiemotivering. Die evaluering van hierdie eienskappe behoort egter op 

'n baie meer wetenskaplike basis te geskied, aangesien daar, met die uitsluiting van 

akademiese vermoe, baie subjektiewe oordeel by die evaluering van die gewenste 

eienskappe kan bestaan. Die helfte van die agt groat firmas maak bloat van 

onderhoude, wat wissel van redelik informeel tot gestruktureerd, gebruik vir die 

evaluering van voornemende leerlingrekenmeesters. Gesien in die lig van die streng 

vereistes van die nuwe arbeidswetgewing in Suid-Afrika word dit ook vir firmas al hoe 

belangriker om kandidate volgens 'n eenvormige maatstaf te vergelyk en aanstellings 

en afwysings van aansoekers behoorlik te motiveer. Gestruktureerde onderhoude waar 

dieselfde vrae aan al die kandidate gevra word, behoort ontwikkel te word. Daar moet 

verseker word dat eienskappe soos aanpasbaarheid, kommunikasie- en 

interpersoonlike vaardighede, spanwerk, dryfkrag en prestasiemotivering asook ander 

suksesindikators wat die firma as belangrik beskou, behoorlik in die gestruktureerde 

onderhoud geevalueer word. Die toepaslikheid van psigometriese toetse en 

vaardigheidgebaseerde modelle behoort ook ondersoek te word solank daar verseker 

word dat sodanige toetse geldig verklaar is, regverdig teenoor alle kulture is en daar 

nie enige vooroordele teenoor lede van aangeduide groepe is nie. 

lnisiatiewe deur die SAIGR en ABASA om die aantal swart rekenmeesters te 

vermeerder, moet uitgebrei word. Daar behoort navorsing gedoen te word onder die 

170 gekwalifiseerde swart rekenmeesters in Suid-Afrika in 'n paging om 'n definitiewe 
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profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester daar te stel. Eienskappe wat in hierdie 

studie na vore gekom het as suksesindikators vir voornemende swart leerling

rekenmeesters is dryfkrag en motivering, leierskap, kommunikasie en interpersoonlike 

vaardighede, sensitiwiteit vir verskillende kulture en blootstelling aan die westerse 

besigheidsomgewing. 'n lntensiewe advertensieveldtog wat op die loopbane van 

vooraanstaande swart geoktrooieerde rekenmeesters fokus, moet deur die SAIGR 

ondemeem word en spesifiek op swart hoerskoolleerlinge gerig word. Gekwalifiseerde 

rekenmeesters moet ook ondemeem om op 'n individuele en firmabasis swart skole te 

besoek, ten einde leerlinge blootstelling aan die moontlikhede van die professie te gee. 

Daar moet, sover moontlik, gepoog word om aan swart studente ondersteuning te gee 

om hul studies te voltooi voordat hulle met opleidingskontrakte begin, aangesien daar 

bevind is dat sulke kandidate beter vorder tydens die duur van hul opleidingskontrakte. 

Die toekoms van die rekenmeestersprofessie in Suid-Afrika berus op die vermoe om 

by die vinnig veranderende sosiale en ekonomiese behoeftes van die gemeenskap aan 

te pas. lndien die ekonomie teen 'n tempo groei wat voldoende werkverskaffing in die 

toekoms sal verseker, sal daar ook baie meer werk vir rekenmeesters wees. Die 

rekenmeestersprofessie moet dus daarna street om die getal rekenmeesters, en veral 

die getal swart rekenmeesters, te vermeerder. Dit vereis die behoorlike identifikasie en 

ontwikkeling van geskikte kandidate om die professie die nuwe millennium in te lei. 
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BYLAEA 

PERSOONLIKE ONDERHOUD MET WERWINGSVENNOTE BY DIE GROOT VYF 
OUDITEURSFIRMAS 

DIE IDENTIFISERING VAN POTENSIAAL TYDENS DIE WERWING VAN 
LEERLING-GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS 

NAAM VAN FIRMA:-----------------------------------------------------------------------------------

NAAM VAN WERWINGSVENNOOT:-------------------------------------------------------------

Advertensies 

1.1 Maak u tydens die werwing van leerlingrekenmeesters van die volgende 
metodes gebruik: 

- advertensies in die finansiele pers 

- advertensies in die Accountancy/Rekeningkunde SA 

- groepsbesoeke by u firma 

- advertensies by universiteite 

- advertensies in beursgidse 

- ander ( noem asb) 

1.2 Hoekom het u op die metodes besluit? 

Kampuskontak 

1.3 Besoek u universiteitskampusse om potensiele leerlingrekenmeesters te 
identifiseer? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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identifiseer? 

1.4 Welke personeel van die firma word tydens die werwing gebruik en hoe word 

daar op personeel besluit? 

1.5 Watter kampusse word aktief deur u firma besoek: 

- UNISA D 

- Universiteit van Pretoria D 

- Witwatersrand D 

-RAU D 

- Universiteit van die Noorde D 

-Vista D 

- Universiteit van Kaapstad D 

- Universiteit van Stellenbosch D 

- Rhodes D 

-Wes-Kaap D 

- Port Elizabeth D 

- Potchefstroom D 

- Durban D 

- Pietermaritzburg D 

- Ander ( noem asb) D 

1.6 Reel u firma sosiale funksies vir universiteitstudente om hulle blootstelling 
aan die professie en u firma te gee? Watter vorm neem hierdie funksies aan? 
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1. 7 Watter studente word na hierdie funksies uitgenooi? 

- akademiese presteerders 

- sportpresteerders 

- kandidate deur dosente aanbeveel 

- beurshouers 

- ander 

D 

D 

D 

D 

D 

1.8 Neem u deel aan loopbaanuitstallings by die onderskeie universiteite? Wat is 
die motivering vir u besluit? 

1.9 Word daar van "eerste onderhoude" tydens kampusbesoeke gebruik gemaak, 
waardeur daar reeds 'n voorlopige siftingsproses plaasvind? Watter vorm 
neem hierdie onderhoud aan? 

1.1 O Watter ander betrokkenheid het u by universiteite? 

- Advieskomitees 

- Aanbieding van lesings 

- Borg van aktiwiteite van professionele vereningings 

D 

D 

D 
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- Aanbieding van lesings 

- Borg van aktiwiteite van professionele vereningings 

- Sosiale betrokkenheid - sportdae, ens. 

- Kontak met dosente 

-Ander 

Toekenning van beurse 

1.11 Word daar beurse aan belowende B.Com(Rekeningkunde)-studente 
toegeken? 

Vakansiewerk 

1.12 Bied u vakansiewerkgeleenthede aan studente? lndien wel, op watter 
stadiums van die jaar? 

1. 13 Sou u die vakansiewerkgeleenthede as 'n werwingsmetode beskou? 

2. KEURING 

Aansoekvorm 

D 

D 

D 

D 

D 

2.1 Watter inligting word op die aanvanklike aansoekvorm van kandidate verlang: 
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- Skoolbesonderhede 

- Kulturele betrokkenheid 

- Sportdeelname/prestasies 

- Werksondervinding 

- Motivering vir studierigting 

- Ander ( noem asb) 

2.2 Hoe besluit u op grand van die aansoekvorms wie om vir onderhoude te 
nooi? Wie is verantwoordelik vir hierdie evaluering? 

Onderhoud 

2.3 Word onderhoude met potensiele kandidate gevoer? Gestruktureerd of 
informeel? 

2.4 Maak u van gedragbeskrywende onderhoudvoering gebruik? 

2.5 Is die onderhoud die finale bepalende faktor in die toekenning van beurse/ 
vakansiewerk of opleidingskontrakte? 

lndien nie, watter ander metodes van evaluering word toegepas? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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lndiensnemingstoetsing 

2.6 Maak u enigsins van psigometriese toetse gebruik? lndien nie, maak u van 
enige ander vorm van sielkundige- of aanlegtoetse gebruik? Wat is die rede 
daarvoor? 

2.7 Maak u van opleibaarheidstoetse ("trainability testing") gebruik? lndien wel, 

hoe word dit prakties gedoen? 

3. TIPE KANDIDAA T 

3.1 Is u bewus van die studie wat deur die OROR ge'inisieer om 'n profiel van 'n 
kandidaat wat suksesvol in die professie behoort te vaar, daar te stel? 

3.2 Maak u van hierdie profiel gebruik tydens die evaluering van aansoekers? 
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3.3 Is daar 'n profiel van 'n kandidaat wat suksesvol in u firma behoort te 
presteer, daargestel? Hoe is dit gedoen? 

3.4 Watter vyf eienskappe beskou u as die belangrikste vir 'n kandidaat wat 
suksesvol in die professie behoort te vaar? 

- Akademiese vermoe D 

- Pligsgetrouheid D 

- Selfbeheersing D 

- Lae vlak van spanning of angsgeneigdheid D 

- Numeriese vaardigheid D 

- Analitiese vaardigheid D 

- Belangstelling en kennis aangaande die werk van 'n rekenmeester D 

- Aanpasbaarheid D 

- lnisiatief en kreatiwiteit D 

- Kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede D 

- lntegriteit D 

- Leierseienskappe D 

- Spanspeler/Funksionering in groepsverband D 

- Dryfkrag/Prestasiemotivering D 

- Rekenaarvaardigheid D 

- Aanleg vir besigheid D 

- Pas aan by die firma se kultuur D 

-Ander D 

Hoekom beskou u hierdie eienskappe as belangrik? 
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3.5 Word statistiek bygehou oor die samestelling van leerlingrekenmeesters ten 
einde 'n gebalanseerde inname te verseker? 

Indian wel, hoe word kandidate geklassifiseer? 

- Bevolkingsgroep 

- Geslag 

- Universiteit 

- Huistaal 

- Spesialisbelangstellings 

-Ander 

4. WERWING EN KEURING VAN SWART REKENMEESTERS 

4.1 Het u afsonderlike inisiatiewe vir die werwing van swart 

leerlingrekenmeesters en wat behels dit? 

4.2 Watter van die volgende beskou u as problematies ten opsigte van die 
toetrede van swart kandidate tot die professie? 

- Historiese problems rakende skool- en universiteitsonderrig 

- Gebrek aan swart rolmodelle 

- Kommunikasie 

- Weerstand van kliente 

- Finansiele aspekte 

- Handhawing van standaarde 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



- Toelating tot universiteite 

- Rekenaargeletterdheid 

- Gebrek aan mentorskap 

- Ander ( noem asb) 
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D 

D 

D 

D 

4.3 Hetu 'n profiel van 'n suksesvolle swart rekenmeester in u firma daargestel? 
Hoe het u te werk gegaan om die profiel daar te stel? 

4.4 Watter eienskappe beskou u as belangrik in die evaluasie van voornemende 
swart rekenmeesters? 

- Kommunikasievaardighede 

- Akademiese prestasie 

- Selfvertroue 

- Aanpasbaarheid 

- lnterpersoonlike vaardighede 

- Numeriese vaardighede 

-Analitiese vermoe 

- Motivering 

-Ander 

5. ALGEMEEN 

5.1 Beskik u firma oor 'n nasionale werwingsinisiatief of besluit die plaaslike 
firmas self oor hulle werwingstrategie? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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5.4 
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Hoeveel aansoeke ontvang u op 'n jaarlikse basis? 

Word daar afsonderlike werwing vir beurshouers, vakansiewerk en 

leerlingrekenmeesters gedoen? 

Wat beskou u as die mees problematiese aspek van werwing en keuring? 
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BYLAE B 

PERSONAL INTERVIEW WITH RECRUITING PERSONNEL 

THE IDENTIFICATION OF POTENTIAL DURING THE RECRUITING AND 

SELECTION OF TRAINEE CHARTERED ACCOUNTANTS 

NAnllE OF FIRnll:----------------------------------------------------------------------------------------

NAnll E OF RECRUITING PARTNER:-------------------------------------------------------------

1. nllETHODS OF RECRUITING 

Advertisements 

1.1 Do you make use of the following methods in the recruiting of trainee 
chartered accountants: 

- advertisements in the financial press D 

- advertisements in the Accountancy/Rekeningkunde SA D 

- group visits at your firm D 

- advertisements at universities D 

- advertisements in bursary guides D 

- other (name please) D 

1.2 Why did you decide on these methods? 

Campus contact 

1.3 Do you visit university campuses to identify potential trainee accountants? 
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1.4 Which personnel of the firm are used during recruiting and how do you 
decide on personnel? 

1.5 Which campuses are actively visited by your firm? 

- UNISA 

- University of Pretoria 

- Witwatersrand 

-RAU 

- University of the North 

-Vista 

- University of Cape Town 

- University of Stellenbosch 

- Rhodes 

- Potchefstroom 

- Other (name please) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

1.6 Does your firm organise social functions for university students to grant them 
exposure to the profession and your firm? In which format are these functions 
presented? 

1. 7 Which students are invited to these functions? 

- academic performers 

- sport performers 

D 

D 
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- candidates recommended by university lecturers 

- bursary holders 

- other 

D 

D 

D 

1.8 Do you take part in career exhibitions at the respective universities? What is 
the motivation behind your decision? 

1.9 Do you conduct "first interviews" during campus visits, where an initial 
screening takes place? In what format is this interview conducted? 

1.10 In which other ways are your firm involved at universities? 

- Advisory committees 

- Presentation of lectures 

- Sponsoring of the activities of professional societies 

- Social involvement - sports days, etc 

- Contact with lectures 

- Other 

Allocation of bursaries 

1.11 Do you advertise in the bursary guides of local and national universities? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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1.12 Do you award bursaries to promising BCom(Accountancy) students? 

Vacation work 

1.13 Do you employ vacation students? If you do, at which stages during the year? 

1.14 Do you view vacation work as a method of recruiting? 

2. SELECTION 

Application form 

2.1 What information are requested on the initial application form: 

- Academic record 

- Particulars relating to school attended 

- Cultural involvement 

- Participation/performance in sport 

- Previous work experience 

- Motivation for line of study 

- Other (name please) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

2.2 How do you decide on the grounds of application forms, which candidates to 

invite for interviews? Who is responsible for this evaluation? 
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2.4 

2.5 

2.6 
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Interview 

Do you conduct interviews with potential candidates? Structured or informal? 

Do you make use of behavioural interviewing? 

Is the interview the final deciding factor in the allocation of bursaries/vacation 

work or training contract? 

If not, which other methods of evaluation are applied? 

Employment testing 

Do you apply additional methods of selection over and above the structured 

interview? 
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2. 7 Do you make use of psychometric testing? If not, do you make use of any 
other form of psychological or aptitude tests? What is the reason for your 
decision? 

2.8 Do you make use of trainability testing? If you do, how do you perform it in 
practice? 

3. TIPE OF CANDIDATE 

3.1 Are you aware of the study initiated by the PAAB to establish a profile of a 
candidate who would perform successfully in the profession? 

3.2 Do you make use of this profile during the evaluation of applicants? 

3.3 Have you established a profile of a candidate who would performs 
successfully in your firm? How did you go about in establishing such a 
profile? 
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3.4 Which five attributes do you consider as most important for a candidate who 

would perform successfully in the profession? 

-Academic ability 

- Diligence 

- Self control 

- Low level of tension or anxiety 

- Numerical proficiency 

- Analytical skills 

- Interest and knowledge about the work of an accountant 

-Adaptability 

- Initiative and creativity 

- Communication skills 

- Integrity 

- Interpersonal skills 

- Leadership skills 

- Team player/Function well in group context 

- Drive/Performance motivated 

- Computer literate 

- Aptitude for business 

- Fits in with the culture of the firm 

- Other 

Why do you view these attributes as important? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

3.5 Do you compile statistics on the composition of trainee accountants in order 
to ensure a balanced intake? 
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If you do, how are candidates classified? 

- Population group 

- Gender 

- University attended 

- Home language 

- Specialist interest areas 

- Other 

4. RECRUITING AND SELECTION OF BLACK ACCOUNTANTS 

4.1 Do you have separate initiatives for the recruiting of black accountants? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

4.2 Which of the following issues do you view as problematic relating to the entry 

of black accountants to the profession? 

- Historical problems relating to school and university studies 

- Lack of black role models 

- Communication 

- Resistance of clients 

- Financial aspects 

- Maintenance of standards 

- Entry to universities 

- Computer literacy 

- Lack of mentorship 

- Other (name please) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

4.3 Have you established a profile of a successful black accountant in your firm? 

How did you go about in establishing that profile? 
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4.4 Which attributes do you view as important in the evaluation of prospective 
black accountants? 

- Communication skills 

- Academic performance 

- Self-confidence 

- Adaptability 

- Interpersonal skills 

- Numerical skills 

- Analytical abilities 

- Motivation 

- Other 

5. GENERAL 

5.1 Did your firm implement a national recruiting initiative or do your local firms 
decide individually on their recruiting strategies? 

5.2 How many applications do you receive on a yearly basis? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Do you recruit bursars, vacation students and trainee accountants 

separately? 

Which aspect do you view as the most problematic in the recruiting of trainee 

accountants? 
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BYLAE C 

Geagte Deelnemer 

PERSOONLIKE ONDERHOUD: DIE IDENTIFISERING VAN POTENSIAAL TYDENS DIE 

WERWING VAN LEERLING-GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS 

Soos telefonies met u bespreek, versoek ek u graag om 'n persoonlike onderhoud ten einde my 
in staat te stel om empiriese navorsing ter behaling van 'n MCompt-graad te doen. 

Die navorsingsvraag hou verband met die daarstelling van 'n profiel van 'n suksesvolle 
rekenmeester en die aanwending daarvan tydens die werwing en keuring van potensiele 
rekenmeesters. Die doel van my empiriese navorsing is om te bepaal watter werwings- en 
keuringsmetodes deur die agt groot ouditeursfirmas in Suid-Afrika toegepas word en of daar ag 
geslaan word op sekere bewese suksesindikators in die keuring van kandidate wat om 
opleidingskontrakte aansoek doen. Die probleme rondom die werwing en keuring van swart 
rekenmeesters word ook spesifiek nagevors. 

Die onderhoud sal ongeveer een uur duur en u deelname aan die navorsing word baie waardeer. 

lndien u enige verdere navrae het, kontak asseblief vir Zahn Hulme by (012) 346-2430 of 083 655 
4686. 

By voorbaat dank. 

Die uwe 

D artement Toegepaste Rekenmeesterskap 
ISA 

-~~~S:':!.~----~---
Prof E Sadler 
Studieleier 
Departement Toegepaste Rekenmeesterskap 
UNISA 
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BYLAE D 

Dear Participant 

PERSONAL INTERVIEW: THE IDENTIFICATION OF POTENTIAL DURING THE RECRUITING 

OF TRAINEE CHARTERED ACCOUNTANTS 

As telephonically discussed, I kindly request a personal interview in order to enable me to 
complete my empirical research in obtaining a MCompt degree. 

The research question deals with the establishment of a profile of a successful accountant and 
the application thereof during the recruitment and selection of potential accountants. The purpose 
of the empirical research is to determine which methods of recruitment and selection are applied 
by the eight big audit firms in South Africa and whether cognisance is taken of certain proven 
indicators of success during the selection of candidates applying for training contracts. Problems 
surrounding the recruitment and selection of black accountants are also investigated. 

The interview will last approximately one hour and your participation in the research will be 
appreciated. 

Should you have any queries, please contact Zahn Hulme at (012) 346-2430 or 083 655 4686. 

Yours faithfully 

ulme 
partment of Applied Accountancy 

UNISA 

-~~~~~~~---~-~-~-
Prof E Sadler 

Study leader 
Department of Applied Accountancy 
UNISA 
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